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Abstract
Aim: The aim of this study was to investigate
the relationship between happiness and mental
health of male and female students of Islamic
Azad University of Dezful is.
Method: The study was correlational. The
study population included all students of
Islamic Azad University of Dezful in the year
1395 and of its 96 180 students (90 females and
90 males) who were selected using stratified
random sampling for. The instrument used in
this study include Oxford Happiness Inventory
(OHI) and General Health Questionnaire
(25SCL). To analyze data, descriptive statistics
such as mean and standard deviation of
inferential statistics such as Pearson correlation
coefficient and T-test was used.
Results: The results showed that the Pearson
correlation coefficient between happiness and
mental health of male and female students of
Islamic Azad University of Dezful in 0001/0 p
<There is a significant positive relationship. T
test results showed that happiness and mental
health subjects in both groups there was no
significant difference between male and female
students.
Conclusion: Considering that happiness is
related to mental health, planning to increase
happiness in male and female students can be
considered as one of the strategies for
improving mental health in this important
group of society.
Keywords: Happiness, Mental health, Male
and Female Students
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مقدمه
مطالعااه باار روی شااادکامی در دهااه اخیاار رشااد
قاباالمالحآااهای داشااته اساات .یکاای از نتااای ایاان
توجااه معااین شاادن علاال و فرآینااد روانشااناختی
شادکامی است کاه توسا خاود افاراد گازار مای-
شااوند (انگناار ،میلاار ،ری ،سااا و آلیسااون.)2113 ،1
شادکامی 2کاه هادف مشاترک انساانهاسات و هماه
در تال بارای رسایدن باه آن مایباشاد ،ارزشایابی
افراد از خاود و زنادگیشاان اسات .ایان ارزشایابیهاا
ممکاان اساات جنبااه شااناختی داشااته باشااد ماننااد
قضاااوتهااایی کااه در مااورد خشاانودی از زناادگی
صورت میگیرد و یاا جنباه عااطفی کاه شاامل خلا
و هیجاناااتی اساات کااه در واکاانش بااه رویاادادهای
زناادگی ظاااهر ماایشااود؛ بنااابراین شااادکامی از چنااد
جزء تشاکیل یافتاه کاه عباارت اسات از خشانودی از
زناادگی ،خلا و هیجانااات مثباات و خوشااایند و نبااود
خلاا و هیجانااات منفاای .افااراد شااادکام افکااار و
رفتارهایی دارند که سازگار و کماک کنناده مایباشاد،
با دیدگاهی روشن به اماور ماینگرناد ،دعاا و نیاایش
دارنااد ،بااه طااور مسااتقیم باارای حاال مسااائل از خااود
تال نشان میدهناد و باه موقاع از دیگاران کماک
میطلبند .از طرف دیگر افاراد ایار شاادکام ،بدبیناناه
فکاار و عماال ماایکننااد ،در خیااا ت فاارو ماایرونااد،
خود و دیگران را سارزنش مایکنناد و از کاار کاردن
برای حال مشاکالت اجتناا مایورزناد (ماککارا و
کوسااتا1312 ،3؛ بااه نقاال از دیناار ،سااو و اویشاای،4
 .)1330آرگیاال و کروساالند 5بااه منآااور ارائااه یااک
تعریااا عملیااااتی از شاااادکامی آن را دارای ساااه
بخااش مهاام دانسااتهانااد :فراواناای عاطفااه مثباات یااا
احساااس خوشاای ،میااانگین سااطد رضااایت در طااول
یااک دوره و نداشااتن احساااسهااای منفاای ماننااد،
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افسااردگی و اضااطرا (بااه نقاال از عاباادی ،میرشاااه
جعفری و لیاقتدار .)1312 ،باه عباارتی شاادکامی ناام
