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چکیده
دانشجویان هر جامعه معموال آینده سازان آن جامعه. سالمت روان به عنوان یکی از ابعاد سالمتی محسوب می شود:و هدفمقدمه

هدف اساسی در این تحقیق بررسی سالمت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ارتباط آن با . محسوب می شوند
.بینی استپژوهش از نوع همبستگی و پیش. بود92- 93انگیزش پیشرفت آنها در سال تحصیلی 

150دختر و 150(نفر300حقیق با نمونه اي به حجم این ت. روش تحقیق ترکیبی از روش هاي زمینه یابی و همبستگی بود: هاروش
براي گردآوري داده ها از . اي متشکل از کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی مذکور انجام گرفتدر جامعه) پسر

آمار ز روشهاي به دست آمده با استفاده اداده. پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ و انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده گردید
. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند18نسخه SPSSافزار آماريبه کمک نرم) همبستگی(استنباطی 

ها نشان داد که آزمودنیهاي ما در زمینه سالمت روانی و انگیزش پیشرفت از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار بودند یافته:هایافته 
رهاي مذکور در بین دانشجویان رشته هاي گوناگون و جنسیت هاي مختلف وجود داشت به این میان تفاوتهایی در زمینه متغیاما در

در بررسی . گونه اي که در انگیزش پیشرفت تفاوت هاي جنسی معناداري دیده شد اما این تفاوت در زمینه سالمت روانی معنادار نبود
معناداري در زمینه انگیزش پیشرفت دیده شد اما در زمینه هاي هاي تحصیلی در ارتباط با این دو متغیر نیز تفاوتتفاوت رشته

پیشرفت و سالمت روان از دیگر نتایج این تحقیق وجود رابطه مثبت معنادار بین انگیزش. سالمت روانی تفاوت معناداري دیده نشد
.وابعاد گوناگون آن به جزء مولفه عالئم افسردگی بود

زمینه اطالعاتی مفیدي را از طریق بررسی وضعیت آزمودنی هاي مورد مطالعه درتحقیق عالوه بر اینکه منبع:گیرينتیجه
اندرکاران نظام آموزشی مورد مطالعه ریزان آموزشی و کلیه دستمتغیرهاي انگیزش پیشرفت و سالمت روانی براي مدیران، برنامه

توانند از طریق فراهم ساختن زمینه هاي مساعد رشد رساند که دست اندرکاران نظام هاي آموزشی می فراهم ساخت بلکه تلویحا می
.یکی از این متغیرها در جهت رشد و توسعه متغیر دیگر نیز اقدام نمایند

یلیرشته تحصت،یجنسشرفت،یپزشیسالمت روان، انگ:هاکلیدواژه

ژوهشیپ: نوع مقاله
4/8/95: پذیرش مقاله3/8/95: اصالح نهایی27/10/93:دریافت مقاله

راهبردهاي توسعه در . زیتبریدانشگاه علوم پزشکانیدانشجونیدر بشرفتیپزشیبا انگیسالمت رواننیرابطه بیبررس. زاده اصغر، ملکدیسعیشوطياریمحمد باقر ، خدایاکبرپور زنگالن: ارجاع
.14-24):2(3؛1395.آموزش پزشکی
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و همکارانیمحمد باقر اکبرپور زنگالنرفت رابطه بین سالمت روانی با انگیزش پیش

139515و زمستانزییدوره سوم شماره دوم پا،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها

مقدمه
ه سوم میالدي همزمان با جهانی شدن با ورود به هزار

اقتصاد، فرهنگ و سیاست، شاهد تغییر و تحوالت شگرفی 
. هاي گوناگون زندگی بشري بوده و هستیمدر عرصه

اجتماعی و اعتیاد در بین نوجوانان هاي گسترش نابهنجاري
ها در درون خانواده، اجتماعات و جوانان، تضاد ارزش

سرسام آور طالق، گسست محلی، ملی و جهانی، افزایش 
پیوندهاي عاطفی در بین اعضاي جامعه و گسترش زندگی 

اي و غیره از جمله مسائلی است که منشأ بروز پیچ و مهره
انسان .هاي روانی انسان معاصر هستندبسیاري از بیماري

بهخویشآرزوهايوامیدهاازبسیاريبهامروزي گرچه
حالده در عینرسیو رفاهیماديدستاوردهايویژه

آرامش وخوشبختی،وخشنوديبا احساسبشرزندگی
است؛ در واقع همراه نبودهمنديرضایتوخیالآسایش

خودروانی-روحیمشکالتبشر امروزي هنوز نتوانسته
گرایی،روانی، پوچفشارهايمانند اضطراب، افسردگی،

راعصبیو فشارهاياسترسوزندگیبودنمعنیبی
هاي موجود اختالالت روانی بر اساس یافته. کنددرمان

اي از بیماري هاي روانی را به خود اختصاص سهم عمده
سهم اختالالت 2020شود که در سال داده و  پیش بینی می

درصد 50ها، حدود روانی و عصبی از بار کلی بیماري
درصد 15درصد کنونی به حدود 5/10افزایش یافته و از 

