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 چکيده
در  موفقیت تحصیلیبا بهزیستی ذهنی ارتباط بین بررسی  هدف پژوهش حاضردر 

روش پژوهش حاضر با توجه به  آجا( است.ارتش )دانشگاه علوم پزشکی  انیدانشجو

آماری شامل  جامعه. در این پژوهش استاهداف پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی 

-1395 ی ارتش )آجا( بوده که در سال تحصیلیپزشکیه دانشجویان دانشگاه علوم کل

در این پژوهش با استفاده از روش  موردنظر. نمونه اندکردهلیتحصو  نامثبت 96

نفر انتخاب شد.  300از کل جامعه آماری در دسترس به تعداد  گیری طبقه ایینمونه

انتخاب شدند و به ابزار پژوهش که عبارت بود افراد نمونه با استفاده از روش تصادفی 

همبستگی  وتحلیلیهتجزدادند. برای پردازش داده از  پاسخ یذهنه بهزیستی پرسشنام از

دانشجویان رابطه  بهزیستی ذهنیاستفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده نشان داد، 

 .آنان دارد موفقیت تحصیلیقوی با 

 کیموفقیت تحصیلی، دانشگاه علوم پزش، بهزیستی ذهنی : يديکل واژگان
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 3 علی قاسمی ،2، پریسا مرسلی  1مژگان محمدي مهر

 ،گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشیار 1

 دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

 کارشناسی ارشد، دپارتمان بیوشیمی، دانشکده پزشکی، داشگاه علوم پزشکی، تهران، ایران 2
 دانشجوی دکترا، فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 3

 

 نام نویسنده مسئول:

 علی قاسمی

 

 

در دانشجویان  موفقيت تحصيلیبا بهزیستی ذهنی بررسی ارتباط بين 

 جمهوري اسالمی ایران ارتشدانشگاه علوم پزشکی 
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 مقدمه

ی هاراهیت ترین علم برای تجویز باکفابررسی ذهن و رفتار انسان،  ینهدرزمرسد علم روانشناسی با دارا بودن سابقه طوالنی یمبه نظر 

کننده خوب بودن یا یینتعطبیعت و فطرت انسان را بهتر از علوم دیگر شناخته است. اگر فرد خودش  چراکهبهبود کیفیت زندگی بشر است؛ 

 دهد.یمی قرار موردبررساش را یزندگیندهای ذهنی خود اوست که میزان مطلوب بودن فرااش باشد، بنابراین یزندگبد بودن 
های بشر باشد، در عوض یبدبختکه به دنبال نابود کردن مصائب و ینای جابههمواره  گرامثبتدر طی سه دهه اخیر نهضت روانشناسی 

تا به این طریق  برای افراد است (معنوی ازلحاظمادی و چه  ازلحاظچه ) بخشلذتبه دنبال ایجاد حالت مطلوب و فراهم کردن شرایط 

های علمی در حوزه بهزیستی ذهنی یبررسدر سایه  هاآنرش ارزانی دارد. در علم روانشناسی، این حاالت و گست هاانسانرضایتمندی را به 

 گردد.یممیسر 

اش است. به این معنا که زندگی شایسته را خود فرد یزندگبهزیستی ذهنی عبارت علمی است که معرف چگونگی ارزیابی فرد از 

کننده بداند یراضاش را مطلوب و یزندگید کند نه مسئوالن اجتماعی یا روسای مملکتی. در حقیقت این خود فرد است که بایممشخص 

 دهد.یمهایی را در خود جای یرمجموعهزدینر بهزیستی ذهنی یک مفهوم سلسله مراتبی است که ابعاد و  ازنظر(. 2000، 1)دینر

ی شناختی شامل رضایتمندی از هامؤلفهشود. یمتقسیم  مؤلفهبهزیستی ذهنی دارای دو بعد عاطفی و شناختی است و هر بعد به دو 

گیرند. بعد شناختی خصیصه پایداری را در خود یبرمی عاطفی، عواطف مثبت و منفی را در هامؤلفهزندگی و رضایتمندی حوزه ایی هستند و 

 (.1386)افشاری، دارد اما بعد عاطفی خصیصه گذرا و موقتی بودن را دارا است

قرارگرفته است.  یها نقش عوامل متعددی در بهزیستی موردبررسبهزیستی ذهنی تحقیقات زیادی صورت گرفته است و در آن ینهدرزم