علماای ارزیااابی افااراد از زناادگیشااان اساات .ارزیااابی
افراد از زندگی میتواناد باه صاورت کلای یاا در یاک
حیطاااه خاااا مانناااد ازدوا و کاااار یاااا ارزیاااابی
هیجاناتشان درباره حوادک اخیار زنادگی باشاد .طبا
بساایاری از تئااوریهااای هیجااان ،شااادکامی یکاای از
شااش هیجااان باازرگ یعناای تعج ا  ،تاارس ،خشاام،
شااادکامی ،تنفاار و نگراناای اساات .تحقیقااات نشااان
داده اساات کااه شااادی ،صاارفنآاار از چگااونگی بااه
دساات آوردن آن ماایتوانااد سااالمت جساامانی را
بهبااود بخشااد .افاارادی کااه شاااد هسااتند احساااس
امنیت بیشتری میکنند ،آسانتار تصامیم مایگیرناد،
دارای روحیااه مشااارکتی بیشااتری هسااتند و نساابت
بااه کسااانی کااه بااا آنااان زناادگی ماایکننااد بیشااتر
احسااااس رضاااایت مااایکنناااد .در واقاااع ،شاااادی
چگونگی ارزیابی افراد از زنادگیشاان اسات و شاامل
متغیرهااایی از قبیاال رضااایت از زناادگی ،رضااایت از
ازدوا  ،فقااادان افساااردگی و اضاااطرا و وجاااود
خلاا وخااو و هیجانااات مثباات اساات (بااه نقاال از
میراحمدی)1312 ،
وینهااون )2112( 2معتقااد اساات شااادی بااه نااو
قضاااوتی اطااال ماایگااردد کااه شااخص درباااره
مطلوبیاات کاال زناادگی خااود نشااان ماایدهااد،
به عبارت دیگر شاادی باه ایان معناسات کاه فارد باه
چااااه میاااازان زناااادگی خااااود را دوساااات دارد.
لیوبومیراسااکی ،شاالدن و اسااچکد )2114( 0شااادی را
احساس نشاا  ،خوشانودی و خوشای و نیاز احسااس
خو  ،بامعناا و باا ارز باودن زنادگی فارد ،در نآار
گرفته اسات .طبا ایان تعریا مشاخص مایشاود
که شادی یک پدیدهی ذهنی و درونی است.
آرجیاال )2111( 1در تعریاا خااود از شااادکامی بااه
بررساایهااای زمینااهیااابی کااه باار روی نمونااههااای
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فراوانی انجام شده اشاره مایکناد و معتقاد اسات کاه
شاااادکامی شاااامل ساااه جااازء اسااات )1 :حالااات
خوشااحالی یااا ساارور (هیجانااات مثباات)  )2راضاای
بااودن از زناادگی و  )3فقاادان افسااردگی و اضااطرا
(عواط منفی) .ایان تعریا شااید جاامعتار از ساایر
تعاری باشاد زیارا مجموعاا عواطا مثبات و منفای
را کااه امااری دروناای ماایباشااند در نآاار گرفتااه و در
بعااد بیروناای نیااز بااه رضااایت از زناادگی اشاااره دارد.
تعریا آرجیاال فعااال موردقبااول اکثاار محققااین قاارار
گرفته است.
ساالیگمن )2112( 1در کتااا خااود بااه نااام «شااادی
معتباار» ،هیجانااات مثباات را بااه سااه طبقااه تقساایم
میکناد کاه باا زماان گذشاته ،حاال و آیناده هماراه
هستند .اگار هیجاناات مثبات هماراه باا زماان آیناده
بیایند دربرگیرناده خاو بینای ،امیاد ،اطمیناان و وفاا
و ساالمتی و داشاتن دورنماای خاو مایباشاد .اگار
باااا زماااان گذشاااته بیایناااد ،شاااامل رضاااایتمندی،
خشاانودی ،کمااال ،ساارافرازی و آرامااشانااد کااه
هیجانهای مثبات اصالی هساتند؛ اماا اگار باا زماان
حاال همااراه شاوند ،بااه دو شاااخه تقسایم ماایشااوند.
3
ال  :لاذتهاای زودگاذر 2و ماوقتی و  :خشانودی
و نشا بادوام بیشتر و طو نیتر
ال  :لذتهاای زودگاذر مثال شاادیهاای جسامی و
حوزهی وسیعتار از آن اسات .شاادیهاای جسامی از
خااالل فعالیاات حااواس حاصاال ماایگردنااد ،ماننااد
احساس رایحههای مطباو و طماعهاای دلياذیر کاه
در این مقوله قرار دارند.
 :خشاانودی بااا دوام طااو نیتاار کااه ناشاای از
فعالیاااتهاااای پیچیاااده هساااتند و دربرگیرنااادهی
احساساااتی از قبیاال سااعادت ،کامیااابی ،راحتاای ،وجااد
و گرماای نشااا ماایباشااند .خشاانودیهااا ،از جهاات
اینکه موجا حاا تی از قبیال جاذ یاا جریاانی از
امااور ماایگردنااد کااه توانااایی و قاادرت مااا را محااک

