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بررسی مولفه های شش گانه ی بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه 

 پیام نور یزد

 
 و محمد هادی یاراحمدی *حمید لشکر گیر 

 چکیده
 بهزيستي اينبنابر باشند،مي كشور فرداي سازندگان و جامعه برگزيده مستعد، اقشار از دانشجويان كه آنجا زا

 از است. برخورداره هاي يک جامعو ارتقاي توانمندي علمي آگاهي افزايش و يادگيري در ايويژهاهميت از آنان شناختيروان

انجام  زدينور اميپ دانشگاه انيدانشجو نيدر ب يروانشناخت يستيبهز يگانهشش يهامولفهرو اين تحقيق با هدف بررسي اين

 پرسشنامه بتني برمنظر اجرا نيز تحقيقي پيمايشي و  از نظر لحاظ ماهيت، مقطعي و كاربردي و ازگرفت. روش انجام تحقيق 

 رآورد شد؛ وب نفر 350 وكرانكبا استفاده از فرمول  نمونه تحقيقحجمبودند و نور يزد دانشجويان دانشگاه پيام آماريجامعه بود.

تي بهزيسر سنجش ه منظوب. استفاده شد ياچندمرحله ياخوشه يرگياز روش نمونه ،يبررسمورد هاينمونه افتنيمنظور به

 هاگرفت. بر اساس يافتهرار ق ليو تحل هيمورد تجز  spssافزار از نرم هها با استفاددادهشد و ريف استفادهرواني، از پرسشنامه

درصد 3/32دارند؛  يمتوسط يروان يستيبهز انيدرصد از پاسخگو5/48: بودشرح نيبه ا انيدانشجو شناختيروان يستيبهز زانيم

وئر اسکنتايج آزمون )كاي و د؛دارن ينييپا يروان يستيبهز انيدرصد از پاسخگو2/19دارند و  ييباال يروان يستيبهز انياسخگواز پ

و ميزان بهزيستي  بودتوزيع متغير در بين پاسخگويان معنادار  )( اي( نشان داد، كهنمونهتک

ميزان كه، دادن نشاني بهزيستي روانشناختي نيز نتايج آزموگانههاي ششهقرار دارد. در خصوص مولفرواني در سطح متوسطي 

شخصي  ميزان رشددانشجويان در سطح پايين و متوسط،  محيطسبط برتميزان مختاري دانشجويان در سطح متوسط، خود

ر زندگي هدف د ميزانا ديگران دانشجويان در سطح متوسط، مثبت بميزان روابط ؛دانشجويان در سطح متوسط و باال

-يستيهزببه  توجه، قرار دارد. بنابراينخود دانشجويان در سطح متوسطي ميزان پذيرشو دانشجويان در سطح پايين و متوسط 

شر قي در اين ت بسيارالمنجر به اختال يروانيستيعدم بهز؛ چراكه باشديبرخوردار م ييباال تياز اهم انيدانشجو يروانشناخت

  شود. مي

 بهزيستي روانشناختي، الگوي ريف، دانشجو. ها: کلیدواژه 

 

 

 

 

 مقدمه

از آغاز  .امري حياتي است نيازي اساسي و براي بهبود كيفيت زندگي انسان، سالمت روان،بهزيستي روانشناختي و 

د و كمتر پيدايش انسان همواره مسأله سالمتي او نيز مطرح بوده است. اما عموما بعد جسماني او نيز در نظر گرفته مي شو

سالمتي تنها نبود نقص عضو يا »كسي است كه به بعد رواني آن نيز اهميت بدهد. در حاليکه به تعريف سازمان بهداشت جهاني 

 شامل را رواني ( بهزيستي1971كاپالن ) .(1399)گنجي، «الت كامل رفاه جسمي و رواني استنبود بيماري نيست بلکه ح

 ميان تعادل ايجاد براي است، برخوردار المت روانيس از كه انساني كه است آن بر وي. داندمي متغير ا شرايطب مداوم سازگاري

 رواني سالمت و بهزيستي است معتقد ( نيز2006كامئو ) .كندمي كوشش( محيط)بيروني الزامات دروني و تقاضاهاي
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 و زندگي مشکالت و شارف با همقابل اييتوان ران،گديبا  ارتباط برقراري توانايي هيجانات، مهار و بهبود كه ذهني دارد خواستگاهي