فراد و سطح سالمت روانی و جسمانی کیفیت زندگی ا تواندیم ییکه آیا احساس خوداتکا شودیاین سؤال مطرح م یشناختروان ینهدرزممثالً 

ها ؟ نتایج پژوهششودیدی و خوشبختی افراد موابط خوب اجتماعی و رسیدن به اهداف در زندگی باعث احساس خشنوها را ارتقا دهد؟ آیا رآن

(؛ یعنی افرادی که 1999،است )دینر یادکامی و سرزندگشبینی کننده خوبی برای و شایستگی پیش ینشان داده است که احساس خودمختار

 بیشتری برخوردارند. و شادکامی یس تعلق خوبی به خانواده، گروه یا جامعه دارند از سرزندگو احسا کنندیاحساس استقالل و شایستگی م

بهزیستی و بهبود کیفیت زندگی اهمیت  یریگشده، احساس تعلق و روابط بین فردی مناسب نیز در شکلحمایت اجتماعی ادراک

انتظار داشت که همبستگی باالیی بین کیفیت روابط بین شخصی و بهزیستی افراد وجود داشته  توانیزیادی دارد. بر اساس چنین دیدگاهی م

 تر است.بر سعادت و بهزیستی، احساس تعلق از همه مهم یرگذارکه در بین عوامل تأث دهدی( نشان م2001) 2باشد. نتایج تحقیقات ریان

ها از کیفیت بسیار باالیی فرادی که دوستان صمیمی بیشتری دارند و یا روابط آن( بامطالعه روابط بین فردی پی برد ا1998) 23کاراستنسن 

 (.1386)میرزا حسین، دهندیبرخوردار است، بهزیستی باالتری از خود نشان م

اسی ن فرد احسهنی را شاخصی برای بهزیستی سعادت گرایانه در نظر گرفت، حالتی پدیدار شناختی که در آذ ( شادکامی2001ریان )

و احساس تعلق ارتباط  یمثل خودمختار یشناختنتنها با عوامل رواسرشار از انرژی دارد. نتیجه تحقیق وی نشان داد که سرزندگی ذهنی نه

غذایی پرچرب و سیگار  یهاکه برای سالمتی مضر است مانند خوردن وعده ییهادارد، بلکه با عالئم جسمی نیز همراه است. ازنظر او عادت

مل جسمانی و روانی عوا یرتأث یک متغیر کامالً پدیدار شناختی است که تحت ی؛ بنابراین سرزندگدهدی، سرزندگی ذهنی را کاهش مکشیدن

 (.1386قرار دارد )میرزا حسین، 

ر باشند، از پیشرفت پیشرفت باالتری برخوردا در پژوهشی خود نشان دادند که هرقدر افراد از انگیزه( 1390ی )مفاخرخدیوری و وکیلی 

که سالمت روان باالتر،  اندرسیدهر پژوهشی خود به این نتیجه د، (2010، هوالتر و گلدها بر )یدنیز برخوردار خواهند بود. آ یتحصیلی باالتر

در پژوهشی خود ( 2002) شانگ. همچنین نیز به نتایج مشابهی دست یافتند( 2015) سیال و چکلیرا به دنبال دارد.  تریمطلوبعملکرد 

 خواهد داشت.را به همراه  ترییین، عملکرد تحصیلی پاضعیف عمومیبهداشت که  اندداشتهعنوان 

ختلفی به پژوهش درزمینه جوامع و فرضیات م هانمونهی بسیاری با اهداف هاپژوهششود که یمبا توجه به توضیحات باال مشخص 

 در این زمینه بوده است. هاداده که نتیجه آن تنوع و تعدد اندپرداختهبهزیستی ذهنی 

 ی قرار گیرد.موردبررسین بهزیستی ذهنی با موفقیت تحصیلی دانشجویان گردد تا رابطه بیمحال در این پژوهش نیز سعی 

 

 

                                                           
1 - Diener 

2 - Ryan.M 

3 - Carstensen 
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 روش تحقيق
یی هاروش. تحقیق توصیفی شامل مجموعه استروش اجرای پژوهش حاضر با توجه به اهداف پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی 

تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط یمی است. اجرای پژوهش توصیفی موردبررسهای یدهپدتوصیف کردن شرایط یا  هاآناست که هدف 

 .(1383ران، گیری باشد )بازرگان و همکایمتصمدادن به فرایند موجود یا یاری

گونه ینابه عبارتی در پژوهش توصیفی هدف محقق، توصیف عینی و واقعی خصوصیات یک موقعیت و یا یک موضوع است. پژوهشگر در 

نادری )گونه دخل و تصرف یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد یچهرا بدون  «هست آنچه»کند تا یمتحقیقات سعی 

در  بررسی ارتباط بین بهزیستی ذهنی با موفقیت تحصیلی هدف ازآنجاکه پژوهش این در (.1387قل از تورانی، به ن 1382و سیف نراقی،

 .است توصیفی نوع از تحقیق روشاست،  جمهوری اسالمی ایران ارتشدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
 

 گيريي نمونههاروشتعریف و تعيين جامعه، نمونه و 
گیرد و عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء یا یمصورت  هاآنپذیری به یمتعمشود که عمل یمیه افرادی اطالق کلآماری به  جامعه

 (.1379)دالور،  حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک باشند

 بوده که در سال تحصیلی ی ارتش )آجا(پزشکیه دانشجویان دانشگاه علوم کلآماری شامل  جامعهدر این پژوهش  :آماري جامعه 

ی هادانشکدهیر نبود از بین دانشجویان پذامکاندسترسی به وضعیت تحصیلی کلیه دانشجویان  ازآنجاکه. اندکردهیلتحصو  نامثبت 1395-96

 یی انتخاب شد.هانمونهپزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و دندانپزشکی 

 دانشکده برحسبآماري جامعه : جدول توزیع فراوانی 1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اندقرارگرفته مورداستفادهنمونه  عنوانبه هاآننفر  300نفر است که  544شود، کل جامعه آماری یم برداشت 1که از جدول  گونههمان

 

 گيرينمونه روش و آماري نمونه

بزرگ در نوسان  یکوچک بیش از گروها یهااز یک نمونه به نمونه دیگر برای گروه یرهامطالعات زیاد نشان داده که همبستگی بین متغ

 .پذیری کمتری داردیمتعمو  تبزرگ در نوسان اس یهاکوچک بیش از گروه یهاحاصل از تحلیل گروه یهاعامل ینبنابرا؛ است

و  ثباتیکه ممکن است مقادیر بکننده ایی منجر شود، به سبب آننمونه کوچک به نتایج گمراه یهاوتحلیل گروهاحتمال آنکه تجزیه

نفره  100ونه ( پیشنهاد کرده است گروه نم1973به دست دهد، بیش از آن است که مفید و رهنمون باشد. در همین راستا کامری ) یدارناپا

نفر عالی است. پژوهشگرانی مانند  1000نفره خیلی خوب و  500نفره خوب،  300نفره بد نیست )نسبتاً مناسب است(  200ضعیف است، 

 (.1380)هومن،  کنندیرا پیشنهاد م 300( همان عدد 1979) ینزلیکاس و ت

، گرفتقرار  یموردبررس پرسشنامه و معدل دانشجویانبا استفاده از  یردو متغدر این پژوهش تعداد  کهینبا توجه به توضیحات باال و ا

 نفر انتخاب گردید. 300حجم نمونه این تحقیق 

نفر انتخاب شد.  300گیری طبقه ایی از کل جامعه آماری در دسترس به تعداد در این پژوهش با استفاده از روش نمونه موردنظرنمونه 

پاسخ دادند و همچنین  موردنظری هاپرسشنامهافراد نمونه با استفاده از روش تصادفی برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. کلیه افراد نمونه به 

قرار  استفادهموردها یلتحلپرسشنامه در  300یت درنهای مخدوش شناسایی شود. هاپرسشنامهی مجدد قرار گرفت تا موردبررس هاپرسشنامه

 گرفت.