ماایزننااد ،کااامال بااا لااذتهااای زودگااذر گااروه ال ا
متفاااوتانااد .تاادری و کمااک بااه سااایرین و دارا
بااودن قاادرتهااای اجرایاای و صاافات فااردی کااه در
طبقااهبناادی ارز هااای عملاای مشااخص شاادهانااد
مثالهایی از چنین فعالیتهایی هستند.
یکاای دیگاار از متغیرهااای ایاان پااژوهش سااالمت
رواناای 4ماایباشااد کااه نآااامنامااه سااازمان بهداشاات
جهااانی آن را ای انگونااه تعریاا ماایکنااد :سااالمت
رواناای حالاات کاماال آسااایش و کامیااابی زیسااتی
رواناای اجتماااعی اساات و صاارف فقاادان بیماااری یااا
معلولیاات نماایباشااد .سااالمت رواناای در مفهااوم عااام
خااود نیااز بااه سااالمت فکاار و تعااادل رواناای و دارا
بودن خصوصایات مثبات روانای اطاال مایگاردد و
راههااای دسااتیابی بااه سااالمت فکاار و رو باارای
تعااالی و تکاماال فااردی و اجتماااعی انسااانهااا زم
است با پرداختن باه آن روشان مایشاود و همچناین
در مفهااوم تخصصاای خااود رشااتهای از بهداشاات
اساات کااه افااراد تحصاایل کاارده و دارای مهااارت و
تجربیات خا باا اتخااذ رو هاای علمای آن را باه
مااردم آمااوز ماایدهنااد .سااالمت رواناای یعناای
پیشااگیری از بیماااریهااای رواناای ،پیشااگیری بااه
معناای وساایع آن عبااارت اساات از :بااه وجااود آوردن
عوامل و شرایطی کاه در واقاع تکمیالکنناده زنادگی
سالم و بهنجاار مایباشاد و باه هماین دلیال درماان
اختاللهاای روانای نیاز جزئای از ایان فعالیات مای-
باشد (عناصری.)1312 ،
در مطالعااهای لوینسااون و گااراف )1303( 5در رو
درمانی خود به نام «درماان باا فعالیاتهاای شاادکام
کننااده »2روشاان ساااختند کااه فعالیااتهااای شااادکام
کننااده در پایااان روز روی خلا افساارده آزمااودنیهااا
ارر میگذارند و آنهاا را خوشاحال مایساازند ،شاوند
(نقل از خو کنش و کشاورز افشار.)1312 ،
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نیاادلز 1و آبرامسااون ( )1331نیااز در تبیااین شااادکامی
و بهداشاات رواناای دریافتنااد کااه وقااایع خشاانودکننده
در زناادگی ،باعااث کاااهش سااطد ناامیاادی و بهبااود
یافتن عالئم افساردگی و باه عباارت کلایتار ،باعاث
با رفاتن ساطد ساالمت روانای مایشاوند (نقال از
خو کنش و کشاورز افشار.)1312 ،
لیبورمیرساااکی و راس )1330( 2در ماااورد چگاااونگی
برخورد افراد شاد و افاراد ایار شااد باا موقعیاتهاایی
کااه در طاای آن بااه اهااداف دلخااواه ماایرساایدند ،یااا
شکست مایخورناد و یاا باا ماانع مواجاه مایشادند،
پژوهشی را انجام دادند .نتاای باه دسات آماده نشاان
داد که افراد شادی کاه در کاال پذیرفتاهشاده بودناد
اعتقاد داشاتند کاه آنجاا بارای آنهاا بهتارین مکاان
است و اگر مردود شاده بودناد فکار مایکردناد شااید
انتخا آنها خاو نباوده اسات؛ اماا در ماورد افاراد
ناشاد به نآر مایآماد کاه در دنیاایی از انتخاا هاای
ناخواسااته زناادگی ماایکننااد و باارای آنهااا اهمیتاای
نداشت که انتخابشاان چیسات .تحلیال ایان پاژوهش
نشاااندهنااده رابطااه شااادکامی بااا سااالمت رواناای و
فکری باود (نقال از خاو کانش و کشااورز افشاار،
.)1312
3
کاواماااتو ( )2111افااازایش شااادمانی را در ارتباااا
مستقیم با افازایش وضاعیت ساالمتی اشاتها ،خاوا ،
حافآاااه ،روابااا خاااانوادگی ،دوساااتی و وضاااعیت
خانوادگی و درنهایات ساالمت روانای مایداناد .دینار
و لوکاااس )2111( 4در یااک بررساای دریافتنااد کااه
درجاااهبنااادی ذهنااای ساااالمت شخصااایت یاااا
بااهعبااارتدیگاار ،سااالمت رواناای بااا شااادکامی
همبسااتگی دارد .آلبرکسااتن )2113( 5معتقااد اساات
کااه تجربااه اسااترس احساااس شااادکامی را کاااهش
