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 دانشجویاناثر بخشی آموزش خوش بینی بر سلامت روان و بهزیستی ذهنی 
 

 بهاره نریمانی، عاطفه متولی
 

 B_narimani@yahoo.com  محمودآباد شهرستان درمان و بهداشت شبکه کارمند و محمودآباد شهرستان آوین مشاوره مرکز فنی ولمسئ و موسس

 

    چکیده
سژژاکن نوابهژژاه دانشژژهاه آ اد  نکژژابن  ژژور   دانشژژیویاناثژژر بیشژژی آمژژو ب نژژوب بلنژژی بژژر سژژزامت روان و بهزیسژژتی   نژژی پژژهو ح ضا ژژر بژژا  ژژد  

پژس آ مژون مژی باشژد. هاممژه آمژار یحژهو ح ضا ژر را کزلژه دانشژیویان دنتژر سژاکن در نوابهژاه دانشژهاه  –گرفت. نلمه آ مایشی بژا طژرپ پژلح آ مژون 

نفژر  267(،ابتژدا 2791بژرا   ملژلن ضیژم نمونژه ،بژا  وهژه بژه هژدول کرهسژی مورگژان  نفژر مژی باشژد  شژکل  مژی د ژد.   033آ اد  نکابن که  مدا آنهژا 

کژه ا  ملژان  . و بژه پرسشژنامه  ژا  سژزامت روان و بهزیسژتی   نژی پاسژ. دادنژد.به عنوان نمونه اولله بژا روب نمونژه گلژر   فژادفی سژاده انتیژا  شژدند

بژژرا  اضسژژاز بهزیسژژتی   نژژی ( دارا  سژژزامت روان و  53بژژرا  سژژزامت روان  ونمژژره  53  نمژژره  ط بژژرب پرسشژژنامهنفژژر بژژا  وهژژه بژژه ن ژژا 54آنهژژا 

نفژژر بژژه  ژژور  نمونژه گلژژر   فژژادفی سژژاده انتیژژا  و بژژه  مژژلن روب در دو گژژروه آ مژژایح و منتژژرل    03بهزیسژتی   نژژی پژژایلن بودنژژد . ا  ایژژن  مژژداد ،

را دریافژژت نمودنژژد و آمژژو ب نژژوب بلنژژی دقل ژژه( ،  فتژژه ا  یکبژژار  73هزسژژه   ژژر هزسژژه  8وه آ مژژایح طژژی نفژژر ( هژژایهزین شژژدند.گر 24 ژژر گژژروه 

برا   حزلژژ  داده  ژژا ا   حزلژژ  کوواریژژانس اسژژتفاده شژژده اسژژت.یافته  ژژا نشژژان داد آمژژو ب درمژژورد گژژروه کنتژژرل  ژژل  مدانزژژه ا   ژژور  نهرفژژت.

مژژوثر بژوده اسژت.نتاین ایژژن  ح لژم نشژژان مژی د ژد آمژژو ب نژوب بلنژژی  (P<0/ 32 درسژح   دانشژژیویانبژر سژژزامت روان و بهزیسژتی   نژی نوشژبلنی 

 بر سزامت روان و بهزیستی   نی دانشیویان دنتر اثر بیح بوده است.

 

 بهزیستی   نی ،سزامت روان  ،نوب بلنی:  واژگان کلیدی

 

   قدمه م
بژرا  بهبژود کلفلژت  نژدگی انسژان ، امژر  ضلژا ی  مریژس کژرده اسژت. ایژن سژا مان  و سا مان بهداشت ههانی سزامت روان را نلژا  اساسژی 

سژزامت   مریژس مژی کنژد. "ضالت سژزامتی کامژ  فلزیکژی ، روانژی و اهتمژاعی   نژه ف ژدان بلمژار  یژا نژا وانی (   "سزامت روان را به عنوان 

ه بژر عژدو وهژود انتزالژا ، نشژانه  ژا و مشژکزا  روانژی دلالژت دارد و روان را  رکلبی ا  دو بُمد می داند: بُمد منفژی یژا سژزامت روان منفژی کژ

بُمد مثبژت یژا سژزامت روان مثبژت کژه در برگلرنژده  لیانژا  و نفو ژلا  شیفژلتی مثبژت ا  قبلژ : عژز  نفژس،  زبژه بژر محژل ، ضژس 

نلژز نبایژد  نهژا بژر هنبژه پلشژهلر  ا  . بژر ایژن اسژاز، برنامژه  ژا  ار  ژا  سژزامت روان (2075  بهژراد ،کارآمد  است -یکحارچهی و نود 

( ایژن برنامژه  ژا عزژاوه بژر  زژاب در ههژت کژا ح نحژر بژرو  بلمژار  در 1996   2کله کنند؛ بزکه طبژم  مریژس داویژنبلمار   ا  روانی  

شژنانتی در افژراد هاممه، باید در برگلرنده اقداما ی باشژند کژه بژه من ژور افژزایح شژانم  ژا  مثبژت سژزامت روان و ملژزان آسژایح روان 

. محالمژژا  نشژژان داده انژژد کژژه ار  ژژا  سژژزامت روان کودکژژان و نوهوانژژان عزژژاوه بژژر مزایژژا  بژژال وه آن (2070  علسژژی  اده، ژژور  مژژی گلژژرد