). 1(ها برسدبیماريکل بار درمانی
مهمترینازیکیبه عنوان) mental health(روانسالمت

احساسات کهاستآندرپیزندگی سالمیکهايمؤلفه
ازوگشتهناامیدي کمرنگاضطراب، افسردگی ونظیرمنفی
. آیدعملبهپیشگیريافراددرمرضیهاينشانهبروز

روانی را ؛ بهداشت)Larousse(فرهنگ بزرگ الروس 
استعداد روان براي هماهنگ، خوشایند و موثر کارکردن و 

کندهاي دشوار انعطاف پذیر بودن تعریف میبراي موقعیت
عنوانبهروانسالمتمسالهاخیر،يدههچندطولدر). 2(

گرفتهمورد توجه خاصی قرارسالمتمهمیکی از ابعاد
ه یک نیاز برخورداري از سالمت روان علیرغم اینک. است

شود با این حال توجه به آن در دوره همگانی محسوب می
نوجوانی و جوانی که مصادف با دوران تحصیالت 
دبیرستانی و دانشگاهی است از اهمیت بسزایی برخوردار 

نوجوانی دوره ایست که در آن نیاز بهچرا که دوره است؛
عقل، وعواطفبینتعادلبه ویژههیجانی عاطفیتعادل

شامل شناخت ) خودآگاهی(خویشتنوجوديك ارزشدر
هاي واقعی هدفانتخاب،هاو رغبتهااستعدادها، توانایی

روانی و خانواده، حفظ تعادلازعاطفیاستقاللدر زندگی،
فشارزاي محیط از مهمترینعواملمقابلخویش درعاطفی

دربه نوجوانکمکروند کهشمار میبهنوجواننیازهاي
مطلوب زندگیهاي مورد نیاز برايمهارتگسترشرشد و 

).3(رسدمیبه نظرضروري
آمده از پژوهش سپهرمنش و بدستنتایجاساسبر

نوجوانان دبیرستانیروانتحت عنوان سالمت) 4(همکاران 
مشکوكدبیرستانی،نوجوانانازدرصد10کاشان،شهر

برروانیترین عالئمشایع. شدندشناختهروانیاختاللبه
پارانوئید،افکار:بترتیبآزمونگانه9ابعاداساس

و پرخاشگرياضطرابافسردگی،فردي،بینحساسیت
بدنی،تنبیهسابقهبانوجواناندرروانیابعادمیانگین. بود

درروانیو اختاللاعتیادسابقهتحصیل،تركسابقهوجود
زایشاین افآماريلحاظازکهداشتافزایشخانواده
مواد،سابقه مصرفباپسرنوجواناندر.بودمعنادار
سایرازباالترپرخاشگريوافسردگیروانیابعادمیانگین

مصرفپسراندر) روانیابعادکلیت(کلی GSI. ابعاد بود
اینکهآمدبدست/. 87دیگرنوجواناندرو9/1مواد کننده

بینداريعنیمتفاوتاین مطالعهدر. بوددارمعنیتفاوت
مشاهده)روانیابعادکلیمیانگین(روان سالمتوجنسیت

وفرديبینحساسیتبعد افسردگی،درولینشد؛
دارمعنیاختالفپسرودخترنوجوانانبیناضطراب
. شدمشاهده

تحت عنوان سالمت) 5(بررسی حسینی و همکاران نتایج
وشمالیپزشکی خراسانعلومدانشگاهدانشجویانروان

از%1/43داد نشان1389سالدرآنبامرتبطعوامل
.بودندروانسالمتاختالل دربهمشکوكدانشجویان

6/6. بود21/24±1/58دانشجویان روانسالمتمیانگین
%1/7جسمانی،سالمتاختالل دردارايدانشجویاناز%

اختاللداراي%8/10،اضطرابوضعیتدراختاللداراي
افسردگیدراختاللداراي%0/9واجتماعیعملکردرد

اختالالتبینداريمعنیارتباطحاضرمطالعهدر. اندبوده
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و همکارانیمحمد باقر اکبرپور زنگالنرابطه بین سالمت روانی با انگیزش پیشرفت 

1395و زمستان زییدوره سوم شماره دوم پا،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها16

خانواده،درآمدتحصیلی،رشتهمقطع تحصیلی،باروانی
وضعیتبینولینشدمشاهدهدانشگاهبهورودسال

مشاهدهداريمعنیآماريرابطهو جنسروانیسالمت
. شد

و آنچه گفته شد درسالهاي اخیر، مشکالت عاطفیعلیرغم
آموزان و دانشجویان روند صعودي روانی درمیان دانش

، )6(نتایج تحقیقات حسینی و همکارانش. اي داردکنندهنگران
راهنمایی آموزان سومدانشروانیسالمتبررسیکه به

پرداختند حاکی است 79-80سال تحصیلیدرشهرساري
آموزان داراي عالیم روان پزشکی بودند که دانش6/42که 

درصد بدست 32و در پسران 9/67این میزان دردختران 
، نیز )7(ن وهمکاراانصاريهمچنین بررسی توصیفی. آمد