ماایدهااد یعناای هرچااه فاارد اسااترس بیشااتری را
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تجربه نمایاد از میازان شاادکامی او کاساته مایشاود
2
و سالمت روانی مورد تهدیاد قارار مایگیارد .پینگاار
( )2114ارتبااا قااوی بااین شااادکامی و ساااالمت
روانااای وجاااود دارد .جایاسوساااتی )2113( 0اظهاااار
ماایدانااد شااادکامی بااا عااواملی نآیاار تحصاایالت،
موقعیاات اجتماااعی بااا و رواباا زناشااویی مفیااد
رابطه مستقیمی دارد.
خااو کاانش و کشاااورز افشااار ( )1312در پژوهشاای
بااا عنااوان بررساای رابطااه بااین شااادکامی و سااالمت
روانی دانشاجویان دانشاگاه شاهید چماران اهاواز باه
ایاان نتیجااه رساایدند کااه بااین شااادکامی و سااالمت
رواناای دانشااجویان دانشااگاه شااهید چمااران اهااواز
رابطااه معناایداری وجااود دارد .عسااگری ،احاادی،
عنااایتی و حیاادری ( )1312در تحقیقاای بااه بررساای
رابطااه بااین شااادکامی ،خودشااکوفایی ،سااالمت روان
و عملکااارد تحصااایلی باااا دوگاااانگی جنسااای در
دانشااجویان دختاار و پساار واحااد علااوم و تحقیقااات
مرکز اهواز پرداختناد .نتاای باهدساتآماده نشاان داد
کااه بااین شااادکامی و سااالمت رواناای رابطااه مثباات
معناایداری وجااود دارد .در پژوهشاای کااه توساا
عناصااری ( )1312بااا عنااوان بررساای رابطااه بااین
سااالمت روان و شااادکامی دانشااجویان دختاار و پساار
دانشااگاه آزاد اسااالمی واحااد آشااتیان انجااام شااد
مشااخص شااد کااه بااین سااالمت روانای و شااادکامی
رابطااه معناایداری وجااود دارد .همچنااین بااا اطمینااان
 p< 1/11باااین عااادم اضاااطرا و شاااادکامی و
همااینطااور عاادم افسااردگی و شااادکامی رابطااه
مستقیم وجود دارد.
پااژوهشهااای گذشااته نشااان دادهانااد کااه بااین
شااادکامی و سااالمت رواناای رابطااه مثباات و معناای-
داری وجااود دارد .لااذا در تحقیاا حاضاار پژوهشااگر
به دنبال پی باردن باه ایان مسائله اسات کاه رابطاه
شااادکامی و سااالمت رواناای را در جامعااه دانشااجویان
6. Peinegar
7. Jayasvasti
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دختاار و پساار دانشااگاه آزاد اسااالمی واحااد دزفااول
موردبررسی قرار دهد.
بنااابراین بااا توجااه بااه هاادف پااژوهش و پیشااینه
پژوهشی فرضیههای زیر مورد آزمون قرار گرفتند.
 )1بااین شااادکامی و سااالمت رواناای دانشااجویان
دانشااگاه آزاد اسااالمی واحااد دزفااول رابطااه مثباات
وجود دارد.
 )1-1بااین شااادکامی و سااالمت رواناای دانشااجویان
دختاار دانشااگاه آزاد اسااالمی واحااد دزفااول رابطااه
مثبت وجود دارد.
 )1-2بااین شااادکامی و سااالمت رواناای دانشااجویان
پساار دانشااگاه آزاد اسااالمی واحااد دزفااول رابطااه
مثبت وجود دارد.
 )2بااین سااالمت رواناای دانشااجویان دختاار و پساار
دانشگاه آزاد اسالمی واحاد دزفاول تفااوت معنای-
داری وجود دارد.
 )3بین شاادکامی دانشاجویان دختار و پسار دانشاگاه
آزاد اسااالمی واحااد دزفااول تفاااوت معناایداری
وجود دارد.
روش
طر پژوهش از ناو همبساتگی باود .جامعاه آمااری
ایاان پااژوهش ،کلیااه دانشااجویان مقطااع کارشناساای
دانشاااگاه آزاد اساااالمی واحاااد دزفاااول در ساااال
تحصاایلی  1335-32بااود و نمونااه آماااری پااژوهش
شااامل  111نفاار از دانشااجویان ( 31دانشااجوی پساار
و  31دانشااجوی دختاار) مقطااع کارشناساای کااه بااه
رو نمونهگیری تصادفی طبقاهایای انتخاا شادند.
در ایاان پااژوهش بااه منآااور آزمااون فرضاایههااای
تحقیاا از پرسشاانامه شااادکامی آکساافورد)OHI( 1
و پرسشاانامه سااالمت رواناای )SCL-25( 2اسااتفاده
شد.

