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Abstract 

Background: To date, researchers have paid extensive attention to happiness and its 
relationship with a wide variety of personality, socio-demographic, and health-related factors. 
However, there is still little research on the issue of happiness. This study was done to investigate 
happiness and mental health and the relationship between them in the students studying at Arak 
University of Medical Sciences, Arak, Iran, in 2010. 

Materials and Methods:  This cross-sectional study was carried out on 315 students at Arak 
University of Medical Sciences who were randomly selected during 2010. The students' happiness was 
measured by Oxford questionnaire and their mental health was measured using GHQ28. Data were 
analyzed by t-test, ANOVA, Pearson correlation coefficient, Logistic regression, and Chi-square test 
using SPSS software. 

Results: The mean of happiness in the students was 40.72±14.14 with only 9.2% of them in 
the normal range of happiness. Their mental health score was 25.73±7.47 with 32.1% of them within 
the normal range. Pearson correlation coefficient showed a statistically significant relationship 
between happiness score and mental health score (r=-0.14, p=0.012).  

Conclusion: Happiness and mental health status in the students at Arak University of Medical 
Sciences necessitate the need for more serious attention to this issue in educational planning.  

Keywords: Happiness score, mental health, students   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Corresponding author:  
Address: Department of Biostatistics and Epidemiology, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran 
Email: Rafiee@arakmu.ac.ir 

 15 



 

                                                                                    16 

 مقاله پژوهشی                                                                                                               مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك

 15-25، 1391، مرداد )62شماره پیاپی  (3، شماره15                                                                                  سال                                    
  

بررسی شادکامی، سالمت روانی و ارتباط بین آنها در دانشجویان دانشگاه علوم 
  1389پزشکی اراك در سال 

  
  3، مریم آقا نجفی2، سعید موسوي پور*1محمد رفیعی

 
  ایران اراك، اراك، پزشکی علوم دانشگاه اپیدمیولوژي، و  زیستیآمار گروه زیستی، آمار دکتراي دانشیار، -1
  ایران اراك، اراك، دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی گروه روانشناسی، دکتراي استادیار، -2
  ایران ،اراك اراك، پزشکی علوم دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجویی، -3
  

 23/6/90:  تاریخ پذیرش9/5/90: تاریخ دریافت
 

 چکیده
اي مانند شخصیتی،  تا به حال محقیقین توجه زیادي را به شادکامی و ارتباط آن با عوامل گسترده: زمینه و هدف

با همه این موارد مطالعات بسیار کمی در خصوص موضوع . اند اقتصادي اجتماعی، سالمت عمومی و عوامل دیگر را داشته
نها در دانشجویان دانشگاه آشادکامی، سالمت روانی و ارتباط بین  هدف این مطالعه بررسی. شادکامی انجام گرفته است

  .باشد علوم پزشکی اراك می
 نفري از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراك در 315این مطالعه مقطعی بر روي یک نمونه تصادفی : ها مواد و روش

دست آوردن نمره سالمت عمومی ه نامه آکسفورد و براي ب براي محاسبه شادکامی از پرسش. است انجام گرفته 1389سال 
 و SPSSدست آمده با استفاده از نرم افزار ه هاي ب داده.  استفاده شده استGHQ28نامه  دانشجویان از پرسش

اي اسکوئر مورد تحلیل قرار هاي تی، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون لجستیک و آزمون ک آزمون
  .گرفتند
 2/9دست آمد و تنها ه  ب72/40±14/14میانگین نمرات شادکامی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی اراك : ها یافته

 درصد 1/32 بوده است و 47/773/25میانگین نمرات سالمت روانی دانشجویان نیز . درصد شادکامی بهنجار داشتند
داري را بین نمره  یضریب همبستگی پیرسون ارتباط آماري معن. دانشجویان از سالمت روانی بهنجار برخوردار بودند

  ).r=- 14/0 و =012/0p( دانشجویان نشان دادروانیشادکامی و سالمت 
اراك، توجه جدي به با در نظر گرفتن وضعیت شادکامی و سالمت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی : گیري نتیجه

 .شود هاي آموزشی توصیه می ریزي این موضوع در برنامه
  دانشگاه علوم پزشکی اراك، سالمت روانی، نمره شادکامیدانشجویان  :واژگان کلیدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اپیدمیولوژي و آمار گروه اراك، پزشکی علوم دانشگاه بسیج، میدان اراك، :مسئول نویسنده*

Email: Rafiee@arakmu.ac.ir 
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  مقدمه
 بر روي شادکامی در دهه اخیر رشد قابل مطالعه

یکی از نتایج این توجه معین شدن . اي داشته است مالحظه
علل و فرآیند روانشناختی شادکامی است که توسط خود 

توسط این مطالعات، محققین . )2، 1(شوند میافراد گزارش 
یتی، اي از متغیرهاي شخص ارتباط میان شادکامی با مجموعه

اقتصادي اجتماعی، وضعیت بهداشتی و متغیرهاي دیگر را 
شادکامی از سه مولفه به طور معمول . کنند بررسی می

فراوانی و درجات اثرات مثبت لذت از زندگی، نداشتن 
احساسات منفی همانند افسردگی و اضطراب و میانگین 