سالمت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از
حکایت از آن دارد که عوامل مرتبط با آن زاهدان و برخی

از دانشجویان مشکوك به اختالالت روانی یا جسمی 8/38%
و % 22.7بودند که دردانشجویان دختر و پسر به ترتیب 

ج تاین.که اختالف دیده شده هم معنادار بودبود % 44.8
که در بین دانشجویان ) 8(تحقیق مرادي و همکارانش

دانشجویان % 16کشور انجام گرفته بود نشان داد که حدود 
همچنین . به نوعی از عدم سالمت روان برخوردار بودند

ها نشان داد که شیوع اختالالت روانشناختی در میان یافته
دانشجویان دختر به طور معناداري بیشتر از دانشجویان 

.ر بودپس
تحقیق و تفحص به منظور مقابله با مشکالت مذکور 

پیرامون سالمت روان و علل و عوامل شکل دهنده آن از 
جمله راههاي کمک به رشد و توسعه سالمت روانی در 
.میان اعضاي یک جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان است

است که بسیاري نتایج بسیاري از این تحقیقات نشانگر آن
هاي فرزند پروري امل فردي و محیطی همچون شیوهاز عو

، ویژگیهاي)12،13(، باورهاي خودکارآمدي )9-11(خانواده 
هاي ، سبک)15(گیریهاي مذهبی ، جهت)14(شخصیتی 

در این زمینه نقش ) 17(و انگیزش پیشرفت ) 16(زندگی 
.دارد

یکی از متغیرهاي روانشناختی مرتبط با این پدیده انگیزه 
اسالوین به . است)Achievement Motivation(ت پیشرف

انگیزش پیشرفت را میل یا اشتیاق ) 18(اکبر سیفنقل علی

داند که براي کسب موفقیت و شرکت در فعالیت هایی می
.موفقیت در آنها به کوشش و توانایی شخصی وابسته است

پژوهش هاي انجام گرفته در زمینه انگیزش پیشرفت حکایت 
د که افراد داراي انگیزه پیشرفت زیاد در انجام از آن دارن

بسیاري از کارها از جمله یادگیري بر افرادي که از این 
همچنین بر اساس . انگیزه بی بهره اند، پیشی می گیرند

نتایج برخی تحقیقات که در باال به آن اشاره گردید، انگیزش 
پیشرفت، نقش اساسی در بهبود سالمت روانی نیز دارد که 

در پژوهشی .این کار پژوهشی مورد توجه واقع شددر
رابطه انگیزش تحت عنوان ) 19(غفاري و ارفع بلوچی 

پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در 
که بین دو گروه از دریافتند دانشجویان تحصیالت تکمیلی

داري در دانشجویان دختر و پسر تفاوت آماري معنی
نگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان خودپنداره تحصیلی، ا

هاي پژوهشی توجه به باورها با توجه به یافته. وجود ندارد
توانمندي هایشان، و و ادراکات افراد در مورد خود و

همچنین توجه به متغیرهاي انگیزشی اثرگذار بر عملکرد 
افراد در تمامی موقعیت هاي آموزشی حائز اهمیت و توجه 

. باشدفراوان می
نقش تحت عنوان ) 20(ج پژوهش میرکمالی و همکاران نتای

سالمت روان بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، با 
سالمت نشان داد که میانجیگري انگیزش پیشرفت تحصیلی

روان با انگیزش پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت با 
عملکرد تحصیلی و همچنین افسردگی با عملکرد تحصیلی 

مدل یابی معادالت ساختاري .درابطه معنی داري داشته ان
سالمت روان، انگیزش پیشرفت تحصیلی و عملکرد 
تحصیلی دانشجویان بر اساس شاخص هاي برازش الگو 
تایید شد و همچنین رفتارها نشان داد که سالمت روان بر 

انگیزش . انگیزش پیشرفت تحصیلی تاثیرگذار بوده است
. وده استپیشرفت تحصیلی نیز بر عملکرد تحصیلی موثر ب

در نهایت، سالمت روان با میانجیگري انگیزش پیشرفت 
. تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تاثیر داشته است

اننشخودنیز در پژوهش ) 21(نامدار ارشتناب و همکاران 
تحصیلی،رشتهبهعالقهبرحسبروانسالمتنمرهدادند

تفاوتدانشجوبودنشبانهوروزانهووضع اقتصادي
برحسبکهدانشجویانیکهمعنیاینبهداشت؛معناداري
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و همکارانیمحمد باقر اکبرپور زنگالنرابطه بین سالمت روانی با انگیزش پیشرفت 

139517و زمستانزییدوره سوم شماره دوم پا،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها

ازراضیونمودهانتخابراخودتحصیلیعالقه رشته
میتحصیلشبانهدورهدروبودندخوداقتصاديوضع

.بودندبرخورداربهتريروانسالمتوضعیتنمودند، از
اساساًکهمعتقدندتحصیلی،به رشتهمنديعالقهمورددر

موردکهايرشتهدرقبولیازبعدسرخوردگی دانشجو
شغلیوضعیتبودنمبهماحساسموجبنیست،اوعالقه

کهشودمیآیندهدراقتصادياجتماعی وکفایتعدمو
همچنین بین .باشدمیتضاددرروانسالمتبامعموال