)1. Oxfor Happiness Inventory(OHI
)2. Symptom Check List (SCL

بررسي رابطه شادکامي و سالمت رواني23 ...
پرسشتتتنامه شتتتااکاما دکگتتتفکرا (:)OHI
این ابازار در ساال  1313توسا آرجیال و لاو 3تهیاه
شده اسات .چاون آزماون باک 4یکای از موفا تارین
مقیاااسهااای افسااردگی بااوده اساات ،آرجیاال پا از
رایزناای بااا بااک باار آن شااد تااا جمااالت مقیاااس
افساااردگی باااک را معکاااوس کناااد .بااارای نموناااه
نخستین مااده مقیااس باک پا از معکاوس شادن
به شکل زیار درمایآیاد :احسااس خوشاحالی نمای-
کانم تااا حادی احساااس خوشاحالی ماایکانم ،بساایار
خوشحالم و فاو العااده خوشاحالم .بادین ترتیا 21
ماده تهیه شد .سي  11مااده باه آنهاا افازوده شاد
تا سایر جنباههاای شاادکامی را در برگیرناد؛ بناابراین
فارم نهاایی پرسشانامه  23مااده دارد .پا از انتشااار
ایاان پرسشاانامه پااژوهشهااای زیااادی درباااره آن
انجاام شاد .آرجیال و همکااران ضاری آلفااای 1/31
را بااا  340آزماااودنی ،فارنهااام و برویناا )1331( 5
آلفااای  1/10را بااا  111آزمااودنی و نااور )1333( 2بااا
فاارم کوتاااهتااری از پرسشاانامه شااادکامی آکساافورد
آلفااای  1/14را بااا  111آزمااودنی بااه دساات آوردنااد.
در بررسااای فرانسااای  )1331( 0آلفاااای کرونباااا
 1/32بهدستآمده اسات (باه نقال از خاو کانش و
کشاورز افشار.)1312 ،
در تحقیا ا حاضااار نیاااز از پرسشااانامه شاااادکامی
آکساافورد ( )OHIاسااتفاده شااد .ایاان پرسشاانامه 23
ماااده چهااار گزینااهایاای دارد کااه گزینااههااای آن بااه
ترتیاا از  1تااا  3نماارهگااذاری ماایشااوند و جمااع
نمرات ماواد  23گاناه ،نماره کال مقیااس را تشاکیل
میدهد .نمره کال آزماودنیهاا از  1تاا  10در نوساان
اسااات .همچناااین بااارای تعیاااین ضااارای پایاااایی
پرسشاانامه شااادکامی از دو رو آلفااای کرونبااا و
تنصاای اسااتفاده شااد کااه باارای کاال پرسشاانامه بااه

3. Argyle & Lu
4. Beck
5. Farnham & brewing
6. Noor
7.Francis
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ترتی ا براباار بااا  1/33و  1/33ماایباشااد کااه بیااانگر

پایایی مطلو پرسشنامه شادکامی میباشد.

تدول  .1ضرایب پایایا پرسشنامه شااکاما ار پژوهش حاضر
شاخصهای آماری
مقیاس :شادکامی
دانشجویان دختر

1/31

1/31

دانشجویان پسر

1/32

1/31

کل دانشجویان

1/33

1/33

همااانطااوری کااه در جاادول  1مشاااهده ماایشااود
ضاارای پایااایی پرسشاانامه شااادکامی بااین  1/31تااا
 1/33نوسااان دارد کااه بااهطااورکلی بیااانگر ضاارای
پایایی مطلو میباشد.
پرسشتتتنامه ستتتام روانتتتا (:)SCL-25
پرسشااانامه ساااالمت روانااای ( )SCL-25توسااا
نجاریااان و داوودی ( )1311ساااختهشااده اساات .ایاان
پرسشاانامه  25ماااده دارد کااه روی یااک طیاا 5
درجه ایی از نمره  1تاا  4ربات مایگاردد .پرسشانامه
( )SCL-25بااهعنااوان پرسشاانامه سااالمت رواناای
شناختهشاده اسات ولای در واقاع ایان پرسشانامه باه
انادازهگیاری آسای شاناختی روانای فاارد مایپااردازد.
تفسیر نمارات پرسشانامه باه ایان صاورت اسات کاه
هرچه نمرههاای فارد پاایینتار باشاد نشاانه ساالمت

آلفای کرونبا

تنصی

رواناای و نماارات بااا تر نشااانه عاادم سااالمت رواناای
فرد میباشد.
پایااایی پرسشاانامه سااالمت رواناای ( )SCL-25از
طریاا محاساابه همسااانی دروناای در نمونااههااای
دختاااار  1/30و در نمونااااههااااای پساااار 1/31
بااهدسااتآمااده اساات .ضااری اعتبااار بااه شاایوه باااز
آزمااایی در یااک نمونااه  312نفااری از دانشااجویان
دانشااگاه شااهید چمااران بااه فاصااله  5هفتااه در کاال
نمونااه  1/01گاازار شااده اساات .در تحقی ا حاضاار
برای تعیاین پایاایی پرسشانامه ساالمت روانای از دو
رو آلفااای کرونبااا و تنصاای اسااتفاده شااد کااه
باارای کاال پرسشاانامه بااه ترتیاا براباار بااا  1/10و
 1/31میباشد کاه بیاانگر پایاایی مطلاو پرسشانامه
سالمت روانی میباشد.

