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مژگان محمدي مهر ،1پریسا مرسلی  ،2علی

قاسمی 3

 1دانشیار گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی ارتش ،تهران ،ایران
 2کارشناسی ارشد ،دپارتمان بیوشیمی ،دانشکده پزشکی ،داشگاه علوم پزشکی ،تهران ،ایران
 3دانشجوی دکترا ،فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
نام نویسنده مسئول:
علی قاسمی

چکيده
در پژوهش حاضر هدف بررسی ارتباط بین بهزیستی ذهنی با موفقیت تحصیلی در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش (آجا) است .روش پژوهش حاضر با توجه به
اهداف پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی است .در این پژوهش جامعه آماری شامل
کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش (آجا) بوده که در سال تحصیلی -1395
 96ثبتنام و تحصیلکردهاند .نمونه موردنظر در این پژوهش با استفاده از روش
نمونهگیری طبقه ایی از کل جامعه آماری در دسترس به تعداد  300نفر انتخاب شد.
افراد نمونه با استفاده از روش تصادفی انتخاب شدند و به ابزار پژوهش که عبارت بود
از پرسشنامه بهزیستی ذهنی پاسخ دادند .برای پردازش داده از تجزیهوتحلیل همبستگی
استفاده شد .نتایج حاصل از تحلیل داده نشان داد ،بهزیستی ذهنی دانشجویان رابطه
قوی با موفقیت تحصیلی آنان دارد.

واژگان کليدي  :بهزیستی ذهنی ،موفقیت تحصیلی ،دانشگاه علوم پزشکی
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دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوري اسالمی ایران

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (سال سوم)