دانشجویان و ه سالمت روانمیانگین نمرات پرسشنام
پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنادار و معکوس 

معدل ش سالمت روان،به این معنی که با افزای. وجود داشت
افزایش ) به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی(دانشجویان 

.یابدمی
موضوع پژوهشی حکایت از در مجموع مروري بر ادبیات

آن دارد که اوال موضوع سالمت روان یک موضوع اساسی 
براي تمامی جوامع محسوب می شود که وجود تحقیقات 
عدیده صورت گرفته در این زمینه در داخل و خارج از 
کشور می تواند شاهدي بر این مدعا باشد ثانیا از بررسی 

گرفت که نتایج تحقیقات صورت گرفته می توان نتیجه 
مسأله سالمت به ویژه بعد روانی آن از جمله مسائلی است 
که در عصر حاضر به صورت روبه تزایدي در جوامع 
گوناگون به ویژه در بین اقشار نوجوان و جوان در حال 

. گسترش است
با توجه به اهمیت موضوع سالمت روانی دانشجویان و با 

صر جدید در عنایت به تغییر و تحوالت گوناگونی که در ع
عرصه هاي گوناگون زندگی بشري رخ داده و با در نظر 
گرفتن نقش خطیر نظام هاي آموزشی در جهت هدایت رشد 
همه جانبه شخصیت دانش آموزان و کمک به رشد سالمت 
روانی دانشجویان و کمبود تحقیقات تجربی صورت گرفته 
پیرامون این موضوع در بین دانشجویان علوم پزشکی در 

کار پژوهشی به بررسی وضعیت سالمت روانی این 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ارتباط انگیزش 
پیشرفت با آن پرداختیم تا از این طریق بتوانیم ضمن فراهم 
ساختن اطالعات دقیقی از وضعیت سالمت روانی و انگیزش 

ي مورد مطالعه براي دست پیشرفت دانشجویان جامعه

موزشی، زمینه هاي هدایت و رشد سالمت اندرکاران نظام آ
.روانی را فراهم نمایم

کارروش
همبستگی از -این پژوهش از نظر ماهیت و روش پیمایشی

انیدانشجوجامعه تحقیق شامل کلیه . بینی استنوع پیش
1392- 93تحصیلیسالدردختر و پسر شاغل به تحصیل

ز آنان نفر ا300هست که در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بر اساس جدول کرجسی ) نفر دختر150نفر پسر و 150(

با این توضیح . مورگان به عنوان حجم نمونه محاسبه گردید
نیمی (گیري به صورت طبقه اي که در مرحله اول، نمونه

در مرحله دوم . صورت گرفته است) مرد و نیمی زن
هاي پرستاري و مامایی، گیري، دانشجویان دانشکدهنمونه

) به عنوان خوشه(روسازي و پیراپزشکی و پزشکی دا
در مرحله آخر به صورت تصادفی . انتخاب گردیدند

اخالق پژوهش در این . ها در نمونه انتخاب شدندآزمودنی
. پژوهش به صورت کامل رعایت گردید

به طوري که که به دانشجویان در زمینه محرمانه ماندن 
ها با اطمینان خاطر اطالعات اطمینان خاطر داده شد که آن

ها را در محیطی آرام و بدون عنوان کردن نام پرسشنامه
هاي ما در این همچنین ابزار گردآوري داده. تکمیل کردند

هاي سالمت عمومی گلدبرگ تحقیق پرسشنامه
)Goldberg(-)1978 ( و انگیزه پیشرفت هرمنس
)Hermance(-)1977 (بودند .

سوالی بوده که در 28پرسشنامه سالمت عمومی داراي 
عالئم جسمانی، عالئم اضطرابی و مولفهخردهچهار4قالب 

اختالل خواب، کارکرد اجتماعی و عالئم افسردگی توسط 
28طراحی شده است که از میان ) 1979(گلدبرگ و هیلر 
مولفه14یال8بعد عالئم جسمانی،7الی1سوال، سواالت

کارکردمولفه21یال15، خواباختاللویاضطرابعالئم
ی را افسردگعالئممولفه28یال22و سواالتیاجتماع

. دهدمورد سنجش قرار می
28هرمنس نیزحاوي ) AMT(پیشرفت پرسشنامه انگیزه

4سوال با جمالت ناتمام می باشد که به دنبال هر جمله 
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گزینه داده شده است که فرد پاسخگو یکی از گزینه هاي 
. انتخاب خود عالمت می زندرا به) دج،ب،الف،(

و انگیزش 95/0پایایی ابزار سالمت عمومی در تحقیق فعلی
که قابل قبول می باشد و بدست آمد 89/0پیشرفت نیز 

نشان می دهد که سواالت از نظر درونی با آزمون 
.داري دارندهمبستگی معنا

18نسخه SPSSافزار و نرمانهیرالهیوسه خام باطالعات
از جمله یاستنباطهايو آزمونیفیآمار توصيبا اجرا