تدول  .2ضرایب پایایا پرسشنامه سام

روانا ار پژوهش حاضر

شاخصهای آماری
مقیاس :سالمت روانی

آلفای کرونبا

دانشجویان دختر

1/31

1/31

دانشجویان پسر

1/11

1/31

کل دانشجویان

1/10

1/31

همااانطااوری کااه در جاادول  2مشاااهده ماایشااود
ضرای پایایی پرسشانامه ساالمت روانای باین 1/10

تنصی

تا  1/31نوسان دارد کاه باه طاورکلی بیاانگر ضارای
پایایی مطلو می-باشد.

بررسي رابطه شادکامي و سالمت رواني25 ...
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یافتهها
یافتههاای توصایفی ایان پاژوهش شاامل شااخص هاای آمااری مانناد میاانگین و انحاراف معیاار بارای متغیرهاای
موردمطالعه است که در جدول  3و  4ارائهشده است.
تدول  .3میانهین و انحراف معیار نمره شااکاما و سام
انحراف معیار
میانگین
متغیرها

روانا مربکط به کل دزمکاناها
تعداد

شادکامی

21/11

11/12

111

سالمت روانی

31/11

15/34

111

همااانگونااه کااه در جاادول  3مشاااهده ماایشااود
میاااانگین و انحاااراف معیاااار شاااادکامی در کااال
آزمااودنیهااا براباار بااا  21/11و  11/12و همچنااین

میااانگین و انحااراف معیااار سااالمت رواناای در کاال
آزمودنی-ها برابر  31/11و  15/34میباشد.

تدول  .4میانهین و انحراف معیار نمره شااکاما و سام روانا ار دزمکاناهای پگر و ادتر
تعداد
انحراف معیار
میانگین
جنسیت
شاخص آماری متغیر
شادکامی

سالمت روانی

پسر

22/14

11/02

31

دختر

21/43

11/55

31

پسر

32/14

12/34

31

دختر

31/24

15/01

31

همااانگونااه کااه در جاادول  4مشاااهده ماای-شااود
میااانگین و انحااراف معیااار شااادکامی آزمااودنیهااای
پسر برابر باا  22/14و  11/02و آزماودنیهاای دختار
برابااار باااا  11/55 21/43و همچناااین میاااانگین و
انحااراف معیااار سااالمت رواناای آزمااودنیهااای پساار
تدول  .5ضریب همبگتها بین شااکاما و سام
متغایر پیشبین

متغیر مالک

شادکامی

روانا اانشجکیان اانشهاه دزاا اساما واحد ازفکل

آزمودنیها
دانشجویان دختر

سالمت
روانی

براباار بااا  32/14و  12/34و آزمااودنیهااای دختاار بااه
ترتیااا برابااار باااا  31/24و  15/01مااایباشاااد.
یافته های مربو به فرضایههاای پاژوهش در جادول
 5ارائهشده است.

شاخصهای آماری
ضری همبستگی
1/21

سطد معنیداری
1/1111

تعداد نمونه
31

دانشجویان پسر

1/51

1/1111

31

کل دانشجویان

1/22

1/1111

111

همان طوری که در جادول  5مشااهده مایشاود باین
شادکامی و سالمت روانی کل دانشجویان رابطه مثبات
معناااایداری وجااااود دارد ( p<1/1111و )r= 1/22؛

بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید میگاردد؛ یعنای باا
افاازایش شااادکامی ،سااالمت رواناای دانشااجویان نیااز
افزایشیافته است .یا به عبارتی باا افازایش شاادکامی
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از سااوی دیگاار بااین شااادکامی و سااالمت رواناای
دانشاااجویان دختااار ( p <1/1111و  )r = 1/21و
نیااز بااین شااادکامی و سااالمت رواناای دانشااجویان
پساار ( p <1/1111و  )r = 1/51رابطااه معن ایدار و
مثبتاای مشاااهده گردیااد؛ بنااابراین فرضاایه  1-1و -2
 1پژوهش تأیید میگردد.