در ضو ه سزامت، یکی ا  روب  ا  شنانته شژده در راسژتا  پلشژهلر  ا  رفتار ژا  پژر نحژر نلژز مژی باشژد بژا  وهژه بژه ن ژح سژا نده ا  

. در مژژورد کودکژژان، نوهوانژژان و هوانژژان، روابژژ  سژژالم (2070 موسژژو  نسژژ ،ت روان دارد، ار  ژژا  آن  ژژرور  بژژه شژژمار مژژی آیدکژژه سژژزام

والدین با فر ندان می  واند  ملنه رشژد و سژزامت روانژی فر نژدان را فژرا م کنژد و باعژا شژود  ژا فر نژدان بتواننژد عواطژس و اضساسژا  نژود 

ا فر نژدان نژود روابژ  محبژت آملژز دارنژد، شژرای  را بژرا  سژا ندگی بلشژتر آنهژا فژرا م مژی کننژد. محبژت، را  مدی  کنند. والژدینی کژه بژ

عام  سزامت هسم و روان است و نبود آن سژب  ههژور نابهنیژار   ژا  رفتژار  مژی شژود  بژرا  سژزامت روانژی یژ  کژودا، رفژ  نلا  ژا  

حبژت و ضژامی، داشژتن فر ژت بژرا   ژحبت کژردن بژا نژانواده، فر ژت بژرا  بژا   اولله لا و است. این نلا  ا عبار  اسژت ا : نژانواده بژا م

با کودکان دیهژر، امنلژت، آرامژح، را نمژایی و ان ژباط مناسژ . بژرا  پژدر و مژادر شژنانت ایژن نلا  ژا و نلا  ژا  هسژمی فر ندشژان مثژ : 

 ژا  روضژی و اساسژی او کژه ن ژح مژرثر  در  غذیه، لبژاز گژرو بژه  نهژاو سژرما و  مژان نژوا  در سژاعت مناسژ  آسژان اسژت؛ ولژی نلا 

سزامت روانی و  دارد ممکژن اسژت مشژیم نباشژد. در ضژالی کژه سژزامت روانژی فر نژد باعژا مژی شژود  ژا او نژو   فکژر کنژد، پلشژرفت 

 .(2075 اضمد ،اهتماعی داشته باشد و مهار   ا  هدید را به نوبی یاد بهلرد
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محژژرپ بژژوده کژژه چژژه چلژژز  باعژژا نوشژژبیتی و بهزیسژژتی مژژی شژژود  در اوایژژ  قژژرن بلسژژتم ور،  ملشژژه ایژژن سژژئوال دا   مانهژژا  بسژژلار 

برنژی ا  افژراد  (1،1322 امژریکنمحالمه در مورد بهزیسژتی شژروب بژه شژک  گلژر  کژرد. ویزلژاو هلمژز پژدر روانشناسژی آمریکا،مشژا ده کرد

در  ژر سژژنی، بژژا وهژژود  مژژامی مشژژکزا  و سژژیتلهایی کژژه در  نژژدگی دارنژد، نژژود را بژژه سژژو  نوشژژبیتی سژژو  مژژی د نژژد. اینهژژا کسژژانی 

بژه سژو  مسژاد  دلحژذیر ر و بهتژر سژو  مژی د نژد. در    ستند که  وههشژان را ا  بلمژار ، مژر  و کشژت و کشژتار و ناآراملهژا، برگرفتژه و

 لده که می  ژوان بژا وهژود بلمژار ، بهزیسژتی روانژی را  یربژه کژرد، قابژ  پژذیرب نلسژت. بژا ایژن ضژال ، محالمژا  بسژلار  نهاه اول این ع

. یکژی ا  مولفژه  ژا  کزلژد  بهزیسژتی، (0،1324 کژارننشان دادند کژه مژی  ژوان  حژت بژد رین شژرای  نلژز بهزیسژتی روانژی را  یربژه کرد

ه نژه بژه ممنژا  نودشژلفتهی یژا عژز  نفژس نلزژی بالژا و  لژر مممژول بزکژه بژه ممنژا  اضتژراو داشتن نهرب مثبت در مورد نود است البتژ

(  اکلژژد داشژژتند کژژه  2765  1( و رنژژز2700   2ه هانژژ 5بژژه نفسژژی کژژه بژژر اسژژاز آگژژا ی ا  ن ژژاط قژژو  و  ژژمس نژژود باشژژد. بحژژور  ا

ر مهژژم داشژژتن شیفژژلتی کامژژ  و  کامژژ  یافتژژه آگژژا ی ا  کاسژژتلها  نژژود و نلژژز پژژذیرب اشژژتبا ا  نژژویح، یکژژی ا  مشیفژژه  ژژا  بسژژلا

( بلژژان داشژژت کژژه یکژژی ا  عوامژژ  یکحژژارچهی نژژود، رسژژلدن بژژه آرامژژح در عژژلن وهژژود پلرو یهژژا و شکسژژتها و 2747اسژژت. اریکسژژون   

شژژم نااملژژدیها  گذشژژته اسژژت. چنژژلن نودپژژذیر  بالژژایی براسژژاز نودسژژنیی واقژژ  بلنانژژه، آگژژا ی ا  اشژژتبا ا  و محژژدودیتها  نژژود، و ع

سژتمداد ا  نژود. پژرورب و بدسژت آوردن  وانایلهژا  4نسبت به نژود و دیهژران، بنژا شژده اسژت. یژا  ژوان شژکوفا سژانتن کزلژه نلرو ژا و ا