و هیمستقل تجزtو آزمون رسونیپیهمبستگبیضر
. شدلیتحل
رابطه بین سالمت روانی با انگیزش پیشرفت بررسیيبرا

بیاز ضردر بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
30/0تا 0/0نیبیهمبستگبیضر(رسونیپیهمبستگ

در ادیز100/0تا 51/0–متوسط 50/0تا31/0-فیضع
سالمت نمرهمیانگینسهیمقايو برا) نظر گرفته شده است

روان و انگیزش پیشرفت در بین دانشجویان پسر و دختر
انگیزش پیشرفت و و براي بررسیمستقل tاز آزمون 

استفاده fسالمت روان بر حسب رشته تحصیلی از آزمون 
. در نظر گرفته شدارمعنادPvalue>05/0. دیگرد

هایافته
در تحقیق فعلی آزمودنی هاي مورد مطالعه ما از لحاظ 
جنسیتی با حجم مساوي در تحقیق شرکت کرده و از 
لحاظ متغیرهایی همچون درآمد خانواده، تحصیالت و 

اي در دامنه شغل پدر بیشتر آنها داراي درآمد ماهیانه
زیر دیپلم و تومان، تحصیالت دیپلم و 300الی 800

300پرسشنامه توزیع شده 315از . شغل آزاد بودند
در ییگوپرسشنامه تجزیه و تحلیل شد و درصد پاسخ

شده عیپرسشنامه توز315درصد از 23/95مطالعه نیا
انیدانشجویسناریو انحراف معنیانگیم. بود
در اندانشجوی) درصد00/81(نفر 243که 79/1±24

يآمارلیو تحلهیتجز. ار داشتندقر20- 25یگروه سن
و معنادار میمستقمتوسطرابطه کیاز وجود یحاک

رابطه بین سالمت روانی با انگیزش پیشرفت در بین 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
)01/0=Pvalue 32/0و=r (است .

نیز یافته هاي توصیفی ما را در 1جدول شماره 
ضعیت سالمت روانی و مولفه هاي آن در خصوص و

.بین دانشجویان مورد مطالعه نشان می دهد
در بررسی وضعیت سالمت روان 1نتایج جدول 

دانشجویان حکایت از این دارد که در حالت کلی 
دانشجویان مورد مطالعه ما از وضعیت سالمت روان 
. باالتر از حد متوسط و خوب برخوردار هستند

حاصل از بررسی سالمت روان همچنین، نتایج 
هاي این متغیر نشان داد که دانشجویان بر اساس مولفه

لاختالویاضطرابعالئمی،جسمانعالئمهاي مولفه
به ترتیب با یافسردگی و اجتماعکارکردعالئم، خواب

داراي وضعیتی 98/16و 65/16، 43/16،85/17میانگین 
.باشنددرحد متوسط می

ا در خصوص وضعیت انگیزش هاي توصیفی میافته
پیشرفت دانشجویان مورد مطالعه نیز نشان داد که 

، 23/66انگیزش پیشرفت دانشجویان داراي میانگین 
44و دامنه تغییرات 43/0، خطاي میانگین 87/6انحراف 

باشد که این نتایج در حالت کلی نشان دهنده باالتر می
ت از حد متوسط و خوب بودن وضعیت انگیزش پیشرف

نیز ارتباط دو متغیر 2در جدول . باشددانشجویان می
هاي آن با انگیزش پیشرفت سالمت روانی و مولفه

.نشان داده شده است
دهد که ضریب همبستگی نشان می2هاي جدول یافته

و = 323/0rسالمت روان و انگیزش پیشرفت برابر با 
001/0Pvalue 99باشد که در سطح اطمینان می=

. بطه معنادار استدرصد را
همچنین، نتایج حاصل از بررسی رابطه بین سالمت 
روان و انگیزش پیشرفت دانشجویان بر اساس 

عالئممولفههاي این متغیر نیز نشان داد که بین مولفه
و انگیزش پیشرفت رابطه دیده شده مثبت جسمانی

عالئممولفهومعنادار بوده، همچنین این رابطه بین 
و یکارکرداجتماعمولفهوپیشرفتگیزشو انیاضطراب
پیشرفت نیز دیده شده است با این حال بین انگیزش
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و انگیزش پیشرفت  رابطه یافسردگعالئممولفه
. معناداري دیده نشد

نیز اشاره به وضعیت 4و 3نتایج ارائه شده در جدول 
سالمت روانی و انگیزش پیشرفت دانشجویان مورد 

.رشته تحصیلی داردمطالعه بر اساس جنس و
نشان از عدم وجود تفاوت معنادار 3هاي جدول یافته

با . در بین دختر و پسر در زمینه سالمت روانی است
این حال انگیزش پیشرفت دانشجویان بر حسب جنسیت 

95در سطح 45/3محاسبه شده tبا توجه به اینکه 
دار است ودانشجویان دختر داراي وضعیت درصد معنی

4جدول . نسبت به دانشجویان پسر می باشندبهتري 
هاي ما را در بررسی وضعیت انگیزش نیز یافته