بررسی ارتباط بين بهزیستی ذهنی با موفقيت تحصيلی در دانشجویان
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مقدمه
به نظر میرسد علم روانشناسی با دارا بودن سابقه طوالنی درزمینه بررسی ذهن و رفتار انسان ،باکفایت ترین علم برای تجویز راههای
بهبود کیفیت زندگی بشر است؛ چراکه طبیعت و فطرت انسان را بهتر از علوم دیگر شناخته است .اگر فرد خودش تعیینکننده خوب بودن یا
بد بودن زندگیاش باشد ،بنابراین فرایندهای ذهنی خود اوست که میزان مطلوب بودن زندگیاش را موردبررسی قرار میدهد.
در طی سه دهه اخیر نهضت روانشناسی مثبتگرا همواره بهجای اینکه به دنبال نابود کردن مصائب و بدبختیهای بشر باشد ،در عوض
به دنبال ایجاد حالت مطلوب و فراهم کردن شرایط لذتبخش (چه ازلحاظ مادی و چه ازلحاظ معنوی) برای افراد است تا به این طریق
رضایتمندی را به انسانها ارزانی دارد .در علم روانشناسی ،این حاالت و گسترش آنها در سایه بررسیهای علمی در حوزه بهزیستی ذهنی
میسر میگردد.
بهزیستی ذهنی عبارت علمی است که معرف چگونگی ارزیابی فرد از زندگی اش است .به این معنا که زندگی شایسته را خود فرد
مشخص می کند نه مسئوالن اجتماعی یا روسای مملکتی .در حقیقت این خود فرد است که باید زندگیاش را مطلوب و راضیکننده بداند
(دینر .)2000 1،ازنظر دینر بهزیستی ذهنی یک مفهوم سلسله مراتبی است که ابعاد و زیرمجموعههایی را در خود جای میدهد.
بهزیستی ذهنی دارای دو بعد عاطفی و شناختی است و هر بعد به دو مؤلفه تقسیم میشود .مؤلفههای شناختی شامل رضایتمندی از
زندگی و رضایتمندی حوزه ایی هستند و مؤلفههای عاطفی ،عواطف مثبت و منفی را در برمیگیرند .بعد شناختی خصیصه پایداری را در خود
دارد اما بعد عاطفی خصیصه گذرا و موقتی بودن را دارا است (افشاری.)1386،
درزمینه بهزیستی ذهنی تحقیقات زیادی صورت گرفته است و در آنها نقش عوامل متعددی در بهزیستی موردبررسی قرارگرفته است.
مثالً درزمینه روانشناختی این سؤال مطرح میشود که آیا احساس خوداتکایی میتواند کیفیت زندگی افراد و سطح سالمت روانی و جسمانی
آنها را ارتقا دهد؟ آیا روابط خوب اجتماعی و رسیدن به اهداف در زندگی باعث احساس خشنودی و خوشبختی افراد میشود؟ نتایج پژوهشها
نشان داده است که احساس خودمختاری و شایستگی پیشبینی کننده خوبی برای شادکامی و سرزندگی است (دینر)1999،؛ یعنی افرادی که
احساس استقالل و شایستگی میکنند و احساس تعلق خوبی به خانواده ،گروه یا جامعه دارند از سرزندگی و شادکامی بیشتری برخوردارند.
حمایت اجتماعی ادراک شده ،احساس تعلق و روابط بین فردی مناسب نیز در شکلگیری بهزیستی و بهبود کیفیت زندگی اهمیت
زیادی دارد .بر اساس چنین دیدگاهی میتوان انتظار داشت که همبستگی باالیی بین کیفیت روابط بین شخصی و بهزیستی افراد وجود داشته
باشد .نتایج تحقیقات ریان )2001(2نشان میدهد که در بین عوامل تأثیرگذار بر سعادت و بهزیستی ،احساس تعلق از همه مهمتر است.
کاراستنسن  )1998(32بامطالعه روابط بین فردی پی برد افرادی که دوستان صمیمی بیشتری دارند و یا روابط آنها از کیفیت بسیار باالیی
برخوردار است ،بهزیستی باالتری از خود نشان میدهند (میرزا حسین.)1386،
ریان ( )2001شادکامی ذ هنی را شاخصی برای بهزیستی سعادت گرایانه در نظر گرفت ،حالتی پدیدار شناختی که در آن فرد احساسی
سرشار از انرژی دارد .نتیجه تحقیق وی نشان داد که سرزندگی ذهنی نهتنها با عوامل روانشناختی مثل خودمختاری و احساس تعلق ارتباط
دارد ،بلکه با عالئم جسمی نیز همراه است .ازنظر او عادتهایی که برای سالمتی مضر است مانند خوردن وعدههای غذایی پرچرب و سیگار
کشیدن ،سرزندگی ذهنی را کاهش میدهد؛ بنابراین سرزندگی یک متغیر کامالً پدیدار شناختی است که تحت تأثیر عوامل جسمانی و روانی
قرار دارد (میرزا حسین.)1386 ،
خدیوری و وکیلی مفاخری ( )1390در پژوهشی خود نشان دادند که هرقدر افراد از انگیزه پیشرفت باالتری برخوردار باشند ،از پیشرفت
تحصیلی باالتری نیز برخوردار خواهند بود .آید ،هوالتر و گلدها بر ( ،)2010در پژوهشی خود به این نتیجه رسیدهاند که سالمت روان باالتر،
عملکرد مطلوبتری را به دنبال دارد .سیال و چکلی ( )2015نیز به نتایج مشابهی دست یافتند .همچنین شانگ ( )2002در پژوهشی خود
عنوان داشتهاند که بهداشت عمومی ضعیف ،عملکرد تحصیلی پایینتری را به همراه خواهد داشت.
با توجه به توضیحات باال مشخص میشود که پژوهشهای بسیاری با اهداف نمونهها جوامع و فرضیات مختلفی به پژوهش درزمینه
بهزیستی ذهنی پرداختهاند که نتیجه آن تنوع و تعدد دادهها در این زمینه بوده است.
حال در این پژوهش نیز سعی میگردد تا رابطه بین بهزیستی ذهنی با موفقیت تحصیلی دانشجویان موردبررسی قرار گیرد.
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روش تحقيق
روش اجرای پژوهش حاضر با توجه به اهداف پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی است .تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی
است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای موردبررسی است .اجرای پژوهش توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط
موجود یا یاریدادن به فرایند تصمیمگیری باشد (بازرگان و همکاران.)1383 ،
به عبارتی در پژوهش توصیفی هدف محقق ،توصیف عینی و واقعی خصوصیات یک موقعیت و یا یک موضوع است .پژوهشگر در اینگونه
تحقیقات سعی میکند تا «آنچه هست» را بدون هیچگونه دخل و تصرف یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد (نادری
و سیف نراقی 1382،به نقل از تورانی .)1387 ،در این پژوهش ازآنجاکه هدف بررسی ارتباط بین بهزیستی ذهنی با موفقیت تحصیلی در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران است ،روش تحقیق از نوع توصیفی است.
تعریف و تعيين جامعه ،نمونه و روشهاي نمونهگيري
جامعه آماری به کلیه افرادی اطالق میشود که عمل تعمیمپذیری به آنها صورت میگیرد و عبارت است از گروهی از افراد ،اشیاء یا
حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک باشند (دالور.)1379 ،
جامعه آماري :در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش (آجا) بوده که در سال تحصیلی
 1395-96ثبتنام و تحصیلکردهاند .ازآنجاکه دسترسی به وضعیت تحصیلی کلیه دانشجویان امکانپذیر نبود از بین دانشجویان دانشکدههای
پزشکی ،پیراپزشکی ،پرستاری و دندانپزشکی نمونههایی انتخاب شد.
جدول شماره  :1جدول توزیع فراوانی جامعه آماري برحسب دانشکده