شادکامی . )3( استسطوح رضایت از زندگی تشکیل شده
 در مطالعات 1930ار چند بعدي دارد و از سال  ساختچنین هم

. )5، 4(سیستماتیک تا به امروز مورد بررسی قرار گرفته است
ها و متعاقب آن شادکامی نیز احتماالً به  سالمت انسان

رغم تحقیقات انجام شده،  علی. باشند یکدیگر وابسته می
بر . )6(باشد میشادکامی هنوز در نقطه آغازین و شروع 

ي بین دار معنیالعات انجام شده ارتباط آماري اساس مط
درجات شادکامی و عالئم روانشناختی مشاهده شده 

 بر اساس مطالعات انجام شده سالمتی چنین هم. )7(است
 و متعاقب آن باشد می ممکن است تعیین کننده شادکا

 .)9، 8(احساس شادکامی باعث باال بردن سالمتی افراد شود
باط شادکامی با سالمتی یکی از نکات بنابراین هنوز هم ارت

با توجه به مطالعات انجام شده هنوز . باشد میمورد بررسی 
. )9(بدرستی ارتباط بین شادکامی و سالمتی افراد معین نیست

شادکامی، نام علمی ارزیابی افراد از زندگی خودشان 
توانند زندگی خود را به صورت قضاوت  افراد می. باشد می

هاي خاص و یا  ورت ارزیابی از حیطهکلی و یا به ص
احساسات هیجانی اخیر خود در رابطه با آنچه براي آنها رخ 

نین از شادکامی چ هم. )10(داده است مورد بررسی قرار دهند
اي از عواطف و ارزیابی شناختی از زندگی  به عنوان مجموعه

دانند  اي از کیفیت زندگی افراد می عنوان شده و آن را درجه
از نتایج . )11(کنند  طور کلی مثبت ارزیابی میکه به

توان به داشتن نگرش مثبت به زندگی،  شادکامی می
خودپنداري مثبت بیشتر، سالمت روانی و تعادل عاطفی بهتر، 

نگرش بهتر به خود و دیگران، روابط اجتماعی متعادل، 
دوري از اتالف وقت و کاهلی، عملکرد بهتر سیستم ایمنی 

ها، کیفیت خواب بهتر و عملکرد شغلی و  سدر مقابل استر
بر اساس نتایج مطالعات انجام . )12(تحصیلی بهتر اشاره نمود

باشند،  گرفته افرادي که از شادکامی مناسب برخوردار نمی
بیشتر دچار ابتالء به افسردگی، اضطراب و پیامدهاي ناشی از 

شتر آن بوده، در آنها اعتیاد و رفتارهاي ناهنجار اجتماعی بی
دیده شده و امید به زندگی کمتري نسبت به افرادي که 

اهمیت سالمت . )14 ،13(شادکامی مناسب دارند، برخوردارند
بر اساس تعریف کاپالن، .  معین استیروانی نیز به روشن

هاي متغیر و  سالمت روانی سازگاري پیوسته با حالت
کوشش جهت تعادل بین نیازهاي درونی و ملزومات محیط 

اهمیت مطالعه سالمت روانی در . )15(باشد ال تغییر میدر ح
تواند ارتباط  ها از این جهت ارزشمند است که می دانشگاه

. )16(مستقیم با پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشته باشد
زندگی دانشجویی، عدم آشنایی با محیط جدید تحصیلی، 
دوري از خانواده، عدم عالقه به رشته تحصیلی، ناسازگاري 

 سایر افراد در محیط زندگی دانشجویی و مشکالت با
 اجتماعی و کمبود امکانات رفاهی از مواردي -اقتصادي

هاي روانی را ایجاد کرده و  هستند که مشکالت و ناراحتی
بر اساس . )18، 17(گردند  باعث افت تحصیلی میدر نهایت

نتایج مطالعات انجام شده بر روي دانشجویان دانشگاه علوم 
ایران، بین شادکامی دانشجویان با سن، جنس، رشته پزشکی 

ي دار معنیتحصیلی، دوره تحصیلی و محل سکونت رابطه 
نتایج مطالعه انجام شده بر روي . )19(مشاهده نشده بود

، 1389دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 
نشان داد که میانگین نمره شادکامی در کل دانشجویان مورد 

هاي تحقیق فوق نشان داد  بوده و یافته 57/42±96/13بررسی
ي بین شادکامی با جنس، وضعیت دار معنیکه ارتباط آماري 

هاي فوق برنامه، امید به آینده  اقتصادي، شرکت در فعالیت
شغلی، رضایت از رشته تحصیلی، معدل، محل زندگی دائمی 

زا و نوع آن وجود دارد ولی با سن،  و تجربه حوادث استرس
یت تأهل، دوره تحصیلی، بومی و غیر بومی بودن، نوع وضع

دانشکده، محل زندگی فعلی، تعداد خواهران و برداران، 
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رتبه تولد، تحصیالت و شغل والدین و منبع درآمد 
  . )12( نداشتدار معنیدانشجویان ارتباط 

در مطالعه دیگر انجام شده بر روي دانشجویان 
رصد از دانشجویان د 3/19دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 