روان دانشجویان بر حسب رشته پیشرفت و سالمت
.تحصیلی نشان می دهد

نشانگر آنست که در متغیر انگیزش 4نتایج جدول 
تفاوت 287/3محاسبه شده Fپیشرفت با توجه به اینکه 

پیشرفت دانشجویان بر حسب معناداري در انگیزش 
اما این تفاوت در زمینه . رشته تحصیلی وجود دارد

هاي گوناگون معنادار سالمت روانی دانشجویان رشته
. نمی باشد

بررسی وضعیت سالمت روان و انگیزش پیشرفت دانشجویان- 1جدول 

رابطه بین سالمت روان و انگیزش پیشرفت- 2جدول
انگیزش پیشرفتمشخصه آماري

سالمت روان
323/0ضریب همبستگی
001/0سطح معنی داري

جسمانیعالئممولفه

189/0ضریب همبستگی

012/0سطح معنی داري

خواباختاللویاضطرابعالئممولفه
167/0ضریب همبستگی
032/0سطح معنی داري

یاجتماعکارکردمولفه
213/0ضریب همبستگی
004/0سطح معنی داري

یافسردگعالئممولفه
154/0ضریب همبستگی
43/0سطح معنی داري

خطاي میانگینتعدادمتغیر

میانگین

انحراف 

معیار

دامنه حداکثر نمرهحداقل نمره

تغییرات

30044/6843/055/7448541سالمت روان

30043/16144/078/2102414جسمانیعالئممولفه

30085/17165/012/382517خواباختاللواضطراب

30065/16198/087/3102414یاجتماعکارکردمولفه

30098/16215/023/382719یافسردگعالئممولفه

30023/6643/087/6478944انگیزش پیشرفت
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مقایسه سالمت روانی و انگیزش پیشرفت دانشجویان دختر و پسر: 3جدول
tانحراف معیاریانگینممتغیرمتغیر

محاسبه شده
سطح معناداريدرجه آزادي

76/6645/6245/0298656/0پسرسالمت روان
45/6698/8دختر

انگیزش 
پیشرفت

82/6492/745/3298041/0پسر
12/6794/6دختر

انگیزش پیشرفت و سالمت روان بر حسب رشته تحصیلیبررسی. 4جدول 
مجذور درجه آزاديمجموع مجذوراتمتغیر

میانگین
سطح معناداريFمحاسبه شده

انگیزش 
پیشرفت

675/5233453/165287/3031/0بین گروهی
056/12341296345/56درون گروهی

345/11243299مجموع

676/983760/33459/0621/0بین گروهیسالمت روان
143/13588296786/67درون گروهی

267/13246299مجموع

و نتیجه گیريبحث
با توجه به تغییر و تحوالت گوناگونی که در جنبه هاي 
گوناگون زندگی انسان معاصر در عصر حاضر بروز کرده 

ي روانی که بنوعی و با عنایت به مسائل و مشکالت عدیده
متأثر از تغییر و تحوالت اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و
فرهنگی و تکنولوژیکی عصر حاضر است و با ملحوظ 
داشتن نقش و کارکرد نظام هاي آموزشی در جهت رشد و 
توسعه سالمت همه جانبه دانشجویان و یادگیرندگان، در 
این کار پژوهشی محقق به بررسی وضعیت سالمت روانی 
و انگیزش پیشرفت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

هاي توصیفی نتایج حاصل از یافته. برآمدو ارتباط آن دو 
ما در بررسی وضعیت سالمت روان دانشجویان نشان داد 

همچنین، نتایج .که آنها از سالمت روانی خوبی برخورداراند
حاصل از بررسی سالمت روان دانشجویان بر اساس 

آنها در چهار مولفه هاي این متغیر نیز نشان داد کهمولفه
باشند که وضعیت نسبتا متوسطی میسالمت روانی داراي 

این یافته ما در مقایسه با برخی یافته هاي تحقیقاتی قبلی از 
مرادي و ) 22(و همکارانتایج تحقیق جهانی هاشمینجمله 

که در بین دانشجویان کشور انجام گرفته بود ) 8(همکاران

دانشجویان به % 16و % 36نشان داد که به ترتیب حدود 
المت روان برخوردار بودند که حکایت از نوعی از عدم س

آموزان روانی دانشجویان و دانشوضعیت بدتر سالمت
نتایج بررسی وضعیت . داشت، جاي امیدواري را دارد

انگیزش پیشرفت دانشجویان نیز نشان داد که انگیزش 
، انحراف معیار )23/66(پیشرفت دانشجویان داراي میانگین 

) 44(و دامنه تغییرات ) 43/0(، خطاي میانگین )87/6(
باشد که با در نظر گرفتن حداقل و حداکثر نمره می

آزمودنی ها در این تحقیق می توان گفت که دانشجویان 
مورد مطالعه ما در زمینه اخیر نیز داراي وضعیت خوبی 

.باشندمی
از دیگر نتایج به دست آمده در این تحقیق وجود ارتباط 

انگیزش پیشرفت و سالمت مثبت معنادار بین دو متغیر
هاي ما در اي که نتایج حاصل از یافتهبه گونه. روانی بود