هدید که مستززو روبرو شدن بژا شژرای  سژیت و مشژکزا  مژی باشژد،  یژرا روبرویژی بژا ایژن شژرای  باعژا مژی شژود فژرد نلرو ژا  درونژی 

یلها  هدید بدسژت آورد. چژه  مژانی بلشژترین اضتمژال یژافتن ایژن نلرو ژا مژی روده  مژانی کژه فژرد  حژت فشژار نویح را بیوید و نلز  وانا

کشژس مژی شژوند و قژدر  نژود در  غللژر شژرای  را نشژان مژی د نژد. نودشژکوفایی انسژانها در طژی چالشژها و  "است، این استمداد ا مکررا

ر آمژدن بژا مشژکزا ،  حمژ  بسژلار  ا  مفژلبتها و برگشژت بژه ضالژت طبلمژی پژس ا  شرای  نامحزو ، بلژانهر  وانژایی روانژی انسژان در کنژا

 .(31325  دووپشت سر گذاشتن آن و پلشرفت پس ا  گذر ا  موان ، می باشد

ا  همزه سانتار ایی که در سالها  انلر بژرا  پژلح بلنژی سژزامت روانژی  و بهزیسژتی   نژی افژراد پژهو ح  ژا   یژاد  را بژه نژود هزژ  

بلن بژا چنژلن نهرشژی در  زژاب ، نهرشژی اسژت مثبژت اسژت بژه ههژان پلرامژون و فژرد نژوببینیخووش سژت نژوب بلنژی اسژت.کرده ا

 وانژد،  مژه  ژفا  کس نمیآل نلسژت و  ژل داننژد کژه ههژان کامژ  و ایژدهبلن، میاست که دنلا را بژه  ژور  بهتژر  ببلنژد. افژراد نژوب

 ژا و وهژوه مثبژت ق ژایا را بلننژد و املژدوار باشژند کژه ههژان بژه سژمت نژوبی  سژتند کژه بیح نو  و عالی را دارا باشد، اما آنها در  زاب

 ا نهژاه مثبتژی بژه  نژدگی دارنژد، در ضاللکژه بژاور دارنژد کژه  مژامیر ضژوادا و رویژداد ا و  مژه مژردو بژه طژور و نلر ضرکژت کندنوشژبلن

ان مژد  و درا مژد  کژارکرد بهتژر  دارنژد. اگژر چلژز  بژه نژوبی کزی نو   ستند به  ملن دللژ  آنهژا،  ژم در کو ژاه مژد  و  ژم در ملژ

 ا  مایژ  دارنژد کژه  نژدگی را ماننژد  ژا بهتژرین نتلیژه را بژه دسژت آورنژد. در م ابژ ، بژدبلنکننژد و منت ژر میپلح نرود،  ندگی را ر ا نمی

 .با نها ی منفی ببلنند

نوشژژی بلنژژی بژژر سژژزامت روانژژی دانشژژیویان  ژژاثلر مثبتژژی داشژژته و ( طژژی پهو شژژی نشژژان دادنژژد کژژه  آمژژو ب 2074بهژژراد و  مکژژاران   

  فاو  ا  لحاظ آمار در گروه کنترل و ا مایح ممنادار بوده است. 

( نلژژز در محالمژژه ا  مشژژابه نشژژان دادنژژد کژژه نژژو ب بلنژژی بلشژژتر بژژا کژژا ح اسژژترز و افسژژردگی و افژژزایح دریافژژت 1323کژژورور، شژژلرر  

 ضمایت اهتماعی رابحه دارد. 

د  ا  پژهو ح ضا ژر بررسژی اثژر بیشژی آمژو ب نژوب بلنژی بژر سژزامت روان و بهزیسژتی   نژی دانشژیویان دنتژر سژاکن در نوابهژاه  

 دانشهاه آ اد  نکابن  می باشد.

 روش پژوهش : 
 پژژس آ مژژون مژژی باشژژد. هاممژژه آمژژار یحژژهو ح ضا ژژر را کزلژژه دانشژژیویان دنتژژر –پژژلح آ مژژون  بژژا طژژرپ یآ مایشژژ نلمژژهپژژهو ح ضا ژژر 

بژرا   ملژلن ضیژم نمونژه ،بژا  وهژه بژه هژدول نفژر مژی باشژد  شژکل  مژی د ژد.   033ساکن در نوابهاه دانشهاه آ اد  نکابن که  مژدا آنهژا 

. و بژه پرسشژنامه  ژا  نفژر بژه عنژوان نمونژه اوللژه بژا روب نمونژه گلژر   فژادفی سژاده انتیژا  شژدند 267(،ابتژدا 2791کرهسی مورگان  

بژرا  سژژزامت روان   53  نمژژره  نفژژر بژا  وهژه بژژه ن ژاط بژژرب پرسشژنامه 54کژه ا  ملژژان آنهژا    نژژی پاسژ. دادنژژد.سژزامت روان و بهزیسژتی 
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نفژژر بژژه  ژژور  نمونژژه  03بژژرا  اضسژژاز بهزیسژژتی   نژژی ( دارا  سژژزامت روان و بهزیسژژتی   نژژی پژژایلن بودنژژد . ا  ایژژن  مژژداد ، 53ونمژژره 

 8نفژر ( هژایهزین شژدند.گروه آ مژایح طژی  24گژروه آ مژایح و منتژرل    ژر گژروه گلر   فژادفی سژاده انتیژا  و بژه  مژلن روب در دو 

را دریافژژت دانشژژیویان  گژژروه آ مژژایح آمژژو ب نژژوب بلنژژی دقل ژژه( ،  فتژژه ا  یکبژژار در سژژالن اهتماعژژا  نوابهژژاه  73هزسژژه   ژژر هزسژژه 

 نمودند و درمورد گروه کنترل  ل  مدانزه ا   ور  نهرفت.

