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چکيده
مقدمه و هدف :سالمت روانی مبحث مهمی در آسیبشناسی روانشناختی میباشد که اهمیت آن در بین قشر دانشجو دو چندان
است .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه سالمت روان و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز
بود.
روشها :پژوهش از نوع همبستگی و پیشبینی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
بودند که از بین آنها  200نفر با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه سالمت عمومی
فرم  28سؤالی ( )GHQ-28 :General Health Questionو شادکامی آکسفورد جمعآوری و با استفاده از ضریب همبستگی و
نویسنده مسؤول:

تحلیل رگرسیون به کمک نرمافزار آماری  SPSSویرایش  21مورد تحلیل قرار گرفتند.

دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

یافتهها :نتایج نشان داد که بین سالمت روان و پیشرفت تحصیلی ( )R = 0/346و نیز بین شادکامی و پیشرفت تحصیلی

حکیم سحاقی
کد ارکید :
0000-0002-1944-271X
پست الکترونیکی:
sahaghihakim@gmail.com

( )R = 0/426در سطح ( )Pvalue = 0/01رابطه مثبت معنیداری وجود دارد .از سویی دیگر نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان
داد که سالمت روان با ضریب تعیین  0/12و شادکامی با ضریب تعیین  0/19پیشبینی کننده پیشرفت تحصیلی میباشند.
نتيجهگيری :پیشنهاد میگردد آموزشهایی در جهت آموزش بهداشت روانی در جهت بهبود سالمت روان و پیشرفت تحصیلی
دانشجویان داده شود .کسب موفقیت و پیشرفت در تحصیل میتواند موجبات رضایت خاطر و شادکامی دانشجو را به دنبال داشته
باشد از سویی دیگر ،دانشجویی که از سطح شادکامی مناسبی برخوردار است و آرامش و رفاه ذهنی دارد ،بهتر میتواند در امر
تحصیل و کسب نتایج مناسب آموزشی فعالیت نماید و به تبع آن به موفقیت تحصیلی دست یابد.
کليدواژهها :پیشرفت تحصیلی ،دانشجویان ،سالمت روان ،شادکامی.

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله96/1/9 :

اصالح نهایی96/6/28 :

پذیرش مقاله96/6/29 :

ارجاع :سحاقی حکیم .رابطه سالمت روان و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندیشاپور اهواز .راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی1397.؛ .24-15:)1(5

سالمت عمومی عبارت است از رفاه کامل جسمی،

غیره ( .)1همچنین حدادی کوهسار و همکاران

روانی و اجتماعی فرد ،که بین این سه جنبه تأثیر

سالمت روان را حالت ذهنی ،همراه با سالمت

متقابل و پویا وجود دارد .بنابراین ،سالمت روان

هیجانی نسبتاً رها شده از نشانههای اضطراب و

به عنوان یکی از مالﮎهای تعیینکننده سالمت

مقابله با خواستهها و محرﮎهای تنشزای زندگی

عمومی افراد در نﻈر گرفته میشود؛ که مفهوم آن

میداند ( .)2بدیهی است کـه شکلگیری ذهن علمی

عبارت است از احساس خوب بودن و اطمینان از

قوی و دستیابی به تواناییهای ﻻزم در جهت

کارآمدی خود ،اتکاء به خود ،ﻇرفیت رقابت و خود

کسب موفقیت تحصیلی به ﺻورت خلﻖالساعه
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مقدمه

شکوفایی تواناییهای بالقوه فکری ،هیجانی و
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تحق ﻖ نمیپﺬیرد و عوامل تشکیلدهنده این ﻇرفیت