بررسی رابطه بین سالمت روان و انگیزش پیشرفت نشان 
و انحراف 44/68داد که متغیر سالمت روان داراي میانگین 

23/66و متغیر انگیزش پیشرفت داراي میانگین 55/7معیار 
و همچنین، ضریب همبستگی بوده87/6و انحراف معیار 

و = 323/0rسالمت روان و انگیزش پیشرفت برابر با 
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001/0Pvalue درصد 99باشد که در سطح اطمینان می=
نتایج تحقیقاتاین یافته ما با. رابطه معنادار است

ورفعتی؛)23(مقامیو طاهري،)17(مورديدهموسوي
و ارشتناب و ) 20(میرکمالی و همکاران ) 24(همکاران

باشد؛ به طوري که بین میانگین همسو می) 21(همکاران 
نمرات پرسشنامه سالمت روان دانشجویان و پیشرفت 

به این . تحصیلی دانشجویان ارتباط معنادار وجود داشت
به (معنی که با افزایش سالمت روان، معدل دانشجویان 

همچنین، . یابدافزایش می) عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی
نتایج حاصل از بررسی رابطه بین سالمت روان و انگیزش 

هاي این متغیر نشان پیشرفت دانشجویان بر اساس مولفه
عالئم، جسمانیعالئم(داد که بین سه مولفه سالمت روان

با انگیزش ) یاجتماعکارکردوخواباختاللویاضطراب
پیشرفت ارتباط معناداري وجود داشته اما این ارتباط در 

که . مولفه افسردگی و انگیزش پیشرفت معنادار نبودمورد
رفتارها نشان داد که ) 20(در پژوهش میرکمالی و همکاران 

سالمت روان بر انگیزش پیشرفت تحصیلی تاثیرگذار بوده 
انگیزش پیشرفت تحصیلی نیز بر عملکرد تحصیلی . است

در نهایت، سالمت روان با میانجیگري . موثر بوده است
شرفت تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان انگیزش پی

. تاثیر داشته است
هاي ما در بررسی هر یک از نتایج حاصل از یافته

متغیرهاي سالمت روان و انگیزش پیشرفت دانشجویان 
) جنسیت، رشته تحصیلی(کنندهبراساس متغیرهاي تعدیل

نیز نشان داد که در متغیر سالمت روان بر حسب جنسیت 
که با نتایج پژوهش سپهرمنش دار مشاهده نشدتفاوت معنی
همسو بود؛ ولی در بعد افسردگی، حساسیت ) 4(و همکاران 

فردي و اضطراب بین نوجوانان دختر و پسر اختالف بین
اما با نتایج پژوهش انصاري و . معناداري مشاهده شد

و مرادي و همکاران ) 5(، حسینی و همکاران )7(همکاران 
همچنین نتایج نشان داد که شیوع اختالالت .ناهمسو بود) 8(

معناداري روانشناختی در میان دانشجویان دختر به طور 
اما در متغیر انگیزش . بودبیشتر از دانشجویان پسر

درصد 95پیشرفت تفاوتهاي جنسیتی دیده شده درسطح 
اي که دانشجویان دختر داراي وضعیت دار بود؛ بگونهمعنی

باشند؛ که با نتایج ویان پسر میبهتري نسبت به دانشج

باشد، به ناهمسو می) 19(پژوهش غفاري و ارفع بلوچی 
طوري که بین دو گروه از دانشجویان دختر و پسر تفاوت 

با توجه . آماري معناداري در انگیزش پیشرفت وجود ندارد
هاي پژوهشی توجه به باورها و اداراکات افراد در به یافته

هایشان، و همچنین توجه به مورد خود و توانمندي
متغیرهاي انگیزشی اثرگذار بر عملکرد افراد در تمامی 

. باشدهاي آموزشی حائز اهمیت و توجه فراوان میموقعیت
Fها با توجه به مقدار همچنین انگیزش پیشرفت آزمودنی

درصد تفاوت 95در سطح =287/3Fمحاسبه شده 
صیلی نشان داد معناداري را در بین دانشجویان رشته تح

کهاما در متغیر سالمت روان تفاوت دیده شده معنادار نبود
مبنی بر معنادار ) 5(با نتایج پژوهش حسینی و همکاران 

نبودن ارتباط بین اختالالت روانی و رشته تحصیلی در ین 
که رشته تحصیلی موجب به خطر انداختن سالمت روانی 

با نتایج پژوهش ولی در مقابل . دانشجویان شود همسو بود
ناهمسو بود؛ به این معنی که ) 21(ارشتناب و همکاران 

دانشجویانی که بر حسب عالقه رشته تحصیلی خود را 
انتخاب نموده از وضعیت سالمت روان بهتر و انگیزه 

. باشندپیشرفت تحصیلی باالیی برخوردار می

هاي این تحقیق عالوه بر در مجموع نتایج حاصل از یافته
ه منبع اطالعاتی مفیدي را از طریق بررسی وضعیت اینک

هاي مورد مطالعه درزمینه متغیرهاي انگیزش آزمودنی
ریزان پیشرفت و سالمت روانی براي مدیران، برنامه