 نوب بلنی دانشیویان  شلوه اهرا آمو ب مهار 

 روند هزسه   هزسا  

 ممارفه ، برقرا  ار باط اولله ،اهرا  پلح آ مون،گرفتن  مهد،آشنایی با ا ول ، م ررا  و ا دا  هزسه  هزسه اول 

 نژود ، آشژنا سژا   افژراد بژا اضسژاز متفژاو  مریس نژوب بلنی،قژدر  کنتژرل   ژن ،ار یژابی درسژت وقژای  ،  هزسه دوو 

 اراده  کزلس 

مرور کژژاللس هزسژژه قبژژ  ،شژژلوه  ژژا  همژژ  آور  ا فاقژژا  مثبژژت،آمو ب شژژلوه  ژژا  نوشژژبلن بژژودن ، ارادژژه  هزسه سوو 

  کزلس 

 ژژرور  وهژژود شژژاد  و مثبژژت اندیشژژی در مژژرور  کژژاللس هزسژژه قبژژ  ، آمژژو ب مهژژار  بالژژا بژژردن عژژز  نفس، هزسه چهارو 

 اراده  کزلس  ندگی،

 منفی ، اراده  کزلسآمو ب مهار  کنترل استرز و افکارنود آیند مرور کاللس هزسه قب   هزسه پنیم 

 مرور کاللس هزسه قب ، آمو ب مهار   غللر در نود و نهاه مثبت به محل  داشتن ، اراده  کزلس هزسه ششم 

ههژژت افژژزایح مرور کژژاللس هزسژژه قبژژ ،ممرفی فژژن و اییژژاد روابژژ   ژژملمانه در  نژژدگی و ارادژژه را کژژار مناسژژ   هزسه  فتم

 رواب  اهتماعی مثبت

 مرور کاللس هزسه قب ،آمو ب مهار  نههدار  و  داوو،انتتاو هزسا  ،اهرا  پس آ مون  هزسه  شتم 

 ابزار پهو ح : 

 :(GHQ)پرسشنامه سزامت عمومی 
سانته شده است و ی  پرسشنامه سرند ، مبتنی بر روب نود گزارب د ی است که در  2791سزامت عمومی  وس  گزدبر  در سال پرسشنامه 

در این پرسشنامه به دو طب ه ا زی ا  پدیده .میموعه  ا  باللنی با  د  ردیابی کسانی که دارا  انتزال روانی  ستند مورد استفاده قرار می گلرد

نا وانی فرد در برنوردار  ا  ی  کنح ور  سالم و برو  پدیده  ا  هدید با ما لت ممزول کننده  فتحی آشتلانی،   ا  وهه می شود،

(.پرسشنامه سزامت عمومی را می  وان به عنوان میموعه پرسح  ایی در ن ر گرفت که ا  پایلن  رین سحوپ نشانه  ا  مشترا مر ی که 2087

دارد،  شکل  شده است و بدین  ر ل  می  واند بلماران روانی را به عنوان طب ه کزی ا  آنهایی که نود را سالم در انتزال  ا  میتزس روانی وهود 

می پندارند، متمایز کند. بنابراین  د  این پرسشنامه دستلابی به ی   شیلم ناص در سزسزه مرا   بلمار   ا  روانی نلست، بزکه من ور 

سوال  شکل  شده  63(.نسیه ا زی پرسشنامه سزامت عمومی ا  2087روانی و سزامت است  فتحی آشتلانی،  ا زی آن، اییاد  مایز بلن بلمار 

ماده ا   18. فرو -03GHQ- ،28-GHQ  ،12GHQاست. اما  مداد  ا  نسیه  ا  کو اه  ر نلز  هله شده که مهمترین آنها عبار ند ا : 

   ماو افراد هاممه طراضی شده است. این پرسشنامه به عنوان ی  ابز ر سرند  می  واند پرسشنامه سزامت عمومی دارا  این مزیت است که برا

ملت اضتمال وهود ی  انتزال روانی را در فرد  مللن کند.در ضال ضا ر، با اهرا  این پرسشنامه  وانسته اند به گسترده وسلمی ا  نتاین در هم

پرسشنامه سزامت عمومی و فرو رد یابی انتفار   آ مون سرند ( را با  شیلم  ا    ا  میتزس دست یابند، با وهود رابحه بلن فرو ا زی

 یر  5روانحزشکی ثابت کنند و امکان درا رواب  بلن نودگزارب د ی و بر آورد بر مبنا  مشا دا  باللنی را فرا م سا ند. این پرسشنامه دارا  

نوابی، نارسا کنح ور  اهتماعی و افسردگی . مد   مان اهرا  آ مون به طور  م لاز است: نرده م لاز نشانه  ا  هسمانی ، ا حرا  و بی