تعداد

کل

نمونه

پزشکی

131

70

پیراپزشکی

100

70

پرستاری

193

100

دندانپزشکی

80

60

مجموع

544

300

دانشکده

همانگونه که از جدول  1برداشت میشود ،کل جامعه آماری  544نفر است که  300نفر آنها بهعنوان نمونه مورداستفاده قرارگرفتهاند.

نمونه آماري و روش نمونهگيري
مطالعات زیاد نشان داده که همبستگی بین متغیرها از یک نمونه به نمونه دیگر برای گروههای کوچک بیش از گروهای بزرگ در نوسان
است؛ بنابراین عاملهای حاصل از تحلیل گروههای کوچک بیش از گروههای بزرگ در نوسان است و تعمیمپذیری کمتری دارد.
احتمال آنکه تجزیهوتحلیل گروههای نمونه کوچک به نتایج گمراهکننده ایی منجر شود ،به سبب آنکه ممکن است مقادیر بیثبات و
ناپایدار به دست دهد ،بیش از آن است که مفید و رهنمون باشد .در همین راستا کامری ( )1973پیشنهاد کرده است گروه نمونه  100نفره
ضعیف است 200 ،نفره بد نیست (نسبتاً مناسب است)  300نفره خوب 500 ،نفره خیلی خوب و  1000نفر عالی است .پژوهشگرانی مانند
کاس و تینزلی ( )1979همان عدد  300را پیشنهاد میکنند (هومن.)1380 ،
با توجه به توضیحات باال و اینکه در این پژوهش تعداد دو متغیر با استفاده از پرسشنامه و معدل دانشجویان موردبررسی قرار گرفت،
حجم نمونه این تحقیق  300نفر انتخاب گردید.
نمونه موردنظر در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری طبقه ایی از کل جامعه آماری در دسترس به تعداد  300نفر انتخاب شد.
افراد نمونه با استفاده از روش تصادفی برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند .کلیه افراد نمونه به پرسشنامههای موردنظر پاسخ دادند و همچنین
پرسشنامهها موردبررسی مجدد قرار گرفت تا پرسشنامههای مخدوش شناسایی شود .درنهایت  300پرسشنامه در تحلیلها مورداستفاده قرار
گرفت.
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ابزار پژوهش و شيوه نمرهگذاري آن
در این پژوهش از پرسشنامه جهت اندازهگیری متغیرهای موردنظر استفادهشده است:
 پرسشنامه بهزیستی ذهنی5
این پرسشنامه توسط کییز 4و ماگیارمو در سال  2003طراحی شد که شامل سه بعد بهزیستی هیجانی ( 12سؤال) ،بهزیستی
روانشناختی ( 18سؤال) و بهزیستی اجتماعی ( 15سؤال) است.