میزان شادکامی پائینی داشتند و بین میزان شادکامی با رشته 
تحصیلی ارتباطی وجود نداشت ولی با جنسیت دانشجویان 

بر اساس نتایج یک مطالعه دیگر . )20( داشتدار معنیارتباط 
که بر روي مردم شهر اصفهان انجام شده است، میانگین نمره 

آمده و شادکامی با دست ه  ب59/61±10/9شادکامی
 و با دار معنیسرزندگی و تعداد اعضاء خانواده ارتباط 

در . )21( داشته استدار معنیمتغیرهاي جنسیت ارتباط غیر 
هاي اصفهان  مطالعه دیگر که بر روي دانشجویان دانشگاه

 انجام شده است، میانگین نمره شادکامی دانشجویان
تایج مطالعه اي بر اساس ن. )22(دست آمده  ب38/13±38/44

 به 82/45±15/13دیگر در اصفهان میانگین نمره شادکامی
  . )23(دست آمد

در خصوص وضعیت سالمت روانی نیز بر اساس 
، میانگین نمره 1387نتایج مطالعات انجام شده در سال 

 سالمت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراك
مبتالء درصد دانشجویان  2/47 بوده است و 43/11±46/26

در بررسی انجام . )16(اند  عاطفی بوده-به اختالالت روانی
 درصد دانشجویان داراي نمره 3/36 شده در شهر یزد

چنین در  هم. )24(اند  بوده23سالمت عمومی بیشتر از 
درصد از  7/22دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 

 مشکوك به اختالل روانی 1387سال  دانشجویان در
 درصد 2/47، 1385در کرمانشاه در سال . )18(بودند

دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه رازي مشکوك به 
جنس تقریباً  اند و میزان اختالل در دو اختالل روانی بوده

بررسی انجام شده در کاشان نشان داد . )25(برابر بوده است
 از سالمت روانی ترم یکدرصد از دانشجویان  4/28که 

در مطالعه انجام شده در دانشگاه علوم . )26(تندبرخوردار نیس
 درصد دانشجویان 6/31، 1389پزشکی گناباد در سال 

بنابراین با توجه به . )27(مشکوك به اختالل سالمت بودند
تمام موارد باال، هدف مطالعه جاري بررسی وضعیت 

شادکامی و سالمت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
 و ارتباط آنها در این جامعه مورد 1389اراك در سال 

چنین توزیع و مقایسه آنها بر اساس برخی از  بررسی و هم
متغیرها مانند جنسیت، رشته تحصیلی و محل سکونت فعلی 

  .  دانشجو، بوده است
  

  اهروش مواد و 
جامعـه آمـاري دانـشجویان    در این مطالعه مقطعـی      

 1389ال  هـا در سـ      دانشگاه علوم پزشکی اراك در تمام رشته      
بر اساس مطالعه انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی     . اند  بوده

 ،)19( بـوده اسـت    42±14میـانگین نمـره شـادکامی       که  ایران  
گیري با استفاده از      نمونه.  نفر برآورد گردید   310حجم نمونه   
ــه ــه  روش نمون ــري طبق ــم    گی ــاس حج ــر اس ــده و ب ــدي ش بن

ــت  ــام گرف ــر رشــته انج ــشجویان ه ــه  .دان ــا توجــه ب ــسبت  ب ن
ــداد   ــوق تع ــشجویان ف ــتاري،  60دان ــشجوي پرس ــر 63 دان  نف

ــائی،  ــته 101مام ــر از رش ــکی و    نف ــاي پیراپزش ــر از 91ه  نف
  .دانشجویان پزشکی انتخاب شدند

 شادکامی نامه پرسشجهت سنجش شادکامی از 
 نامه پرسشآکسفورد و سنجش سالمت عمومی از 

GHQ28اي نیز حاوي نامه پرسشچنین  هم.  استفاده شد 
متغیرهایی مانند رشته تحصیلی، محل اقامت، سن و جنس نیز 

  .تکمیل شد
 ســــؤال 29 آکــــسفورد حــــاوي نامــــه پرســــش

باشـد، کمتـرین سـطح آن عبـارت کـامالً            اي مـی    چهارگزینه
مخالفم عنوان شده و در امتیازبندي، مقدار امتیاز صفر بـه آن      

گردد، سپس عبـارت و گزینـه مخـالفم کـه بـه آن          منظور می 
 و آخرین سطح نیـز  2، عبارت موافقم که به آن امتیاز       1امتیاز

 منظــور 3باشــد کــه بــه آن امتیــاز  گزینــه کــامالً مــوافقم مــی
. باشـد    مـی  0-87 از   نامـه   پرسـش دامنه تغییرات ایـن     . شود  می

 در مطالعات مختلف داخل و خارج از        نامه  پرسشروایی این   
 امـه ن پرسـش پایائی این . کشور مورد بررسی قرار گرفته است     

ــدار آن    ــی و مق ــف بررس ــات مختل ــز در مطالع ــد  94نی درص
 سـئوالی آکـسفورد     29 نامـه   پرسـش . )28(گزارش شده اسـت   