(.نمره گذار : روب نمره گذار  پرسشنامه سزامت عمومی بدین  ر ل  است که ا  2087دقل ه است  فتحی آشتلانی،  21 ا  23متوس  ضدود 
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و در ک  پرسشنامه ا   12فد در  ری  ا  این نرده م لاز  ا ا   فر  ا گزینه الس  ا د، نمره  فر، ی ، دو و سه  مزم می گلرد. در نتلیه نمره 

 یر م لاز را هم  کرده و نمره کزی را  5نوا د بود.نمرا   ر آ مودنی در  ر م لاز به طور هداگانه محاسبه شده و پس ا  آن نمرا   85 فر  ا 

 تر می باشد. بدست می آوریم. در این پرسشنامه نمره کمتر بلانهر سزامت روان به

 روایی و پایایی:

 45/3( ههت بررسی روایی  مزمان ا  پرسشنامه چند هنبه ا  ملنه سو ا استفاده نمودند و به  ری   مبستهی 2780در بررسی چن و چن  

 67/3روایی  مزمان ( دو پرسشنامه سزامت عمومی و م لاز نا املد  ب  را اهرا نمودند و  ری  2780دست یافتند. کالمن ، ویزسون و کالمن  

گزارب کردند. ثبا  درونی را با روب آلفا   74/3(، اعتبار  فنلفی برا  ک  پرسشنامه را 2778را گزارب نمودند.در بررسی گزدبر  و ویزلامز  

من ور  مللن  ( به2083(.   و   2087گزارب شده است  به ن   ا  فتحی آشتلانی،  70/3(، 2785( و کی یس  2784کرونباخ در محالمه چن  

سشنامه اعتبار این پرسشنامه ا  سه روب با  آ مایی، دو نلمه سا   و ثبا  درونی استفاده نمود.نتاین بدست آمده با روب با  آ مایی برا  ک  پر

 48/3و  49/3، 68/3، 63/3و برا  نرم لاز  ا  عزایم هسمانی، ا حرا  و بی نوابی، نارسایی در عمزکرد اهتماعی و افسردگی به  ر ل   91/3

و برا  نرده آ مون  ا  عزایم هسمانی، ا حرا  و بی نوابی، نارسایی  70/3بود. به عزاوه نتاین بدست آمده با روب  فنلفی برا  ک  پرسشنامه 

ستفاده ا  بود. مچنلن نتاین بدست آمده ههت شنیح ثبا  درونی با ا 99/3و  68/3، 85/3، 86/3در عمزکرد اهتماعی و افسردگی به  ر ل  

و برا  نرده م لاز  ا  عزایم هسمانی، ا حرا  و بی نوابی، نارسایی در عمزکرد اهتماعی و  73/3روب آلفا  کرونباخ برا  ک  پرسشنامه 

 SCLو  GHQ-18( بررسی اعتبار پرسشنامه 2089بود.در پهو ح نور بالا، باقر  یزد  و محمد   88/3و  62/3، 85/3، 96/3افسردگی به  ر ل  

– 90-R  18آ مودنی در م لاز فرعی ا حرا   73نفر  نشان داد که  ری   مبستهی دو متغلر  پلرسون بلن نمرا   73بر رو  نمونه-

GHQ  وSCL – 90-R  بوده  91/3و بلن م لاز افسردگی دو آ مون برابر با  69/3در م لاز شکایت و عزادم هسمانی دو آ مون  94/3برابر با

 18آ مودنی در م لاز  ا  عزایم هسمانی، ا حرا ، انتزال عمزکرد هسمانی و افسردگی با نمره ک  م لاز  73است. مبستهی بلن نمرا  

( در پهو ح نود  ری  آلفا  کرونباخ را برا  2071بوده است.ن لفی و  مکاران   88/3و  94/3، 71/3، 83/3به  ر ل  برابر با  GHQسوالی 

، 95/3، 88/3، 86/3نرده م لاز  ا  عزایم هسمانی، ا حرا  و بی نوابی، نارسایی در عمزکرد اهتماعی و افسردگی و ک  م لاز به  ر ل  

عامزی و پرنح واریماکس  5=( با ی  راه ض  524nحزل  عامزی ا  روب  حزل  مولفه  ا  ا زی  گزارب کردند.به من ور انیاو   71/3و  87/3

ا  واریانس کزی را  بللن کردند.  مچنلن به من ور بررسی روایی  مزمان،  % 63بود و این چها عام   86/3مساو  با  KMOاستفاده شد. شانم

پلتزبور  محاسبه گردید نتاین نشان داد که سزامت عمومی با کلفلت نوا    مبستهی پرسشنامه سزامت عمومی با شانم کلفلت نوا 

 را نشان داد 42/3 مبستهی 

 پرسشنامه بهزیستی ذهنی : 
سوال  54( برا  سنیح بهزیستی  لیانی، روانشنانتی و اهتماعی بکار ملرود که ا  1330م لاز بهزیستی   نی  وس  کللز و ماگلارمو  

 24سوال بمد  مربوط به بهزیستی روانشنانتی می باشد و در نهایت  28ل اول مربوط به بهزیستی  لیانی ملباشد، سوا 21 شکل  شده است.