روایی و پایایی پرسشنامه بهزیستی ذهنی
این پرسشنامه توسط گلستانی بخت ( )1386روی  57آزمودنی اجرا و اعتبار یابی شد و ضریب همبستگی پرسشنامه بهزیستی ذهنی
را  0/78و مقیاسهای فرعی آن شامل بهزیستی هیجانی ،بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی را به ترتیب  0/64 ،0/76و  0/76گزارش
کرد .ضریب همسانی درونی بر اساس آلفای کرون باخ برای کل پرسشنامه  0/80و برای مقیاسهای فرعی آن به ترتیب  0/80 ،0/86و 0/61
به دست آمد.
تمنایی فر و معتقدی فرد ( )2014ضریب همسانی درونی بر اساس آلفای کرون باخ برای کل پرسشنامه  0/63و برای مقیاسهای فرعی
آن به ترتیب  0/70 ،0/25و  0/61به دست آورد.

روش نمرهگذاري
بهزیستی هیجانی :سؤاالت بخش هیجانات مثبت ( 6سؤال اول) با سؤاالت بخش هیجانات منفی ( 6سؤال دوم) باهم جمع میشوند و
نمره کل بهزیستی هیجانی به دست میآید .البته ،همه سؤاالت بخش هیجانات منفی بهغیراز سؤال  5از مقیاس بهزیستی هیجانی ،برعکس
کدگذاری میشوند و سپس با یکدیگر جمع میگردند .با توجه به ارزشگذاری  1تا  5برای گزینههای اصالً تا تمام مدت در این زیر مقیاس
حداقل نمره  16و حداکثر نمره  56است (گلستانی بخت.)1386 ،
بهزیستی روانشناختی :در این قسمت سؤاالت  17،18 ،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،3 ،2 ،1برعکس نمرهگذاری شد و مجموع نمرات مؤلفهها،
نمره کل بهزیستی روانشناختی محسوب میشود.
مؤلفهها

سؤاالت مربوط به هر مؤلفه

پذیرش خویشتن

5،2،1

هدف در زندگی

10،7،3

تسلط بر محیط

9،8،4

روابط با دیگران

16،13،6

رشد شخصی

11،12،14

خودمختاری

18 ،17 ،15

در قسمت مقیاس بهزیستی اجتماعی :سؤاالت  12 ،11 ،6 ،5 ،4 ،3و  14برعکس نمرهگذاری شد.
مؤلفهها

سؤاالت مربوط به هر مؤلفه

همبستگی اجتماعی

12،8،1

پیوستگی اجتماعی

11،6،2

پذیرش و مقبولیت اجتماعی

14،10،3

مشارکت اجتماعی

15،7،4

Keyes

4-

Magyar-Mae

5-
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13،9،5

واقعگرایی اجتماعی

با توجه به ارزشگذاری  1تا  7برای گزینههای (بسیار زیاد مخالفم) تا (بسیار زیاد موافقم) در هر دو زیر مقیاس بهزیستی روانشناختی
و اجتماعی حداقل نمره در زیر مقیاس بهزیستی روانشناختی  18و حداکثر نمره  126و در زیر مقیاس بهزیستی اجتماعی حداقل نمره 15
و حداکثر نمره  105است .از مجموع نمرات بهزیستی هیجانی ،روانشناختی و اجتماعی ،نمره بهزیستی ذهنی به دست میآید.