 اولین بار توسـط آرگیـل و لـو جهـت سـنجش شـادکامی بـا              
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مطـرح و   »بـک  «افـسردگی  مقیـاس  مـواد  کـردن  معکـوس 
ــد   ــابی گردی ــز هنجاری ــا نی ــاس . )29(توســط خــود آنه ــر اس ب

ــر لمطا ــات دیگ ــن ،ع ــش ای ــهن پرس ــاي  ام ــریب آلف  داراي ض
درصد در مطالعات اختصاصی سنجش اعتبار در    91کرونباخ  

 بر اساس مطالعات انجام شـده  چنین هم .)30(ایران بوده است
ــف  ــشورهاي مختل ــر در ک ــاخ   ،دیگ ــاي کرونب ــریب آلف  ض

 نامـه  پرسـش  و پایایی بازآزمایی 92/0 تا  87/0 بین   نامه  پرسش
 بر اساس دسـتورالعمل  .)31(دست آمده استه  ب81/0 تا  78/0

 شادکامی آکسفورد، باالترین حد شادکامی نمـره       نامه  پرسش
 گـر  بیان و کمترین نمره این مقیاس صفر بوده که   باشد می 87

 نمره بهنجار بـین  نامه پرسشعدم شادکامی فرد است، در این      
  . است42 تا 40

گیـري سـالمت عمـومی از      بـراي انـدازه    چنـین  هم
 4 پرسـش  28ده شـد کـه حـاوي       اسـتفا  GHQ 28نامه  پرسش
 ســئوالی 28 ســالمت عمــومی نامــه پرســش. اي اســت گزینــه

)GHQ28 (   توسط گلدبرگ و هیلر به منظـور        1979در سال 
غربالگري اختالالت روان شناختی غیر سایکوتیک طراحـی        

 باشـند  می سطح   4 داراي   نامه  پرسشسئواالت این   . شده است 
 صفر، کمتـر از حـد    که از خیلی کمتر از حد معمول با امتیاز        

، بیـشتر از حـد     2، در حد معمـول بـا امتیـاز          1معمول با امتیاز    
، تعریف شده و دامنه امتیاز آن از صفر الـی    3معمول با امتیاز    

 کـه  باشد میاین ابزار داراي چهار مقیاس نیز       .  خواهد بود  74
 مقیـاس شـکایات جـسمانی اسـت،         گر  بیان 7 الی   1سئواالت  
 15 مقیـاس اضـطراب، سـئواالت     گـر   نبیا 14 الی   8سئواالت  

 واالت مقیاس اختالل در کنش اجتماعی و سـ      گر  بیان 21الی  
در هـر مقیـاس     . باشـد  میمقیاس افسردگی   بیانگر   28 الی   22

 گـر  بیـان  23 و در چهار مقیاس نمره بیـشتر از       6نمره بیشتر از    
رشـد و    مطالعـات مختلـف در ایـران بـر        . عالئم مرضی است  

 درصـد گـزارش   91 الـی  88 از نامـه  پرسـش مقدار اعتبار این   
 خود ایفـا بـوده   ابزاري نامه پرسشاین . )33، 32، 16(شده است 

شناختی و عـاطفی بـه کـار     که جهت سنجش اختالالت روان  
چهار حیطه مختلف سالمت جـسمانی،  در تواند    رود و می    می

اضـطراب، عملکـرد اجتمــاعی و افـسردگی بــه عنـوان ابــزار     
ــار رود  ــه ک ــصی ب ــن   . )16(تشخی ــتورالعمل ای ــاس دس ــر اس ب

 به عنوان عالئم مرضی در نظر       23 نمرات بیشتر از     نامه  پرسش
دانشجویان بر اساس رشته تحصیلی و سـال     . گرفته شده است  

صورت تصادفی انتخاب شده پس از تکمیـل        ه  ورودي آنها ب  
فرم رضایت آگاهانه مصوب کمیته اخالق پزشـکی دانـشگاه    

اخالق دانشگاه علوم پزشکی     کمیته   8-81-89با کد مصوب    
ــصوب وزارت     ــی م ــدهاي اخالق ــام ک ــت تم اراك  و رعای

ــکی،    ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــشبهداش ــه پرس ــاي  نام ه
دموگرافیک، سالمت روانی و شادکامی آکسفورد را تکمیل    

ــد ــ  . نمودن ــشجو ب ــر دان ــت ه ــرات  ه جه ــی نم ــورت زوج ص
شـادکامی و ســالمت عمــومی جهـت تحلیــل نتــایج اســتفاده   

عیار ورود دانشجویان گذرانـدن حـداقل یـک تـرم           م. گردید
تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی اراك و معیار خروج عدم 

جهـت تحلیـل   .  بـود نامـه   پرسشهمکاري دانشجو در تکمیل     
 دو گــروه تــیهــاي  آوري شــده، از آزمــون اطالعــات جمــع

مـستقل، آنــالیز واریــانس یــک طرفــه، تحلیــل کوواریــانس،  
. رگرسیون لجستیک استفاده شدضریب همبستگی پیرسون و 

ي در  دار  معنیدرصد به عنوان سطح      5مقدار کمتر یا مساوي     
  .نظر گرفته شد

  
  یافته ها

 5/57( نفـر  181از کل دانـشجویان انتخـابی تعـداد         
 5/42(نفــر 134در خوابگــاه دانــشجوئی و تعــداد    ) درصــد
ــدگی  ) درصــد ــدین آنهــا زن ــا وال در منــزل شخــصی خــود ی