مینماید که این عوامل سالمت روان دانشجویان را

در طی سالیان تحول شخصیت شکل میگیرد و به

مخدوش مینماید ( ) 8و سبب پیامدهایی چون افت

این ترتیب نقش کانون خانواده در ایجاد این

عملکرد تحصیلی خواهد شد .تحقیقات زیادی به

ﻇرفیتها برجسته میگردد .سالمت روانی ﻻزمه

این نتیجه رسیدهاند که حوادث فشارزای زندگی و

حفظ و دوام عملکرد اجتماعی ،شغلی و تحصیلی

تحصیلی سبب افزایش مشکالت روانی خواهد شد

افراد جامعه است ( )3و در واقع سالمتی پاسخ

و هر چه افراد بیشتر در معرض این فشارها

سهگانه وضعیتهای جسمی ،روانی و اجتماعی

باشند ،عملکرد ضعیفتری را نسبت به سایرین از

نسبت به محرﮎهای داخلی و خارجی در جهت

خود نشان میدهند ( .)9سالمت روان هم پیشبینی

نگهداری ثبات و راحتی میباشد ( .)4طبﻖ آمار

کننده دستاوردهای آموزشی ،روانشناختی،

Organization)WHO

Health

،(World

میلیون نفر از مردم جهان در سنین مختلف از

پژوهشها نیز به عنوان پیامد موفقیتهای دوران

بیماریهای شدید روانی رنج میبرند و 250

تحصیل عنوان شده است.

میلیون نفر بیماری خفیف روانی دارند؛ در ایران

متغیر دیگری که بر عملکرد تحصیلی تأثیر

نیز این آمار از سایر کشورها کمتر نیست ( .)5در

میگﺬارد ،شادکامی است .شادکامی بر نگرش و

طرح ملّی بررسی سالمت و بیماری در ایران با

ادراکات شخصی مبتنی است و حالتی مطبوع و

استفاده از پرسشنامه  ،GHQ28میزان اختالﻻت

دلپﺬیر است و از تجربههای مثبت و رضایت از

در افراد باﻻی  15سال ایران  21درﺻد گزارش

زندگی

دیدگاه

شد (.)6

روان شناسی دو نوع شادکامی وجود دارد .یک

فرد برخوردار از سالمت روان نسبت به اهداف

نوع شادکامی از رهگﺬر شرایط محسوس زندگی

خود آگاه است و برای رسیدن به آنها ،شهامت و

نﻈیر زناشویی ،تحصیل ،شغل و امکانات مالی و

جسارت به خرج میدهد .در مقابل ،از هم

رفاهی حاﺻل میشود که شادکامی عینی نامیده

گسیختگی روانی ،خودآگاهی فرد را کاهش میدهد

میشود .نوع دیگر ،متأثر از حاﻻت درونی و

و جهتمندی او را مخدوش مینماید .بدیهی است

ادراکات شخصی است که از آن به عنوان

که بیماری روانی مخصوص قشری خاص نبوده و

شادکامی ذهنی تعبیر میشود .شادکامی انرژی،

تمام طبقات جامعه را شامل میگردد .این خطری

شور و نشاط ،حرکت و پویایی است و همچون

است که مرتباً نسل فعلی و آینده را تهدید میکند

سپری میتواند آدمی را در برابر استرسها و

( .)7دوره تحصیل ،موقعیتهای فشارزایی چون:

مشکالت محافﻈت نموده و سالمت جسمی و

امتحانات ،انتﻈارات ،فشار زمان و  ...را ایجاد

روانی او را تضمین کند ( Lyubomirsky .)10و

16

نشأت

میگیرد

(.)10

از
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رفتاری و اجتماعی به شمار میرود و در برخی
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همکاران معتقدند ،افراد شاد دارای الگویی هستند

زمینه را فراهم کرده است ( .)15 ،16هدف اﺻلی

که در تفسیر اتفاقات تسهیلکننده هیجانات مثبت

این پژوهش بررسی رابطه سالمت روان و

است ،معنابخش به زندگی و مولد حس ارزشمندی

شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

در آنهاست .افراد شاد از نﻈر ساختار فکری،

جندیشاپور اهواز است.