 

 تعداد                         

 دانشکده            
 نمونه کل

 70 131 پزشکی

 70 100 پیراپزشکی

 100 193 پرستاری

 60 80 دندانپزشکی

 300 544 مجموع
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 گذاري آنابزار پژوهش و شيوه نمره

 شده است:دهگیری متغیرهای موردنظر استفادر این پژوهش از پرسشنامه جهت اندازه

 بهزیستی ذهنیپرسشنامه  -

(، بهزیستی سؤال 12طراحی شد که شامل سه بعد بهزیستی هیجانی ) 2003در سال  5و ماگیارمو 4زییکاین پرسشنامه توسط  

 .است( سؤال 15( و بهزیستی اجتماعی )سؤال 18) یشناختروان

 

 روایی و پایایی پرسشنامه بهزیستی ذهنی
زیستی ذهنی شد و ضریب همبستگی پرسشنامه به یابیاعتبار آزمودنی اجرا و  57( روی 1386این پرسشنامه توسط گلستانی بخت ) 

گزارش  76/0و  64/0، 76/0 و بهزیستی اجتماعی را به ترتیب یشناختروانفرعی آن شامل بهزیستی هیجانی، بهزیستی  یهااسیمقو  78/0 را

 61/0و  80/0، 86/0فرعی آن به ترتیب  یهااسیمقو برای  80/0پرسشنامه برای کل  کرون باخکرد. ضریب همسانی درونی بر اساس آلفای 

 به دست آمد.

فرعی  یهااسیمقو برای  63/0پرسشنامه برای کل  کرون باخ( ضریب همسانی درونی بر اساس آلفای 2014فرد )تمنایی فر و معتقدی 

 به دست آورد. 61/0و  70/0، 25/0آن به ترتیب 
 

 يگذارنمرهروش 

و  شوندیم جمع باهم دوم( سؤال 6بخش هیجانات منفی ) سؤاالتاول( با  سؤال 6بخش هیجانات مثبت ) سؤاالتبهزیستی هیجانی:  

 برعکسی هیجانی، از مقیاس بهزیست 5 سؤال رازیغبهبخش هیجانات منفی  سؤاالت. البته، همه دیآیمنمره کل بهزیستی هیجانی به دست 

مام مدت در این زیر مقیاس تا ت اصالً یهانهیگزبرای  5تا  1 یگذارارزش. با توجه به گردندیمو سپس با یکدیگر جمع  شوندیم یکدگذار

 (.1386بخت، )گلستانی  است 56و حداکثر نمره  16حداقل نمره 

، هامؤلفهشد و مجموع نمرات  یگذارنمره برعکس 17،18، 13، 12، 11، 9، 8، 3، 2، 1 سؤاالت: در این قسمت یشناختروانبهزیستی 

 .شودیممحسوب  یشناخترواننمره کل بهزیستی 

  

 مؤلفهمربوط به هر  سؤاالت هامؤلفه

 5،2،1 پذیرش خویشتن

 10،7،3 هدف در زندگی

 9،8،4 تسلط بر محیط

 16،13،6 روابط با دیگران

 11،12،14 رشد شخصی

 18، 17، 15 خودمختاری

 

 شد. یگذارنمرهبرعکس  14و  12، 11، 6، 5، 4، 3 سؤاالتدر قسمت مقیاس بهزیستی اجتماعی: 

 

 مؤلفهمربوط به هر  سؤاالت هامؤلفه

 12،8،1 همبستگی اجتماعی

 11،6،2 پیوستگی اجتماعی

 14،10،3 پذیرش و مقبولیت اجتماعی

 15،7،4 مشارکت اجتماعی

                                                           
4 - Keyes 

5 - Magyar-Mae 
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 13،9،5 اجتماعی گراییواقع

 

 یشناختروان)بسیار زیاد مخالفم( تا )بسیار زیاد موافقم( در هر دو زیر مقیاس بهزیستی  یهانهیگزبرای  7تا  1 یگذارارزشبا توجه به 

 15و در زیر مقیاس بهزیستی اجتماعی حداقل نمره  126و حداکثر نمره  18 یشناختروانو اجتماعی حداقل نمره در زیر مقیاس بهزیستی 

 .دیآیمو اجتماعی، نمره بهزیستی ذهنی به دست  یشناختروان است. از مجموع نمرات بهزیستی هیجانی، 105و حداکثر نمره 
 

 هاروش اجرا و گردآوري داده

های الزم در بین نمونه آماری توزیع و از آنان خواسته شد طبق سازی و همچنین هماهنگیپس از آماده بهزیستی ذهنیپرسشنامه 

ها به پرسشنامه دهندگان گفته شد که باصداقت کامل و دقتهمچنین به پاسخشده، عمل کنند. دستورالعمل که در باالی پرسشنامه نوشته

شده محرمانه خواهند بود. با توجه به تعداد سؤاالت این پژوهش الزم های دادهها این اطمینان داده شد که پاسخپاسخ دهند، همچنین به آن

شد که نتوانیم اطالعات کاملی را از تمام های بدون پاسخ باعث میدرنهایت دقت صورت گیرد، زیرا وجود داده آوری اطالعاتبود که جمع

 متغیرها به دست آوریم.