ــانگین. کردنـــد مـــی ــمیـ ــابی  سـ نی کـــل دانـــشجویان انتخـ
 21دست آمد، میانـه سـنی دانـشجویان         ه   سال ب  06/1±88/20

  فـرد 102تعـداد  .  سـال محاسـبه شـد   21سال و نماي سنی نیز      
  دانــــشجو213از دانــــشجویان پــــسر و   )درصــــد 4/32(
میـانگین نمـره شـادکامی در کـل         . دختر بودند ) درصد6/68(

ـ 74/40±14/14دانشجویان مـورد بررسـی      بـا  .  آمـد دسـت ه  ب
 شـادکامی آکـسفورد    نامـه   پرسـش توجه به این مطلب که در       

 اســت، بنــابراین میــانگین نمــره 42 تــا 40نمــره بهنجــار بــین 
شادکامی دانشجویان دانـشگاه علـوم پزشـکی اراك در ایـن           

درصد در این فاصـله   2/9 نفر معادل  29تنها  . فاصله قرار دارد  
زم به ذکـر اسـت   ال. د که درصد پائینی است  ندار بهنجار قرار 
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 123 و   40 کمتر از    هنمر) درصد 7/57( دانشجو 163که تعداد   
توزیـع ایـن سـطوح    . داشتند 42 بیشتر از  هنمر) درصد 39(فرد

ــر اســاس جنــسیت در جــدول   ــشان داده شــده اســت1ب و .  ن
ي بین سطوح بهنجـار  دار معنی ارتباط آماري مشخص شد که 

). =987/0p(شادکامی و جنـسیت دانـشجویان وجـود نـدارد         
هاي توصیفی شـادکامی دانـشجویان مـورد بررسـی بـر              آماره

 نشان داده شده 2اساس متغیرهاي مورد بررسی نیز در جدول        
  . است

ــانگین نمــره دار معنــیاخــتالف آمــاري  ــین می ي ب
 چنـین  هـم شادکامی در دانشجویان پسر و دختر وجود ندارد،    

اختالف میانگین شـادکامی دانـشجویانی کـه در خوابگـاه و            
اخـتالف  .  نیـست  دار  معنـی کننـد     منزل شخصی زنـدگی مـی     

 درصـد بـین میـانگین    5ي در سـطح خطـاي   دار  معنـی آماري  
هاي تحـصیلی مختلـف     نمرات شادکامی دانشجویان در رشته    

در صـورتی کـه   .  وجود نـدارد ،و سنین مختلف مورد بررسی  
 تحلیل کوواریانس جهـت منظـور کـردن نقـش مخـدوش         زا

بر اساس جنس و رشـته تحـصیلی   کنندگی سن در شادکامی     
نیز استفاده کنیم، در سطح خطاي یاد شـده اخـتالف آمـاري     

جـنس و در     ي بین میانگین نمرات شـادکامی در دو       دار  معنی
میــانگین نمــره . هــاي تحــصیلی مختلــف وجـود نــدارد  رشـته 

 و 25 بـا میانـه   73/25±47/7 سالمت عمومی کل دانـشجویان    
 بر اساس دسـتورالعمل  در صورتی که .  آمد به دست  24نماي  

 23نمـرات بیـشتر از    )GHQ 28( سالمت عمومینامه پرسش
  دانشجو214 تعداد  ،را به عنوان عالئم مرضی در نظر بگیریم       

مبتالء به سطوحی از عالئم مرضی بوده و تنها        ) درصد 9/67(
از لحــاظ ســالمت عمــومی طبیعــی )  درصــد1/32( فــرد 101
انـی دانـشجویان دانـشگاه    بنابراین میزان سالمت رو  . باشند  می

ــوم پزشــکی اراك در ســال  ــرآورد 1/32، 1389عل  درصــد ب
  . گردد می

مقایسه میانگین نمرات ابعاد چهارگانه سالمت روانی بر 
اساس متغیرهاي جنس، محل زندگی، رشته تحصیلی و سنین 

در ابعاد مختلف .  نشان داده شده است3مختلف در جدول 

د اضطراب در سنین مختلف سالمت روانی، تنها میانگین بع
  ).=047/0p( آماري داشته استدار معنیاختالف 

  
توزیع سطوح نمره شادکامی بر اساس جنسیت در . 1جدول 

 1389سال در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراك 
 جنس

 کل زن مرد
 متغیر

 