ابتال باه اخاتال ت و نابساامانیهاای روانای از قبیال
افسردگی ،اضطرا  ،ترس و ...بهطور محسوسی کاهش
مییابد .چنانکه نتای نشان دادند ،افازایش نمارههاای
افراد در مقیاس شادکامی با کاهش نمرههای آنهاا در
مقیاس سالمت روانی همراه بوده است .توضید اینکاه
نمره های پایین در مقیاس  SCL-25بیانگر با باودن
سالمت روانی فرد میباشد و بالعک .

تدول  .6مقایگهی می ان شااکاما و سام

روانا اانشجکیان ادتر و پگر

متغیر

T

درجه آزادی

سطد معنیداری

شادکامی

1/533

13

<1/15P

سالمت روانی

1/23

13

<1/15P

همااانطااوری کااه در جاادول  2مشاااهده ماایشااود
مقایساااهی میااازان شاااادکامی و ساااالمت روانااای
دانشااجویان دختاار و پساار نیااز نشاااندهناادهی ایاان
مطلا هساات کااه تفاااوت معنااااداری باااین میااازان
شادکامی و سالمت روانای دانشاجویان دختار و پسار
نیساات؛ بنااابراین فرضاایههااای دوم و سااوم ایاان
پژوهش مورد تائید قرار نمیگیرد.
بحث و نتیجهگیری
نتااای حاصاال از تحلیاال دادههااای ایاان پااژوهش
نشااان داد کااه بااین شااادکامی و سااالمت رواناای
دانشااجویان دختاار و پساار دانشااگاه آزاد اسااالمی
واحااد دزفااول رابطااه مثباات معناایداری وجااود دارد.
ایاان باادین معنااا اساات کااه هرچااه فاارد از شااادکامی
بیشاتری برخاوردار باشاد ،میازان ساالمت روانای وی
افاازایش خواهاااد یافااات .در حقیقااات باااا افااازایش
شااادکامی نااهتنهااا سااالمت رواناای افاازایش مااییابااد
بلکااه زناادگی شاایرینتاار شااده و بسااتر مساااعدتری
باارای رشااد و شااکوفایی و توانااایی افااراد در زمینااه-
های مختل ازجمله رواب باین فاردی ماررر و کاارا،
رضااایتمندی از زناادگی و رضااایتمندی شااغلی فااراهم
ماایگااردد .یافتااههااای حاصاال از تحقی ا حاضاار در
ایاان زمینااه بااا نتااای تحقیقااات انجااام شااده توس ا