بهزیستی   نی به ار یابی و درا شیفی افراد ا  کلفلت  ندگی شان شام  کلفلت کنح  ا  د.سوال بمد  مربوط به بهزیستی اهتماعی می باش

( افراد با اضساز بهزیستی بالا  لیانها  مثبت بلشتر  را  یربه می کنند.ا  1339( اطزا  می شود ملر ایی،اهتماعی، روان شنانتی و عاطفی آنها

با  گذشته، آینده نودشان،دیهران،رویداد ا و ضوادا پلرامون شان ار یابی مثبتی دارند و آنها را نوشایند  و لس می کنند. در ضالی که افراد

 .ور را نامحزو  ار یابی کرده و  لیان  ا  منفی مانند ا حرا  و افسردگی بلشتر  را  یربه می کننداضساز بهزیستی پایلن موارد مذک

آ مودنی اهرا و اعتباریابی شد و  ری   49( رو  2086پرسشنامه بهزیستی   نی این پرسشنامه  وس  گزستانی بیت   :روایی و پایایی

و م لاسها  فرعی آن شام  بهزیستی  لیانی، بهزیستی روانشنانتی و بهزیستی اهتماعی را به  98/3 مبستهی پرسشنامه بهزیستی   نی را 

 ا  فرعی آن به ¬و برا  م لاز 83/3د.  ری   مسانی درونی بر اساز آلفا  کرونباخ برا  ک  پرسشنامه گزارب کر 96/3و  65/3، 96/3 ر ل  

(  ری   مسانی درونی بر اساز آلفا  کرونباخ برا  ک  پرسشنامه 1325به دست آمد.  منایی فر و ممت د  فرد   62/3و  83/3، 86/3 ر ل  

 به دست آورد. 62/3و  93/3، 14/3 ا  فرعی آن به  ر ل  -و برا  م لاز 60/3

 یافته های پژوهش: 
دنتژر نوابهژاه دانشژهاه آ اد  دانشژیویانبژر سژزامت روان و بهزیسژتی   نژی نژوب بلنژی آمژو ب  د  ا   ح لم ضا ر بررسژی اثژر بیشژی 

اسژژت. بژژرا  سژژا مان د ژژی اطزاعژژا  بژژه دسژژت آمژژده در طژژول  ح لژژم ا  روب آمژژار  و ژژلفی و اسژژتنباطی اسژژتفاده گردیژژد. در ایژژن  نکژژابن 

قسژژمت ابتژژدا ملژژانهلن و انحژژرا  اسژژتاندارد و  مژژداد آ مژژودنی  ژژا مشژژیم مژژی شود.سژژحس بژژا اسژژتفاده ا   حزلژژ  کوواریژژانس و آ مژژون 

 نته نوا د شد نتاین ضا زه در هداول  یر مشهود است. ممنادار  آن به رد یا  ادلد فرض  فر پردا
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 . مقایسه نمران پی شآزمون و پس آزمون متغییرهای پژوهش در دو گروه منترل و آزمایش 2جدول 

 پیش آزمون تعداد گروه متغییر

 

 پس آزمون

 ملانهلن

 

دانحرا  استاندار  

 

 انحرا  استاندارد ملانهلن

 30/4 53/51 74/0 16 24 آ مایح سلامت روان

 24/0 00/15 77/0 56/15 24 کنترل

بهزیستی 

 ذهنی

 18/2 03 65/2 56/16 24 آ مایح

 02/2 7/04 29/2 7/05 24 کنترل

 

آ مژژودنی دارد و ملژژانهلن گژژروه آ مژژایح و کنتژژرل در پژژلح آ مژژون سژژزامت  24( نشژژان مژژی د ژژد  ژژر گژژروه 1 مژژانحور کژژه نتژژاین هژژدول  

مژژی باشژژد .امژژا ملژژانهلن گژژروه آ مژژایح و کنتژژرل در پژژس آ مژژون  77/0و  74/0و انحژژرا  مملژژار بژژه  ر لژژ   56/15و  16روان بژژه  ر لژژ  

مژژی باشژژد. بلشژژترین ملژانهلن و انحژژرا  مملژژار نمژژرا  سژژزامت  24/0و  30/4و انحژژرا  مملژار آنهژژا  00/15و  53/51سژزامت روان بژژه  ر لژژ  

مژی باشژد و کمتژرین ملژزان سژزامت روان آن در گژروه کنتژرل در پژس آ مژون  30/4و  53/51روان در پس آ مژون گژروه آ مژایح بژا نمژرا  

  نژژی و ملژژانهلن گژژروه آ مژژایح و کنتژژرل در پژژلح آ مژژون بژژه  ر لژژ  مژژی باشژژد.  مچنژژلن در متغللژژر بهزیسژژتی  24/0و  00/15بژژا نمژژره 

مژژی باشژژد .امژژا ملژژانهلن گژژروه آ مژژایح و کنتژژرل در پژژس آ مژژون بهزیسژژتی   نژژی   29/2و  65/2و انحژژرا  مملژژار بژژه  ر لژژ   7/05و  56/16

ا  مملژار نمژرا  بهزیسژتی روانژی  در پژژس مژی باشژد. بلشژترین ملژانهلن و انحژژر  02/2و  18/2و انحژرا  مملژار آنهژژا  7/00و  03بژه  ر لژ  

 7/04مژی باشژد و کمتژرین ملژزان بهزیسژتی روانژی آن در گژروه کنتژرل در پژس آ مژون بژا نمژره  18/2و  03بژا نمژرا  آ مون گروه آ مژایح 

 می باشد. 02/2و 

 فر له پهو ح : 