روش اجرا و گردآوري دادهها
پرسشنامه بهزیستی ذهنی پس از آمادهسازی و همچنین هماهنگیهای الزم در بین نمونه آماری توزیع و از آنان خواسته شد طبق
دستورالعمل که در باالی پرسشنامه نوشتهشده ،عمل کنند .همچنین به پاسخدهندگان گفته شد که باصداقت کامل و دقت به پرسشنامهها
پاسخ دهند ،همچنین به آنها این اطمینان داده شد که پاسخهای داده شده محرمانه خواهند بود .با توجه به تعداد سؤاالت این پژوهش الزم
بود که جمعآوری اطالعات درنهایت دقت صورت گیرد ،زیرا وجود دادههای بدون پاسخ باعث میشد که نتوانیم اطالعات کاملی را از تمام
متغیرها به دست آوریم.
پس از تکمیل پرسشنامهها ،بازبینی ،کدگذاری گزینهها و استخراج دادهها انجام گرفت و دادهها بهصورت رایانهای ثبت شدند .دادهها
در برنامه  SPSSثبت گردید و برخی عملیات آماری با استفاده از این برنامه انجام شد .نمره مربوط به هر یک از پرسشنامهها و خرده آزمونها
محاسبه گردید .پس از به دست آوردن پایایی هر یک از خرده مقیاسها ،کنترل کردن پیشفرضهای متناسب ،به دست آوردن شاخصهای
توصیفی برای هر یک از متغیرها و همچنین حذف برخی از دادههای پرت ،مدلهای فرعی و نهایی از طریق نرمافزار  SPSSو با استفاده از
روش همبستگی محاسبه شد تا نتایج به دست آید.

نتایج و یافتهها
روشهای مورداستفاده در این پژوهش به دو بخش روشهای آمار توصیفی و استنباطی تقسیم میشود .در بخش آمار توصیفی با
استفاده از جداول و شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی متغیرهای موردپژوهش ،دادههای بهدستآمده موردبررسی توصیفی قرار گرفتند.
سپس به تحلیل و بررسی استنباطی دادهها پرداخته شد .پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که بهمنظور پی بردن به رابطه
بهزیستی ذهنی با موفقیت تحصیلی دانشجویان در تجزیهوتحلیل دادهها ،از روش همبستگی استفادهشده است( .کال ،بورگ و گال،1387 ،
ص.)767 .
همچنین در بخش استنباطی به تحلیل و بررسی فرضیههای پژوهشی پرداخته میشود .بحثهای مربوط به ضرایب پایایی با استفاده از
آلفای کرون باخ ،همچنین روش آلفا جهت حذف سؤال (لوپ) برای هریک از خرده مقیاسهای پژوهشی موردبررسی قرار گرفت.
الف) یافتههاي توصيفی
این بخش همانطور که اشاره شد به ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری توجه دارد و با استفاده از برخی شاخصهای توصیفی
از قبیل جداول توزیع فراوانی و نمودارهای پراکندگی و درصد فراوانی متغیرها به توصیف و طبقهبندی این ویژگیها میپردازد .همچنین در
ادامه با استفاده از شاخصهای مرکزی و پراکندگی ،چون میانگین ،میانه و نما و نیز انحراف استاندارد و واریانس ،متغیرهای پژوهش موردبررسی
و مقایسه قرارگرفته اند .در ابتدا جدول و نمودار فراوانی و درصد فراوانی دانشجویان بر دانشکده آورده شده است.
جدول شماره  :2جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی دانشجویان به تفکيک دانشکده

شاخص آماری

فراوانی

درصد فراوانی

پزشکی

70

23/3

پیراپزشکی

70

23/3

پرستاری

100

33/4

دندانپزشکی

60

20

مجموع

300

100

دانشکده
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همانطور که از جدول باال استنباط میشود نمونه موردپژوهش در این تحقیق  300نفر بوده ،از کل نمونه آماری  23/3درصد شامل
دانشکده پزشکی 23/3 ،درصد شامل دانشکده پیراپزشکی 33/4 ،درصد شامل دانشکده پرستاری و  20درصد شامل دانشکده دندانپزشکی
است.
در قسمت بعدی شاخصهای آماری نمرات حاصل از اجرای متغیر بهزیستی ذهنی و ابعاد آن محاسبه و گزارششده است:
جدول  :2-4اطالعات توصيفی متغيرهاي پژوهش