اندرکاران نظام آموزشی مورد آموزشی و کلیه دست
. مطالعه فراهم ساخت

هاي جنسیتی و رشته بلکه از طریق نشان دادن تفاوت
لی در انگیزش پیشرفت و سالمت روانی، توجه و تحصی

یاري به آن عده از دانشجویانی را که در دو متغیر مورد 
مطالعه از وضعیت بهتري برخوردار نبودند را هم یادآور 

هاي مورد مطالعه ما همچنین وضعیت بهتر آزمودنی. شد
در هر دو متغیر تحقیق، می تواند نویدبخش برخورداري 

روحی و روانی خوب و رضایت آنها از آنها از وضعیت
وضعیت تحصیلی خودشان و تمایل به فراگیري خوب و 
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پیشرفت در رشته تحصیلی و راهی که براي ادامه تحصیل 
همچنین این نتیجه . اند، باشدو فراگیري علوم در پیش گرفته

حاصل از بررسی رابطه بین سالمت روان و انگیزش 
ت معناداري را داشت پیشرفت که حکایت از رابطه مثب

هاي آموزشی اندرکاران نظامرساند که دستتلویحا می
هاي مساعد رشد وانند از طریق فراهم ساختن زمینهتمی

یکی از این متغیرها در جهت رشد و توسعه متغیر دیگر نیز 
.اقدام نمایند

پیشنهادات
يکه براشودمیشنهادیحاضر پقیتحقجیبا توجه به نتا

هاییتیدر سطوح مختلف در دانشگاه موقعانیدانشجو
ي در زمینه سالمت و اجبارياریمانند ارائه دروس اخت

مختلف فراهم شود تا هايمختلف، کارگاههايدوره، روان
سالمت دانش و مهارت شیافزانهیآنها در زملهیبه وس
. کار شودانیدانشجوروان 
فراموش دینبادیاساتمشاورین،نقشنهیزمنیدر انیهمچن
با ارائه توانددانشگاه میزیاز لحاظ امکانات ن. شود
را در راه بدست آوردن انیمختلف، دانشجوالتیتسه

نتایج نشان داد که . رسانندياریهااینگونه دانش و مهارت
بین میزان سالمت روانی با انگیزش پیشرفت تحصیلی 

دانشجویان رابطه مثبت و معنا داري در سطح متوسط 
. ود داردوج

بر اساس نتایج حاصل از پژوهش دست اندرکاران 
توانند از طریق فراهم ساختن هاي آموزشی مینظام

هاي مساعد رشد یکی از این متغیرها در جهت رشد و زمینه
.توسعه متغیر دیگر نیز اقدام نمایند

هامحدودیت
هیتکسالمت روانرسد که در مباحث مربوط به نظر میبه

را متاثر سازد جیتواند نتامانند پرسشنامه میییهابه ابزار
. بهره گرفته شودزینقیعمهايو الزم است از مصاحبه

هايیبا توجه به متوسط بودن شدت همبستگنیهمچن
معنادار بودن آنها و محدود بودن ی رغمبدست آمده عل

دانشگاه علوم هاياز دانشکدهیبه برخيارنمونه آم
پژوهش حاضر با هايافتهیمیزم است تعمال، تبریزیپزشک

. ردیصورت بگيتربیشاطیاحت

اريزسپاسگ
در آخر پژوهشگران از تمامی دانشجویان که با صبر و 
حوصله بی نهایت خود، ما را گردآوري اطالعات مربوط به 
این پژوهش یاري نمودند و همچنین بخاطر اعتمادشان و 

ش حاضر کمال صداقت در پاسخگویی به سواالت پژوه
.نمایندتشکر و سپاس می
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Abstract
Introduction: Mental health is one of the aspects of health. Students of each community are the upcoming
generation of the community. The main objective of this study was to evaluate the student’s mental health
of Tabriz Medical Sciences University and its relationship with achievement motivation in academic year of
2013-2014. This is a correlational and predictive study.

Methods: This study was a combination of survey and correlational. This research study was conducted
on 300 students (150 females, 150 males) in the community of all students studying in the school year of
2013-2014. To collect the data, the Goldberg General Health and Hermance Achievement Motivation
questionnaires were used. Using inferential statistics (correlation) the obtained data were analyzed by SPSS
18 software.

Results: Results showed that subjects in this study had a relatively good condition regarding mental health
and achievement motivation. But there were some differences in these variables among students of different
fields and gender. A significant difference was observed in achievement motivation, but this difference was
not significant in mental health. Considering the fields of study differences, in connection with these two
variables, there were significant differences in achievement motivation, but there was no significant
difference in mental health. Another finding of this study is significant positive correlation between
achievement motivation and mental health dimensions of the various components of the signs of
depression.

Conclusion: In addition to providing a useful source of information, through the surveying of subjects on
improvement motivation and mental health, for administrators, educational planners and all those involved
in the educational system, it implies that the people involved in educational systems, by providing a
favorable environment for the growth and development of one of these variables, can also develop the other
variable.

Key words: Mental Health, Achievement Motivation, Gender, Field Of Study.
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