 موثر است. دانشیویاننوب بلنی بر سزامت روان و بهزیستی   نی آمو ب 

. ایژژن آ مژژون روب آمژژار   اسژژتفاده شژژده اسژژت.ANCOVAبژژرا   حزلژژ  آمژژار  داده  ژژا  مربژژوط بژژه ایژژن فر ژژله ا   حزلژژ  کوواریژژانس 

است که اها ه می د د اثر متغلر مست   بر متغلژر وابسژته مژورد بررسژی قژرار گلژرد ، در ضاللکژه اثژر متغلژر دیهژر را ضژذ  کژرده یژا ا  بژلن 

-د ژد. بنژابراین مژیتغلر ا  وابسته متفژاو  را نلژز نشژان د ژد.  مژاو ایژن کار ژا را بژه طژور  مزمژان انیژاو مژیوهود رابحه بلن مو  می برد

 واند  فاو  بژلن سژحوپ میتزژس یژ  متغلژر وابسژته را وارسژی و  مچنژلن  فژاو  آنهژا را در  رکلبژی هدیژد ا  چنژدین متغلژر وابسژته نلژز 

 سنید.

 ماتریس آزمون باکس جهت بررسی همگنی .3جدول 

 

s MۥBox 71/5 

F 61/2 

1Df 0 

2Df 147713 

Sig 28/3 

 

بنابراین فرض  ساو  ما ریسها  Sig،61/2  =147713  ،0)F= 28/3بودن  م دار ن مانحور که آ مون باکس نشان می د د با  وهه به ممنی دار 

 :واریانس کواریانس رد می شود.

 

 آ مون لون برا  بررسی یکسانی واریانس  . 5هدول 
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 f df1 df2 Sig متغیر

 62/3 18 2 19/3 سلامت روان

 10/3 18 2 58/2 بهزیستی ذهنی

 

لژون  f بژا  وهژه بژه نتژاین آ مژون لژون ممنژادار نبژودن م ژدار آمژاره آ مون لون برا  بررسژی فژرض یکسژانی واریژانس  ژا انیژاو مژی پژذیرد. 

 .متغلر  ا  وابسته برقرار بوده  واهرا  ا مون مانوا امکان پذیر استبرابر  واریانس  ا 

 ویلکزبر اساس لامبدای  ترکیبی آزمون اندازه اثر  5جدول 

 Value F df1 df2 sig ή 7مبدای ویلکزلا

 370/0 68/36 2 35 007/0 86/0 

 

  ήPartial  ،023/3=s= 67/3 اضتمالبا دانشیویاننوب بلنی بر سزامت روان و بهزیستی   نی آمو ب  با  وهه به نتاین هدول فو 

Lambda وwilk ،86/08   =1،04 )F 0/ 32 اثر ممنی دار  داشته است>P) نوب بلنی بر سزامت روان و آمو ب آمو ب . یمنی اینکه

شود سهمی ا  واریانس است که مربوط به متغلر که در هدول فو  دیده می Etaم ادیر میذورا ی مرثر بوده  است و  دانشیویانبهزیستی   نی 

میذور سهمی  إ  ا  شد  این اثر را باشد ملزان اثر  یاد است  25/3شود. قاعده کزی چنلن است که اگر این م دار بزرگتر ا   رکلبی هدید می

 .( نشان می د د که بلانهر شد  اثر بسلار بالاست67/3 

  گیری بحث و نتیجه

/. 77دانشیویان دنتر نوابهاه دانشهاه آ اد  نکژابن بژا اضتمژال نوب بلنی بر سزامت روان و بهزیستی   نی نتاین  ح لم نشان داد که آمو ب 

( پهو شی  حژت عنژوان اثژر بیشژی آمژو ب 2075پهو ح ضا ر  مسو است با یافته  ا  :پور رضلمی و  مکاران   .(P<0/ 32 ممنادار است.  

ن شاد  فوردایس بر را برد ا  م ابزه ایو کلفت  ندگی و نوب بلنی دانشیویان انیاو داد نتاین نشان داد که آمو ب اثر بیح بوده است. مچنل

نی بر اثر بیشی آمو ب نوب بلنی بر سزامت روان دانشیویان نشان داد که آمژو ب اثژر بیژح بژوده و ( مب2075با پهو ح بهراد و  مکاران   

با وهه به موارد  کر شده در  بللن پهو ح ضا ر گروه کنترل داشته باشد.  وانسه در پس آ مون نمرا  قاب   وهه ا  ا  گروه آ مایح نسبت به 

گذارند ولی ا فاقا  ناگوار و نانوشایند را چنلن است، وقای  نو  را در  ندگی به ضسا  نود میگلر  افراد نوب بلن در  ندگی، ههت می  وان

کنند ولی افژراد بژدبلن، نژود را بلن، اضساز  وانمند  و مسئوللت مید ند. بنابراین، افراد نوببه شرای ،  فاد  و ا فا ، یا اشتباه نسبت می

 .کننژدگذارنژد و در نتلیژه، اضسژاز بژی کفژایتی و نژا وانی میانند و امور نو  را به ضسژا  شژانس میدم فر وقای  و ا فاقا  بد و ناگوار می

گرایی  ژم شناسی، مثبژتبلنانه در  ندگی است. به عبار  دیهر، ا  ن ر روان ا، افکار و رفتار و کردار  نوبگرایی به ممنا  داشتن نهربمثبت

بژرا  داشژتن  .(13212،  ماووکند  ا به بهترین شک  با  ندگی کنار بلایلداندیشی به شما کم  میبتکردار . مثاندیشی است و  م مثبتمثبت