 29 20 9 تعداد
 9/2 6/3 2/9 درصد 42-40 

 >40 163 110 53  تعداد
 51/7 34/9 16/8 درصد

 123 83 40 تعداد 42<

  
 نمرات سطوح 

 شادکامی
  
  
 39 26/3 12/7 درصد    

 کل 315 213 102 تعداد
 100 67/6 32/4 درصد
 دو-مقدار احتمال آزمون کاي= 987/0

  
 آماره هاي توصیفی نمرات شادکامی بر اساس .2جدول 

اه علوم پزشکی متغیرهاي مورد بررسی در دانشجویان دانشگ
 1389سال در اراك 

شادکامی 
مورد 

  بررسی 
 

انحراف  میانگین
 معیار

مقدار 
  احتمال

  521/0 14/50 41/09 مؤنث جنس 13/39 40/00 مذکر

محل  13/42  14/40  خوابگاه
 385/0 15/07  54/41  منزل شخصی  زندگی

  58/15 40/53  پرستاري
  87/15  27/42  مامائی

  18/13  97/39  پیراپزشکی
رشته 
  تحصیلی

  03/13  67/40  پزشکی

790/0  

19  78/43  97/13  
20  00/41  41/14  
21  52/40  71/13  
22  42/39  92/14  

 سن

>22  55/40  60/14  

767/0 

   14/14  74/40    در کل
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رسی در دانـشجویان دانـشگاه علـوم    آماره هاي توصیفی نمرات  ابعاد سالمت روانی دانشجویان بر اساس متغیرهاي مورد بر           . 3جدول  
  1389پزشکی اراك سال 

  افسردگی  اختاللدر کنش اجتماعی  اضطراب  شکایت جسمانی    مغییر
  92/2±20/5  10/3±83/7  81/3±58/5  64/6±3/60  مذکر
  51/3±26/5  85/2±78/7  97/3±60/5  61/3±11/7  مونث

  جنس

p 96/0*  97/0  88/0  88/0  
  06/3±05/5  83/2±68/7  87/3±39/5  50/3±99/6  خوابگاه

  66/3±49/5  06/3±95/7  96/3±86/5  3/74±20/7  منزل شخصی
  محل زندگی

p  540/0  298/0  437/0  256/0  
  56/3±70/4  79/2±18/8  71/3±88/5  35/3±23/7  پرستاري

  73/3±87/4  97/2±94/7  13/4±59/5  25/4±49/7  مامائی
  95/2±26/5  85/2±48/7  91/3±48/5  60/3±09/7  پیراپزشکی

  23/3±82/5  09/3±80/7  95/3±53/5  21/3±76/6  پزشکی

  رشته تحصیلی

p  65/0  931/0  494/0  161/0  
  53/3±54/5  43/2±29/7  54/4±54/7  00/4±21/7   سال19
  46/2±06/5  79/2±75/7  04/4±32/5  00/4±10/7   سال20
  ٢٩/٣±03/5  85/2±76/7  63/3±23/5  56/3±43/7   سال21
  19/3±04/6  10/3±82/7  88/3±05/6  08/3±95/6   سال22
  10/3±73/4  94/3±82/8  80/3±05/5  61/2±36/5   سال<22

  سن

p  172/0  047/0  468/0  328/0  
  33/3±24/5  93/2±80/7  91/3±559/5  60/3±10/7   کل

  .باشد میدگی، رشته تحصیلی و سن  مقادیر احتمال داده شده جهت مقایسه میانگین نمرات ابعاد سالمت روانی بر اساس متغیرهاي جنس، محل زن-*
 

میزان همبستگی بین نمـرات شـادکامی و سـالمت          
گـر ارتبـاط     آمده کـه بیـان  به دست  -25/0روانی دانشجویان   

ــوس نمــرات شــادکامی بــا نمــرات ســالمت روانــی        معک
البته باید در نظـر داشـت کـه         ). =r-14/0و    =012/0p(است

 بیشتر و نمرات باال نمرات باال در شادکامی به منزله شاد بودن      
در سالمت روانی به مفهـوم اخـتالل در سـالمت روانـی مـی               

با استفاده از رگرسیون لجـستیک و بـا در نظـر گـرفتن            . باشد
 به عنـوان ) سالم، داراي اختالل  (متغیر وضعیت سالمت روانی   

متغیر وابسته و منظور کردن متغیر شادکامی بـه عنـوان متغیـر             
ي بین وجـود سـالمت   دار  معنی مستقل، باز هم ارتباط آماري    

   ).=023/0p(روانی و نمره شادکامی وجود دارد
  

  بحث 
در مطالعه حاضر میانگین نمـره شـادکامی در کـل           

 . آمـد  به دست  74/40±14/14دانشجویان مورد بررسی مقدار   
ــر اســاس دســتوالعمل    ــه فاصــله نمــرات بهنجــار ب بــا توجــه ب

صـله قـرار    درصـد در ایـن فا      2/9 آکسفورد، تنهـا     نامه  پرسش

در مطالعه انجـام شـده       .باشد دارند که درصد بسیار پائینی می     
ــور و همکــاران   ــط ظه ــره شــادکامی در   ،توس ــانگین نم  می

دانشجویان دانشگاه علوم پزشـکی ایـران در شـهر تهـران در             
ــال  ، میــانگین نمــره  )19( آمــدبــه دســت  42±14، 1382س

ده شادکامی دانشجویان در مطالعه حاضر با مطالعـه انجـام شـ           
در مطالعه ). =115/0p(ي ندارددار  معنیفوق اختالف آماري    

حاضر، میانگین نمره شادکامی دانشجویان در سنین مختلـف         
هــاي  جــنس، محــل ســکونت و رشــته مــورد بررســی، در دو