قضاوت و انگیزش با افراد ناشاد تفاوت دارند و از
بازدهی فردی و خانوادگی ،شغلی ،تحصیلی و

روشها

اجتماعی باﻻتری برخوردارند .فردی که از

این پژوهش از نﻈر ماهیت و روش توﺻیفی-

شادکامی بیشتری برخوردار است ،آرامش و

همبستگی از نوع پیشبینی میباشد .جامعه تحقیﻖ

احساس امنیت بیشتر ،تصمیمگیری راحتتر،

شامل کلیه دانشجویان پسر شاغل به تحصیل در

میزان کار مطلوب و مشارکت بیشتر ،زندگی سالم

نیمسال اول سال تحصیلی  95-96در دانشگاه

و پر انرژی و در نهایت زندگی رضایتمندانهای

علوم پزشکی جندیشاپور اهواز میباشد که 200

دارد .در تحقیقات بسیار معدودی رابطه بین

نفر از آنان بر اساس جدول Krejcie & Morgan

شادکامی و پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار

به عنوان حجم نمونه محاسبه گردید .با این

گرفته است ( Thelwell .)11و همکاران در

توضیح که در مرحلـه اول ،نمونهگیری به ﺻورت

پژوهشی نشان دادند که حاﻻت خلقی مثبت،

طبقهای انجام گرفته است .در مرحله دوم

خودکارآمدی و اهداف مرتبط با خود 20 ،درﺻد

نمونهگیری ،دانشجویان دانشکدههای پیراپزشکی،

واریانس عملکرد تحصیلی را پیشبینی میکنند

بهداشت ،پزشکی ،پرستاری (به عنوان خوشه)

( .)12شکرانه و کجباف در پژوهشی به دست
آوردند که بین شادکامی و پیشرفت تحصیلی
رابطه مثبت وجود دارد ( Ding .)13و همکاران در
پژوهشی نشان دادند که سالمت روانی و جسمانی
پایینتر با پیشرفت تحصیلی ضعیف مرتبط است
نمرات و رفتار بهداشتی نامطلوب رابطه منفی
معنیداری به دست آوردند .انجام تحقیقات اندﮎ
در این زمینه به ویژه در کشور وجود داشته ،در

ﺻورت تصادفی ساده (ده کالس از بین
کالسهای مختلف دانشکده) در نمونه انتخاب
شدند .ﻻزم به توضیح است که در شیوه
نمونهگیری از هر کالس  20نفر به ﺻورت
تصادفی انتخاب گردیدهاند .ﻻزم به ذکر است که با
در نﻈر گرفتن احتمال افت پرسشنامهها و کنار
گﺬاشتن پرسشنامههای بیاعتبار یا بدون پاسخ،
حجم نمونه برای اجرا  250نفر انتخاب و
پژوهشگر ابتدا با معرفی خود و ضمن تشکر از

ضمن یافتههای پراکنده در انجام این پژوهش

دانشجویان از این که وقت خود را در اختیار او

ضرورتی مهم برای انجام پژوهش بیشتر در این

قرار دادهاند ،توضیحات ﻻزم را در مورد چگونگی

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی ،دوره پنجم شماره اول بهار و تابستان 1397

17

] [ Downloaded from dsme.hums.ac.ir on 2022-08-16

( Grossman .)14و  Kaestnerو  Sabiaبین معدل

انتخاب گردیدند .درمرحله سوم آزمودنیها به
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آن ها خواست با نهایت دقت و ﺻداقت به

اختالل در کنش اجتماعی  0/79و عالیم افسردگی

پاسخگویی پرسشنامهها بپردازند .اخالق پژوهش

اساسی برابر  0/91و برای کل مقیاس که

در این مطالعه کامالً رعایت گردید به گونهای که به

نشاندهنده سالمت عمومی است برابر با  0/83به

مشارکتکنندگان در زمینه محرمانه ماندن

دست آمده و همچنین مقدار ضریب روایی آزمون

اطالعات ،اطمینان خاطر داده شد و آنها با

برابر با  0/82بوده است ( .)19در پژوهشی دیگر

رضایت کامل ،پرسشنامهها را در محیطی آرام و

ضریب پایایی بازآزمایی پرسشنامه  GHQ-28را

بدون ذکر نام تکمیل کردند .جمعآوری دادهها در

با فاﺻله زمانی  2تا  4هفته  0/55به دست آوردند

این مطالعه از طریﻖ پرسشنامه سالمت عمومی

که ضریب پایایی بازآزمایی برای هر یک از خرده

فرم  28سؤالی ( GHQ-28: General Health

مقیاسهای چهارگانه بین  0/42تا  0/47بوده

 ،)Questionnaire - 28پرسشنامه شادکامی

است()21،20

آکسفورد انجام شد.