مقياس

تعداد

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف استاندارد

بهزیستی عاطفی

300

16

58

33/46

6/65

بهزیستی اجتماعی

300

40

82

57/53

7/55

بهزیستی روانشناختی

300

43

87

65/82

7/76

بهزیستی ذهنی کل

300

119

201

157

16/20

بر اساس نتایج گزارششده در جدول باال ،میانگین و انحراف استاندارد متغیر «بهزیستی ذهنی» به ترتیب برابر با  157/00و 16/20؛
میانگین و انحراف استاندارد بعد «بهزیستی عاطفی» به ترتیب برابر با  33/46و 6/65؛ میانگین و انحراف استاندارد بعد «بهزیستی روانشناختی»
به ترتیب برابر با  65/82و  7/76و میانگین و انحراف استاندارد بعد «بهزیستی اجتماعی» به ترتیب برابر با  57/53و  7/55گزارششده است.
در شکل زیر سعی شده است تا به کمک نمودارهای زیر وضعیت ابعاد بهزیستی ذهنی بهصورت مقایسهای ترسیم شود:

بهزیستی روانشناختی
بهزیستی اجتماعی
بهزیستی عاطفی

شکل  :1-4نمودار مقایسه ميانگين متغير بهزیستی ذهنی

نمودار باال گویای این است که باالترین میانگین مربوط به بعد «روانشناختی» بهزیستی ذهنی و کمترین میانگین مربوط به بعد
«عاطفی» بهزیستی ذهنی است.
ب) یافتههای استنباطی
جدول  :6-4ضرایب و معناداري اثر بهزیستی ذهنی بر موفقيت تحصيلی

متغير پيشبين
بهزیستی ذهنی

متغير مالک

Β

موفقيت تحصيلی 0/57

آماره t

R2

12/18

0/0001 0/33

P

در جدول  6-4همانگونه که مشاهده میشود مقدار  R2برابر  0/33گزارششده است .به این معنا که بهزیستی ذهنی  33درصد
توانایی پیشبینی موفقیت تحصیلی را دارد .عالوه بر این ،نتایج بیانگر آن است که بهزیستی ذهنی بر موفقیت تحصیلی اثر مستقیم مثبت
( P<0/05و  )β 0/57معنادار دارد.
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بحث و نتيجهگيري
سؤال پژوهش :آیا بين بهزیستی ذهنی با موفقيت تحصيلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش ارتباط وجود دارد؟
در پاسخ به سوال پژوهش ،میتوان گفت که نتایج پژوهش نشاندهنده برازش مطلوب و مناسب با دادههای پژوهش است .همانگونه
که در جدول  6-4نشان داده شد مقدار  R2برابر  0/33گزارششده است .به این معنا که بهزیستی ذهنی  33درصد توانایی پیشبینی موفقیت
تحصیلی را دارد .عالوه بر این ،نتایج بیانگر آن است که بهزیستی ذهنی بر موفقیت تحصیلی اثر مستقیم مثبت ( P<0/05و  )β 0/57معنادار
دارد .درنتیجه بررسی کلیه شاخصهای برازش بیانکننده رابطه معنادار بین بهزیستی ذهنی با موفقیت تحصیلی است.
هواتر و گلدها بر ( ،)2010در پژوهشی خود به این نتیجه رسیدهاند که سالمت روان باالتر ،عملکرد مطلوبتری را به دنبال دارد .سیال
و چکلی ( )2015نیز به نتایج مشابهی دست یافتند .همچنین شانگ ( )2002در پژوهشی خود عنوان داشتهاند که بهداشت عمومی ضعیف،
عملکرد تحصیلی پایینتری را به همراه خواهد داشت .یافته پژوهش حاضر با نتایج پژوهش هوالتر و گلد هابر ،سیال و چکلی و شانگ همسو
است چراکه در پژوهش حاضر نیز رابطه قوی بین بهزیستی ذهنی و سالمت روان با موفقیت تحصیلی وجود دارد.
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