ي ندارنــد، در دار معنــیمختلـف تحــصیلی اخــتالف آمــاري  
. )19(مطالعه ظهور و همکاران نیز همین موارد تأیید شده بـود           

 مطالعـه انجــام شــده توسـط شــریفی و همکــاران بــر روي   در
، 1386دانـشجویان دانــشگاه علــوم پزشـکی کاشــان در ســال   

 آمـد و بـین      بـه دسـت    57/42±96/13میانگین نمره شادکامی  
ــده    ــاطی دی ــادکامی ارتب ــشجو و ش ــی دان ــدگی فعل محــل زن

، میــانگین نمــره شــادکامی در دانــشجویان دانــشگاه )12(نــشد
ز لحاظ آماري کمتر از این شاخص در       علوم پزشکی اراك ا   

ــت    ــوده اس ــان ب ــکی کاش ــوم پزش ــشگاه عل ــشجویان دان  .دان
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شادکامی دانشجویان دانـشکده پرسـتاري و مامـائی بیـشتر از            
ها بود و در این مطالعه نیز اختالف         دانشجویان سایر دانشکده  

ي بـین میـانگین شـادکامی بـر اسـاس محـل             دار  معنیآماري  
ــدگی دانــشجو مــشاهده نــ    ــادکامی در  زن شد و میــانگین ش

هاي دیگـر   دانشجویان پرستاري بیشتر از دانشجویان دانشکده    
بررسی علت این اخـتالف خـود زمینـه مطالعـات           . بوده است 

ــصی ــی  تخص ــر م ــد ت ــاران، در   . باش ــدي و همک ــق عاب تحقی
، میــانگین نمــره 1385هــاي شــهر اصــفهان در ســال  دانــشگاه

ــادکامی ــت  40/44±83/13 را ش ــه دس ــانگین )22(ورد آب ، می
نمره شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراك از     
لحــاظ آمــاري کمتــر از ایــن شــاخص در مطالعــه فـــوق       

در مطالعــه دیگـــري کــه بـــر روي   ). >001/0p(باشـــد مــی 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسـط جعفـري و        
ــادکامی   ــره شـ ــانگین نمـ ــت، میـ ــورت گرفـ ــاران صـ  همکـ

ــزار15/13±83/45 ــد گــ ــادکامی در .ش شــ ــانگین شــ  میــ
دانــشجویان دانـــشکده پرســـتاري انـــدکی بیـــشتر از ســـایر  

ــشکده ــوده اســت  دان ــا ب ــادکامی در  )23(ه ــانگین نمــره ش ، می
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراك، کمتر از مقدار فوق      

ولـی میـانگین نمـرات      ) >001/0p(باشـد  مـی از لحاظ آماري    
ویان دانشکده پرستاري  شادکامی در این مطالعه نیز در دانشج      

 البته الزم به ذکر است عابدي بـه     .ها بود  بیشتر از سایر دانشده   
کنـد کـه در کـشورهاي       نقل از فرانسیس و همکاران بیان می      

هـایی کـه بـر     آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا، در بررسـی   
روي دانشجویان انجام گرفته است، میانگین نمـره شـادکامی          

، در بررسـی حاضـر نیـز    )22(ارش شده است گز42 الی   36از  
در مطالعه حاضر   . میانگین شادکامی در فاصله فوق قرار دارد      

ي بــین میــانگین شــادکامی در دو دار معنــیاخـتالف آمــاري  
جنس وجود ندارد، این یافته برعکس نتـایج مطالعـه شـریفی        

 که میـانگین نمـره شـادکامی در پـسرها را     باشد میدر کاشان  
در بررسـی انجـام     . )12(ها گزارش نموده اسـت    بیشتر از دختر  

شــده توســط فرهــادي و همکــاران کــه بــر روي دانــشجویان 
 درصـد از  7/18دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد، تنها       
ــوردار   ــوبی برخ ــادکامی خ ــشجویان از ش ــددان ، در )20( بودن

 درصد دانـشجویان در دانـشگاه از   2/9 تنها   مطالعه حاضر نیز    

هستند و این میزان کمتر از میزان     ر برخوردار شادکامی بهنجا 
در بررسـی   ). >001/0p(باشد بیان شده در مطالعه فرهادي می     

که در شهر ژنو سوئیس  بر روي دانشجویان انجام شد، نتـایج   
ــان ــی و     بی ــادي دائم ــه ش ــشجویانی ک ــه دان ــت ک ــر آن اس گ

همیــشگی داشــتند از ســالمت روانــی بهتــري برخــوردار      
ج مطالعه حاضر نیز نشان داد که ارتباط آماري نتای. )9(اند بوده

  معکوسـی بـین شـادکامی و سـالمت روانـی وجـود             دار  معنی
ــادکامی   ) =r -14/0و  =p 012/0(دارد ــره ش ــدر نم و هرچق

بهتـر و بـاالتر باشـد، دانـشجویان از سـالمت روانـی بیــشتري       
در خـصوص سـالمت روانـی دانـشجویان         . هـستند برخوردار  

 نمره سالمت روانـی  راك نیز، در کلدانشگاه علوم پزشکی ا 
 و بر اسـاس نقطـه       گزارش گردید  73/27 ±47/7دانشجویان  