(لوینساااااااون و گاااااااراف1303 ،؛ نیااااااادلز و
آبرامساااااون1331،؛ لیبورمیرساااااکی و راس،1330،
نقااال از خاااو کااانش و کشااااورز افشاااار1312 ،؛
کاوامااااااتو2111 ،؛ دینااااار و همکااااااران1333 ،؛
آلبرکساااااااااااتن2113 ،؛ پینگاااااااااااار2114 ،؛
جایاسوسااتی2113،؛ خااو کاانش و کشاااورز افشااار،
1312؛ عساااکری و همکااااران 1312،و عناصاااری،
 )1312همساااو و هماهنا ا اسااات و یافتاااههاااای
پژوهشای آنهاا را تأییاد مایکناد .ایان پژوهشااگران
تبیین میکنند که هنگاامی کاه شاادکامی باا باشاد
سااالمت رواناای نیااز افاازایش پیاادا ماایکنااد .ایاان
موضو از جهات مختلفی قابلبررسی است.
 -1از احساس شاادکامی بارای درماان بیمااریهاای
رواناای اسااتفاده ماایشااود (لوینسااون و گااراف1303 ،؛
نقل از خو کنش و کشاورز افشار)1312 ،
 -2از احساس شادکامی بارای باا باردن نار امیاد
و تااال باارای ارتقاااء سااطد زناادگی در افااراد سااالم
اسااتفاده ماایشااود (نیاادلز و آبرامسااون1331،؛ نقاال از
خو کنش و کشاورز افشار.)1312 ،
 -3از احساااس شااادکامی باارای بااا بااردن مقاوماات
رواناای و تقویاات نیااروی دفاااعی در مقاباال اسااترس
بهاارهگی اری ماایشااود (لیبورمیرسااکی و راس1330،؛
نقل از خو کنش و کشاورز افشار.)1312 ،
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 -4باااا اساااتفاده از احسااااس شاااادکامی ،اناااوا
پیشااگیری را جهاات ارتقاااء سااطد بهداشاات رواناای
ایجاد میکند (آرجیل.)2111 ،
 -5احساااس شااادکامی توانااایی برقااراری ارتبااا
اجتمااااعی و باااین فاااردی را تاااا حاااد چشااامگیری
افزایش مایدهاد (لوینساون و گاراف1303 ،؛ نقال از
خو کنش و کشاورز افشار.)1312 ،
در تبیین این یافتهها مایبینایم کاه ،معماو انساان-
ها باه دنباال شاادمانی هساتند و شااادمانی اهمیاات
ویاژهای در زنادگی ماردم دارد .درحاالیکاه تجرباهی
اسااترس ،احساااس شااادکامی را بااهطااور معناایداری
کاااهش ماایدهااد؛ یعنااای هااار چااه فاارد اسااترس
بیشاااتری را تجرباااه نمایاااد از میااازان شاااادکامی او
کاسته میشاود و ساالمت روانای ،ماورد تهدیاد قارار
ماایگیاارد و بااا افاازایش سااالمت روان ،سااطو زیاااد
خاااود کارآمااادی عماااومی و احسااااس خوشااحالی،
افزایش مییابد (آلبرکستن.)2113 ،
از نآر جایاا سوساتی ( )2113نیاز ،افازایش شاادمانی
باااا افااازایش وضاااعیت ساااالمتی ،اشاااتها ،خاااوا ،
حافآااااه روابااا خاااانوادگی ،دوساااتی ،وضاااعیت
خاانوادگی و درنهایات ساالمت روان ،رابطااهی مثباات
معناااداری دارد .احساااس شااادکامی باعااث دو گونااه
ارر در حیات انسان مایشاود .نخسات آنکاه موجا
تقویت نیروی حیاتی در انسان مایشاود کاه ایان امار
همراه با افازایش نیرومنادی در مکاانیزمهاای ایمنای
ساز جسمی و تقویت بنیاه روانای مایگاردد (آرجیال،
 .)2111دوم آنکاااه احسااااس شاااادکامی موجااا
برقااراری رواب ا مثباات بااا دیگااران ،هدفمنااد شاادن
زناادگی ،رشااد شخصاایتی و نااو دوسااتی ماای-گااردد
(آرجیل.)2111 ،
سااالمت روان یکاای از موضااوعاتی اساات کااه بااا
شااادکامی در ارتبااا ماایباشااد یعناای افاارادی کااه
سالمت روان باا یی دارناد ،شاادکامی باا یی را نیاز
خواهند داشات و بادیهی اسات باا افازایش شاادکامی
نه تنها سالمت روان در افاراد افازایش پیادا مایکناد

بررسي رابطه شادکامي و سالمت رواني27 ...
بلکه زمیناههاایی بارای رشاد و شاکوفایی اساتعدادها
و توانمندیهای افراد نیاز باه وجاود مایآیاد .افارادی
کااه شااادکامی بیشااتری دارنااد بااه صااورت معمااول
دامنااه روابا اجتماااعی گسااتردهتااری نیااز دارنااد کااه
باعث میشود این افاراد از یکای از مهامتارین مناابع
مقابله باا اساترس یعنای حمایات اجتمااعی برخاوردار
باشاند .عاالوه بار ایان افاراد دارای شاادکامی بااا از
راهبردهای ساازگارانه تار مقابلاه باا اساترس اساتفاده
ماایکننااد و میاازان افکااار خااود آینااد منفاای (کااه
زمینااهساااز اخااتال ت خلقاای و اضااطرابی اساات) در
این افراد پاایینتار اسات .مبارهن اسات کاه احتماال
ایجاااد آشاافتگیهااای روانشااناختی در ایاان افااراد
کمتر است (باباامیری ،وطان خاواه معصاومی ،نعمتای
و درویشی .)2112 ،با توجه باه اینکاه زنادگی انساان
دارای پیچیدگیها و پیامادهای مثبات و منفای اسات
و باارای مبااارزه بااا پیاماادهای منفاای آنکااه شااامل
افساااردگی اساااترس و ...اسااات ،بایاااد شاااادی و
شااادکامی را در جامعااه روا داد .بااا توجااه بااه اینکااه
شادکامی یک ویژگای قابالتغییار و ارتقاپاذیر اسات.
از یافتههای دیگر این پاژوهش ایان مطلا باود کاه
بین ساالمت روانای و شاادکامی دانشاجویان دختار و
پساار تفاااوت معناایداری وجااود ناادارد و ه ای کاادام
نسبت به دیگری در این مرلفههاا باا تر یاا پاایینتار
از همدیگر نمیباشاند .ایان یافتاه باا نتاای پاژوهش
نجااار اصاال ( )1314همسااو و هماهناا اساات و
یافتههای پژوهش ایشان را تأیید میکند.
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