پرسش نامه شادکامی آکسفورد  :این ابزار در

پرسشنامه سالمت عمومی  :GHQبه منﻈور

سال  1990توسط  Argyle, Luطراحی شده

بررسی سالمت روان دانشجویان از پرسشنامه

است (  . )22این آزمون شامل  29عبارت چهار

سالمت عمومی فرم  28سؤالی ()GHQ-28

گزینه ای است که نمره گﺬاری گزینه های هر

استفاده شد .این پرسش نامه به ﺻورت فرمهای

عبارت به ترتیب الف=  ، 0ب=  ، 1ج=  ، 2د= 3

 12 ،28 ،30 ،60سؤالی میباشد .فرم  28سؤالی

است .بدین ترتیب باﻻترین نمره ای که

در اقدامی به منﻈور افزایش واریانس و بر اساس

آزمودنی می تواند در این مقیاس کسب کند 87

تحلیل عوامل بر روی فرم اﺻلی ساخته شد و

که بیانگر باﻻترین شادکامی بوده و کمترین

شامل  4مقیاس  7سؤالی ( نشانههای جسمی،

نمره این مقیاس ﺻفر است که مؤید ناراضی

نشانههای اضطرابی ،اختالل در عملکرد اجتماعی

بودن آزمودنی از زندگی و افسردگی فرد

و نشانههای افسردگی) میباشد ( .)17مطالعات

است Argyle, Lu .پایایی پرسش نامه را به

روان سنجی مختلف حاکی از پایایی و روایی قابل

کمک ضریب آلفای کرونباخ  0/ 90و پایایی باز

توجه پرسشنامه سالمت عمومی  28سؤالی

آزمون آن را طی هفت هفته  0/ 78گزارش

تحت

کرده اند .روایی همزمان این پرسش نا مه با

استانداردسازی پرسشنامه سالمت عمومی بر

استفاده از ارزیابی دوستان افراد درباره آنان

روی دانشجویان دختر و پسر دورههای

 0 / 43محاسبه شد .هم چنین از آنجا که

کارشناسی دانشگاه تربیت معلم بر روی گروه

شادکامی دارای سه بخش عاطفه مثبت،

 751نفری ،ضریب آلفای کرونباخ که نشاندهنده

رضایت و نبود عاطفه منفی دانسته شده است،

هماهنگی درونی است برای مقیاسهای فرعی

همبستگی پرسش نامه آکسفورد با مقیاس

میباشد

18

(.)18

هومن

در

پژوهشی
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عالیم جسمانی  ،0/85عالیم اضطراب ،0/87
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عاطفه برابر  ، 0/ 32با شاخص رضایت از

تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت معنیداری وجود

زندگی  0/ 57 ، Argyleمحاسبه ش د (.)22

دارد .نتایج حاﺻل از این یافتهها با تحقیقات

یافتهها

حیدری و همکاران ،همایی Crandall ،و دیگران،

در متغیر ویژگی سالمت روان میانگین و انحراف

،Nooney

معیار به ترتیب  39/28و  6/01و در متغیر

همخوانی دارد ( .)28-25 ،8 ،24 ،23سالمت روانی

شادکامی  19/47و  3/55و همچنین در متغیر
پیشرفت تحصیلی میانگین  16/28و انحراف معیار
 3/10می باشد.
یافته ها نشان داد که ضریب همبستگی بین
سالمت روان و پیشرفت تحصیلی  0/346و
شادکامی با پیشرفت تحصیلی  0/426در سطح
 P > 0/01معنیدار میباشد که بر این اساس
فرضیههای یک تا سه تأیید میگردد .همچنین
بیشترین میزان همبستگی با پیشرفت تحصیلی را
متغیر شادکامی به مقدار  0/426را دارا است.