 درصـد از  9/67 سـنجش سـالمت روانـی،        نامـه   پرسـش برش  
دانشجویان مورد بررسی مبتالء به سطوحی از عالئـم مرضـی       

 درصــد از آنهـا داراي سـالمت روانــی   1/32انـد و تنهـا    بـوده 
مطالعه انجام شده توسط شـرینا     بر اساس نتایج    . طبیعی هستند 

هــاي علـوم پزشــکی در   و همکـاران در دانــشجویان دانـشگاه  
هـاي روانـشناختی     درصد از دانشجویان استرس    9/42 ،مالزي

، نسبت افراد مبتالء در مطالعه حاضر از        )34(کنند را تجربه می  
). >001/0p(ایـــن نـــسبت از لحـــاظ آمـــاري بیـــشتر اســـت

وانی، بعد افسردگی را مـورد  درصورتی که از ابعاد سالمت ر     
بـر اسـاس   ( 6توجه قرار دهیم و بر اساس نقطه برش بیشتر از        

 درصـــد دانـــشجویان مـــورد GHQ28 (2/35دســـتورالعمل 
اند، بر اساس مطالعـات انجـام    بررسی دچار این خصیصه بوده  

شده در دانشجویان داخل و خارج از کشور، میزان افسردگی   
ــا در فاصــله   ــی 1/9در آنه ــده   1/44 ال ــد گــزارش ش  درص

، نسبت افراد مبتالء در مطالعه حاضر نیز با این بیـان           )35(است
در مطالعــه قمــري و همکــاران در ســال . باشــد هماهنـگ مــی 

 که بر روي دانشجویان دانـشگاه علـوم پزشـکی اراك            1387
 بـوده   6/26±43/11انجام شد، میانگین نمره سـالمت روانـی،       

ایـن شـاخص در مطالعـه       ، با توجه به میانگین نمـره        )16(است
هـاي فـوق     ي بـین میـانگین    دار  معنـی جاري، اختالف آماري    

 و همکـاران در     سـولگی این شاخص در مطالعه     . وجود ندارد 
، اي که بر روي دانشجویان شهر کرمانشاه انجـام شـده           مطالعه
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 که با میـانگین نمـره فـوق در    )25( آمد به دست  08/14±8/24
از لحاظ آماري اختالفی    دانشجویان مورد بررسی این مطالعه      

ــوم  . نــدارد ــشجویان عل در بررســی لطفــی و همکــاران در دان
 آنان مبتالء به سطوحی از اخـتالل         درصد 4/35 ،پزشکی یزد 
، نسبت افراد مبتالء به اختالالت روانـی در     )24(اند روانی بوده 

دانـشجویان علـوم پزشـکی اراك از لحـاظ آمـاري بیــشتر از      
ــد مطالعــه فــوق   ــی باش در بررســی ادهــم و  ). >001/0p(م

درصد از  7/22 ،شکی اردبیل زهمکاران در دانشجویان علوم پ    
، این نسبت نیز از )18(آنان مشکوك به اختالل روانی بوده اند

لحاظ آماري بسیار کمتر از شاخص فـوق در مطالعـه حاضـر             
در بررسی دیگري که توسط جهـانی       ). >001/0p(بوده است 

هاي علوم پزشـکی     نشگاههاشمی بر روي دانشجویان شاهد دا     
 درصـد از  6/28اراك، زنجان و قزوین صورت گرفته است،       

دانشجویان مورد بررسی مشکوك به داشـتن اخـتالل روانـی           
این نسبت نیـز از لحـاظ آمـاري کمتـر از میـزان          . )36(اند بوده

  .فوق در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراك بوده است
  

  نتیجه گیري
بـاالي مـوارد مـشکوك بـه        یاربا توجه به میزان بس    

اختالل روانی در دانشجویان دانـشگاه علـوم پزشـکی اراك،     
. توجه جدي بـه ایـن موضـوع، امـري اجتنـاب ناپـذیر اسـت            

تـر جهــت بررســی ایـن اخــتالل نیــز    هــاي تخصــصی بررسـی 
تواند علت باال بودن ایـن شـاخص را نـسبت بـه مطالعـات         می

جـه بـه ارتبـاط    چنـین بـا تو   هـم . انجام شده دیگر معـین کنـد    
 شادکامی با سالمت روان و مقـدار ایـن شـاخص در      دار  معنی

ــائین  ــه مطالعــات انجــام شــده پ ــر  مطالعــه حاضــر کــه از بقی ت
ریزي جهـت ایجـاد محیطـی پرنـشاط جهـت            باشد، برنامه  می

  .شود افزایش شادکامی دانشجویان توصیه می
  

  تشکر و قدردانی 
ــصوب     ــاتی م ــرح تحقیق ــسمتی از ط ــه ق ــن مقال ای

باشـد، لـذا      مـی  451انشگاه علوم پزشـکی اراك بـه شـماره          د
نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه خود را از کلیه          
ــامی     ــین تم ــات و همچن ــوزش و تحقیق ــت آم ــنل معاون پرس

ــرکت     ــرح ش ــن ط ــسوزانه در ای ــه دل ــزي ک ــشجویان عزی دان
  .دارند اند، اعالم می کرده
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