اندیشی  ژرفا  در داشژتن افکژار  نژاص نزا ژه  ر، اوللن قدو، آن است که اضساسا ، افکار و باور ا  نود را بشناسلد.مثبتی   ندگی مثبت

ه اندیشی یمنی  وهه داشتن بژه امژور مثبژت در  نژدگی و نحژردانتن بژگلر  کزی درباره  ندگی است، مثبتشود، بزکه نوعی رویکرد و ههتنمی

اندیشژی اندیشی به ممنا  آن است که  فور نوبی ا  نویح داشته باشلم، نه آن که  مواره نود را سژر نح کنژلم. مثبت ا  منفی. مثبتهنبه

اندیشی بژه ایژن ممناسژت کژه  ا و با دیهران به  ور  مثبت برنورد کردن. مثبتیمنی نل  اندیشلدن درباره دیهران و ضسن هن داشتن به آن

طژی  ح ل ژا  بسژلار،   ا  نژود نژوا لم رسژلد.داشته باشلم  ا در دنلا به بهترین چلز ا برسلم و ی لن داشتن به این کژه بژه نواسژتهانت ار 

 وانلژد موف لژت و نوشژبیتی شیفژی و  رین ویهگی است کژه بژا اسژتفاده ا  آن میمهم« بلنینوب»اند که شناسان به این نتلیه رسلدهروان
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باشند که  ر سه را ا  طریم  مژرین و  کژرار بلن دارا  سه ویهگی رفتار  ناص میرسد که افراد نوبزایح د لد. به ن ر میا  نود را افضرفه

 ا بدون  وهه به مشکزا ،  مواره بژه دنبژال چلز ژا  بلن  حت  ر شرایحی دنبال نکا  مثبت  ستند. آناند.اول اینکه، افراد نوبکس  نموده

بلن در  ژر شکسژت یژا مشژکزی کنند.دوو اینکه، افراد نوب ل  ها   میبی  م نلست که ها را   ملشه آن را پلدا مینو  و مفلد  ستند و 

آینژد  ژا بژه مژا آیند  ا ما را متوقس سا ند، بزکه پژلح میمشکزا  به وهود نمی» ا ممت دند:  مواره به دنبال گرفتن درسی با ار ب  ستند؛ آن

ا در  ر شکست یا مانمی، درسی با ار ب نهفته است و بژرا  آمژونتن ایژن درز مفژمم  ستند.سژوو اینکژه، افژراد  به ن ر آن« آمو ب د ند.

آید به ها  گرزه و شکایت یا م فر انهاشتن دیهران به دنبال راه باشند. نهامی که مشک  به وهود میبلن برا   ر مشکزی دنبال راه ض  مینوب

بژه عزژاوه، افژراد  کژه بژر « وان کرده قدو بمد  چلسژتهراه ض  چلسته ضالا چه می»پرسند:   این قبل  میگردند و ا  نود سرالا ی اض  می

کنند. به ها  فکر کردن و  ژحبت کژردن کنند و درباره آن  حبت میبلن و مثبت  ستند به طور مداو به ا دافشان فکر میضس  عاد  نوب

 ا  مژواره بژه نمایند. آنآینده و هایی که قرار است به آن بروند فکر کرده و در مورد آن  حبت می اند، بهدر مورد گذشته و هایی که ا  آن آمده

گویلژد ا  مثبت با نود سژین مینمایلد و به شلوه ا  نود را میسم میآلکنند نه به ع  .  نهامی که به طور مداو ا دا  و ایدههزو نهاه می

 بلشتر  برنوردارید، کنلد که ا   مرکز و انرژ  اضساز می

 ر باشلد و انهلزه بلشتر  بلناعتماد به نفس و نزاقلت بلشتر  دارید و کنترل قدر  فردیتان بلشتر شده است. و در نهایت اینکه  ر اندا ه نوب

 (6،1321 پو   ر نوا لد بود ر و برا  ادامه آن مفممداشته باشلد برا  آ ا  کار مشتا 

 مناب  : 

( بررسی اثر بیشی آمو ب شاد  بر ملزان سزامت روانی و کنترل نشم دانشیویان ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشژهاه 2075سملد  اضمد ،-

 عزامه طباطبایی.

-218(، م 1 1اثر بیشی آمو ب نوب بلنی بر سزامت روان، میزه روانشناسی رو ،( 2075   ،کزانتر  ،مهرداد،مولو ،ضسلنبهراد ، مهگان-

200. 

( اثر بیشی آمو ب شاد  فوردایس بر را برد ا  م ابزه ایو کلفت  ندگی و نوب بلنی 2075رضلمی ،مریم،اضد ،ضسن،عسهر ،پرویز   پور -

 .53-16(، م 0 6فففزنامه عزمی پهو شی  ن و هاممه ،دانشیویان

روابحبر ار  اء نوشبلنی و شادمانی  ناشویی ( بررسی اثر بیشی آمو ب  نی سا   2070علسی  اده،املد،بهرامی،فاطمه،با بان،ایران  -

 .17-12 (، م12 6 وهلن،ففزنامه پهو ح  ا  نوین روانشناسی،

( نوشبلنی و ار یابی استرز،بررسی دو مدل ن ر  در پلح بلنی سا گار  روانشنانتی ،میزه دانشهاه عزوو 2070موسو  نس ،سمله   -

 .213-222(، م1 20پزشکی کرمان ،
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