 Glozahو  Chen ،Pevalinو Lu

بازتابی از سطح عالی رشد استدﻻل فرد است و
میزان بلوغ روانی فرد را منعکس میکند .سالمت
روانی باعث افزایش خودآگاهی ،یکپارچگی و
انسجام شخصیت است و سبب کارایی ،کارآمدی
و عملکرد مطلوب در افراد خواهد شدAdler .

معتقد است فرد دارای سالمت روان دارای
خصوﺻیاتی مانند شهامت عمل برای نیل به
اهداف ،شادابی ،آگاهی از اهداف ،اطمینان از خود
و هدفمندی است .فرد سالم به بررسی اهداف و بر

رگرسیون به شیوه ورود مکرر استفاده شد ،که

چنین فردی عملکرد موفقی خواهد داشت (.)8

در آن پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر مالﮎ و

آموزش و پرورش رکن اساسی پرورش آینده

سالمت روان و شادکامی به عنوان متغیرهای

کشور و ضامن سالمت فرهنگی آن میباشد.

نتایج

همچنین با توجه به این که عمده مطالب ارایه شده

نشان میدهد که سالمت روان با ضریب تعیین

در کالسهای درس به منﻈور آموزش و پرورش

 0/12و شادکامی با ضریب تعیین  0/19پیشبینی

دانشآموزان و دانشجویان در قالب کانال ارتباطی

کننده پیشرفت تحصیلی میباشند.

سمعی و بصری ارایه میشود .سالمت جسمی در

بحث و نتيجهگيری

کنار روان سالم از درجه اهمیت باﻻیی برخوردار

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سالمت

است .در آسیبشناسی نﻈامهای آموزشی

روان و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در میان

شناخت عواملی که موجب بهبود یا تضعیف

دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود.

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میگردد از اهمیت

بر اساس یافتههای حاﺻل از این تحقیﻖ ،یافتهها

باﻻیی برخوردار است .تحقیقات زیادی نشان داده

نشان داد که بین سالمت روان و پیشرفت

است که عوامل گوناگونی در نﻈامهای آموزشی

پیشبین ،وارد معادله رگرسیون شدند.
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به منﻈور تحلیلهای اکتشافی از تجزیه و تحلیل

طرف کردن اشتباهاتش میپردازد و در نهایت
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جامعه مدارس و دانشگاهها و آموزشگاهها موجب

پیشرفت تحصیلی متصور گردید ،چرا که این دو

ایجاد فشار روانی در دانشآموزان و دانشجویان

مقوله دارای تأثیرات متقابل بر یکدیگر هستند

می گردد .عواملی از قبیل :جو آموزش ،دوستان،

( .)34یعنی همان طور که انتﻈار میرود کسب

مقررات انضباطی ،شکست تحصیلی ،امتحانات،

موفقیت و پیشرفت در تحصیل میتواند موجب

نمرات ،مدیر و والدین .این عوامل میتوانند بر

رضایت خاطر و شادکامی دانشجو را به دنبال

عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر بگﺬارد (.)22

داشته باشد از سویی دیگر ،دانشجویی که از

همچنین یافتهها نشان داد که بین شادکامی و

سطح شادکامی مناسبی برخوردار است و آرامش

پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت

و رفاه ذهنی دارد ،بهتر میتواند در امر تحصیل و

معنیداری وجود دارد که این نتایج با یافتههای

کسب نتایج مناسب آموزشی فعالیت نماید و به تبع

 Chenو  ،Luبهرامی و همکاران ،فرزانپور و

آن به موفقیت تحصیلی دست یابد.

همکاران Walton ،و Furnham ،Sligman ،Cohen

درمجموع نتایج حاﺻل از یافته های تحقیﻖ منبع

و  ،Chamoro-PremuzicTهمخوان است (.)28

اطالعاتی مفیدی را از طریﻖ بررسی وضعیت

بدیهی است که شادکامی عاملی خواهد بود که فرد

آزمودنی های مورد مطالعه در زمینه متغیرهای

می تواند از حداکثر ﻇرفیت ذهنی و توانمندی بالقوه

شادکامی ،سالمت روان و پیشرفت تحصیلی برای

خود بهره مند شود و با نگرش مثبت به خود و

مدیران ،برنامه ریزان آموزشی و کلیه دست

محیط اطراف ،انگیزهای قوی برای تالش و کوشش

اندرکاران نﻈام آموزشی مورد مطالعه فراهم می

داشته باشد .افراد شادکام دارای عاطفه مثبت و

سازد.