ها ای ثبت شدند. دادهصورت رایانهها بهها انجام گرفت و دادهها و استخراج دادهها، بازبینی، کدگذاری گزینهپس از تکمیل پرسشنامه   

 هاآزمونو خرده  هاپرسشنامه ثبت گردید و برخی عملیات آماری با استفاده از این برنامه انجام شد. نمره مربوط به هر یک از SPSSدر برنامه 

ی هاشاخصهای متناسب، به دست آوردن فرضیشپها، کنترل کردن یاسمقمحاسبه گردید. پس از به دست آوردن پایایی هر یک از خرده 

و با استفاده از  SPSS افزارنرمی فرعی و نهایی از طریق هامدل، پرتی هادادهیرها و همچنین حذف برخی از غمتتوصیفی برای هر یک از 

 به دست آید. نتایجمحاسبه شد تا  همبستگی روش

 

 هایافتهنتایج و 
شود. در بخش آمار توصیفی با های آمار توصیفی و استنباطی تقسیم میهای مورداستفاده در این پژوهش به دو بخش روشروش

آمده موردبررسی توصیفی قرار گرفتند. دستهای بههای گرایش مرکزی و پراکندگی متغیرهای موردپژوهش، دادهاستفاده از جداول و شاخص

پی بردن به رابطه  منظوربهکه  استپژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی ها پرداخته شد. نباطی دادهسپس به تحلیل و بررسی است

، 1387، بورگ و گال، کال) است. شدهاستفاده همبستگی ، از روشهادادهوتحلیل یهتجزدانشجویان در  بهزیستی ذهنی با موفقیت تحصیلی

 .(767ص. 

با استفاده از  ی مربوط به ضرایب پایاییهابحثشود. یمهای پژوهشی پرداخته یهفرضهمچنین در بخش استنباطی به تحلیل و بررسی 

 ی قرار گرفت.موردبررسهای پژوهشی یاسمقبرای هریک از خرده  (لوپ) سؤال، همچنین روش آلفا جهت حذف کرون باخآلفای 

 هاي توصيفیالف( یافته
 های توصیفیبا استفاده از برخی شاخص نمونه آماری توجه دارد و های جمعیت شناختیطور که اشاره شد به ویژگیماناین بخش ه 

پردازد. همچنین در ها میبندی این ویژگیاز قبیل جداول توزیع فراوانی و نمودارهای پراکندگی و درصد فراوانی متغیرها به توصیف و طبقه

و نیز انحراف استاندارد و واریانس، متغیرهای پژوهش موردبررسی  های مرکزی و پراکندگی، چون میانگین، میانه و نماشاخصادامه با استفاده از 

 اند. در ابتدا جدول و نمودار فراوانی و درصد فراوانی دانشجویان بر دانشکده آورده شده است.و مقایسه قرارگرفته

 فراوانی دانشجویان به تفکيک دانشکده : جدول توزیع فراوانی و درصد2 جدول شماره

 شاخص آماری                        

 دانشکده
 درصد فراوانی فراوانی

 3/23 70 پزشکی

 3/23 70 پیراپزشکی

 4/33 100 پرستاری

 20 60 دندانپزشکی

 100 300 مجموع
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شامل  درصد 3/23نفر بوده، از کل نمونه آماری  300در این تحقیق  موردپژوهششود نمونه یمکه از جدول باال استنباط  طورهمان

درصد شامل دانشکده دندانپزشکی  20درصد شامل دانشکده پرستاری و  4/33شامل دانشکده پیراپزشکی،  درصد 3/23دانشکده پزشکی، 

 .است

 است: شدهگزارشن محاسبه و نمرات حاصل از اجرای متغیر بهزیستی ذهنی و ابعاد آی آمار هایشاخصدر قسمت بعدی 

 پژوهش يرهايمتغ یفيتوص اطالعات: 2-4جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين حداکثر حداقل تعداد مقياس

 65/6 46/33 58 16 300 بهزیستی عاطفی

 55/7 53/57 82 40 300 بهزیستی اجتماعی

 76/7 82/65 87 43 300 شناختیروانبهزیستی 

 20/16 157 201 119 300 بهزیستی ذهنی کل

 

؛ 20/16 و 00/157به ترتیب برابر با « بهزیستی ذهنی»در جدول باال، میانگین و انحراف استاندارد متغیر  شدهگزارشبر اساس نتایج    

 «شناختیروانبهزیستی »؛ میانگین و انحراف استاندارد بعد 65/6و  46/33به ترتیب برابر با  «بهزیستی عاطفی»میانگین و انحراف استاندارد بعد 

 است. شدهگزارش 55/7و  53/57به ترتیب برابر با  «بهزیستی اجتماعی»میانگین و انحراف استاندارد بعد  و 76/7و  82/65به ترتیب برابر با 

 ای ترسیم شود:مقایسه صورتبهزیر وضعیت ابعاد بهزیستی ذهنی  در شکل زیر سعی شده است تا به کمک نمودارهای

 

 

 ن متغير بهزیستی ذهنیيانگيسه می: نمودار مقا1-4شکل 

ن مربوط به بعد یانگین میبهزیستی ذهنی و کمتر« شناختیروان»ن مربوط به بعد یانگین مینمودار باال گویای این است که باالتر   

 بهزیستی ذهنی است.« عاطفی»

 استنباطی هاییافتهب( 

 اثر بهزیستی ذهنی بر موفقيت تحصيلی يمعنادار و بیضرا: 6-4جدول 

 tآماره  Β ر مالکيمتغ بينپيشر يمتغ
2R P 

 0001/0 33/0 18/12 57/0 موفقيت تحصيلی بهزیستی ذهنی

 

درصد  33است. به این معنا که بهزیستی ذهنی  شدهگزارش 33/0برابر  2Rمقدار  شودمیکه مشاهده  گونههمان 6-4در جدول    

که بهزیستی ذهنی بر موفقیت تحصیلی اثر مستقیم مثبت  است آنبیانگر عالوه بر این، نتایج  موفقیت تحصیلی را دارد. بینیپیشتوانایی 

(05/0 P< 57/0و β.معنادار دارد ) 

 

 

بهزیستی عاطفی

بهزیستی اجتماعی

بهزیستی روانشناختی
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 يريگجهينتبحث و 

 تحصيلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش ارتباط وجود دارد؟ آیا بين بهزیستی ذهنی با موفقيتپژوهش:  سؤال
 گونههمانی پژوهش است. هادادهبرازش مطلوب و مناسب با  دهندهنشانتوان گفت که نتایج پژوهش یمپژوهش،  سوالدر پاسخ به 

موفقیت  بینیپیشدرصد توانایی  33است. به این معنا که بهزیستی ذهنی  شدهگزارش 33/0برابر  2Rمقدار نشان داده شد  6-4که در جدول 

( معنادار β 57/0و >P 05/0که بهزیستی ذهنی بر موفقیت تحصیلی اثر مستقیم مثبت ) است آنبیانگر عالوه بر این، نتایج  تحصیلی را دارد.

 است. بهزیستی ذهنی با موفقیت تحصیلیکننده رابطه معنادار بین یانبی برازش هاشاخصیه کلیجه بررسی درنت دارد.

سیال را به دنبال دارد.  تریمطلوبکه سالمت روان باالتر، عملکرد  اندرسیدهر پژوهشی خود به این نتیجه د، (2010و گلدها بر ) هواتر

، ضعیف عمومیکه بهداشت  اندداشتهدر پژوهشی خود عنوان ( 2002) شانگنیز به نتایج مشابهی دست یافتند. همچنین ( 2015) و چکلی

همسو و شانگ  هوالتر و گلد هابر، سیال و چکلی پژوهشیافته پژوهش حاضر با نتایج خواهد داشت. را به همراه  ترییینعملکرد تحصیلی پا

 .یلی وجود داردنیز رابطه قوی بین بهزیستی ذهنی و سالمت روان با موفقیت تحص است چراکه در پژوهش حاضر
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