انرژی زیاد هستند ،پردازش اطالعات فعال و
انگیزه موفقیت در آنان را افزایش میدهد و سبب

از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر این بود که

باﻻتر رفتن احساس توانایی برای برخورد با

تنها ابزار جمعآوری اطالعات در این پژوهش

مشکالت و انجام وﻇایف محول در سطح مطلوب

پرسشنامه بود که جنبه خودگزارشی دارد .عالوه

و در نتیجه بهبود عملکرد در آنان خواهد شد (.)8

بر این ،به منﻈور تأیید مقیاسهای خودگزارشی از

 Waltonو  Cohenنشان دادند که دانشجویان

مشاهده رفتاری و دیگر شاخصهای بالینی

دارای سطح شادکامی باﻻتر ،وضعیت بهتری

استفاده نشده است و در آخر با توجه به این که

نسبت به سایرین قرار دارند ( .)31البته همان طور

این پژوهش روی دانشجویان علوم پزشکی انجام

که  McManusو همکاران نیز اشاره مینماید،

شده است .لﺬا تعمیم آن به دانشآموزان امکانپﺬیر

نمیتوان رابطه علت و معلولی بین شادکامی و

نمیباشد .پیشنهاد میگردد در مطالعات آتی به

20

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی ،دوره پنجم شماره اول بهار و تابستان 1397

] [ Downloaded from dsme.hums.ac.ir on 2022-08-16

انعطافپﺬیری شناختی بیشتری دارند و همین امر

محدودیتها:
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سطوح مختلف در دانشگاه موقعیهایی مانند

طور همزمان از چند روش آزمون دیگر (نﻈیر

دروس اختیاری و اجباری در زمینه سالمت

 آزمون عملی) و استفاده از،مصاحبه بالینی

 دورههای مختلف و کارگاههای مخلف،روان

جمعیتها و سنین مختلف جهت تکمیل اطالعات

فراهم شود تا به وسیله آنها در زمینه افزایش

.استفاده شود

.دانش و مهار سالمت روان دانشجویان کار شود

پيشنهادات
 پیشنهاد میشود این پژوهش برای گروههای.1

سپاسگزاری

سنی دیگر مثال دانش آموزان دبیرستانی و

محققان بر خود ﻻزم میدانند از همه کسانی که در

راهنمایی و نیز سایر اقشار جامعه انجام شود و

اجرا و پیشبرد این تحقیﻖ همکاری و مساعدت

.به این ترتیب مقایسهای بین نتایج انجام شود

داشتهاند و همچنین تمامی شرکتکنندگان در

 توﺻیه میشود این پژوهش با توجه به خرده.2

.پژوهش کمال تشکر و قدردانی را کنند

فرهنگ های کشور انجام گیرد تا به این ترتیب
.ارزیابی بین نتایج انجام شود
 پیشنهاد میشود که برای دانشجویان در.3
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Original Article
Abstract
Introduction: Mental health plays an important role for psychology pathology which is even more
significant for university students. This study aimed to determine the relationship between mental Health
and Happiness with Academic Achievement. This was a correlational and predictive study.
Methods: The population of the research consisted of all of students of Jondi Shahpour University of
Medical Sciences among whom 200 students were selected through random sampling. The data was
collected using mental Health Questionnaireand Happiness Questionnaire. It was analyzed using
correlation coefficient and regression by SPSS software version21.
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Results The results indicated that there is a significant positive relationship between both mental Health
and Academic Achievement, and also Happiness and Academic Achievement. Moreover, the results of
multiple regressions showed that the prediction variants explain the certified variants meaningfully.
Conclusion: It is recommended to provide trainings for mental health education to improve academic
achievement of students.
Key words: Academic Achievement, Happiness, Mental Health, Students.
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