 سالمت مفهوم امروزه حال، هر به. روند مي شمار به اي آنهي ويژگ جمله از ناتواني عالئم و اضطراب هرگونه كنار گذاشتن

تعادل  حفظ و برقراري در را آدمي تا است آن بر و كندتأكيد مي محيط با فرد مطابقت و سازگاري بر چيز هر از رواني بيش

 بخشد. توانايي بيروني شرايط و محيط با دروني

 درد رساندن داقلح به و رساندن لذت حداكثر به معناي به بهزيستي است معتقد روان زمينه سالمت در اوليه مطالعات

 قبيل از مثبت جنبه هاي به بلکه وابسته نيست آسيب فقدان صرفا روان سالمت كه شده پايه ريزي باور اين است. امروزه

 ممکن است فيمن (. وقايع1392 است )مداح كراني و همکاران، اجتماعي مشاركت هاي و در زندگي معنايابي مثبت، هيجان

 همراه روان متسال در پيامدهايي و بهزيستي فقر با و و اضطراب گردد افسردگي قبيل از روان سالمت مشکالت ساز زمينه

 رواني فاكتورهاي برخي وجود دليل به زندگي استرسزاي وقايع با آنها و سازش فرادا پاسخ دهي چگونگي در تفاوت اما شود،

 نوانع مت روان بهبهزيستي روانشناختي و سال اين تحقيق است. بحث مورد كه است اجتماعي و در واقع بهزيستي رواني است،

 و بودن وبخ از احساس عبارت آن وممفه كه شود مي گرفته نظر در افراد سالمت عمومي كننده تعيين هاي مالك از يکي

.. .و هيجاني فکري، وههاي بالق توانايي خودشکوفايي و نسلي بين تعلق رقابت، خود، ظرفيت به اتکاء خود، ازكارآمدي اطمينان

 (.1390ميکند )مهري و صديقي، ايفا جامعه هر كارآمدي و پويايي تضمين مهمي در نقش رواني سالمت. ميباشد

 16/5بين  تيمتفاو روانشناختي مشکالت شيوع كشور دانشجويان سالمت روان وضعيت پيرامون گرفته انجام مطالعات

درصد  33 و 27 به ترتيب دختران و پسران در رواني به اختالل مشکوك موارد شيوع ميزان و است كرده گزارش 46/6 تا

 (.1393سالمي، احياكننده و شيخ االاست ) دهبو درصد 33 و 31 به ترتيب نيز متاهل و مجرد دانشجويان در و شده گزارش

ني، ي هيجاهاي رفتار بهزيستي رواني جزء روانشناختي كيفيت زندگي است كه به عنوان درك افراد از زندگي در حيطه

-اد ميهني افردهنده كيفيت زندگي ذ عملکردهاي رواني و ابعاد سالمت رواني تعريف شده است. همچنين بهزيستي انعکاس

بر  انشناختيرو (. بهزيستي1392)بيگدلي و همکاران،  دهنده خلق مثبت، سرزندگي و عالقه به محيط است پوشش باشد كه

 :دربرگيرنده و اي چندمؤلفه مفهوم يک (1989حسب الگوي ريف )

 حساسا و بد و خوب هاي ويژگي مانند خود مختلف هاي جنبه پذيرش و خود به مثبت نگرش يعني :خود پذیرش (1

 گذشته؛ زندگي رهدربا مثبت

 ا؛هوابستگي اين اهميت درك و ديگران با رابطه از صميميت و رضايت احساس :دیگران با مثبت روابط (2

 رفتارها؛ در فعال نقش و زندگي رويدادهاي در اثرگذاري و استقالل احساس :مختاری خود (3

 امون؛پير هايفرصت از مؤثر گيري بهره و بيروني هاي فعاليت كنترل محيط، بر تسلط حس :محیط بر تسلط (4

 است؛ دار معني او گذشته و حال زندگي كه اين به باور و زندگي در هدف داشتن :هدفمند زندگی (5

 ريف) بالقوه استعدادهاي داراي موجود يک عنوان به نو هاي تجربه به دستيابي و بادوام رشد احساس :شخصی رشد (6

 (.387به نقل از بياني و همکاران، 1995 كيز، و

 مرور اساس بر را الگو اين ريف (.2005 چن، و چانگ) است گرفته قرار توجه مورد جهان در گسترده طور به ريف الگوي

 تا ميکند كمک ابعاد اين و مثبت است رواني بهداشت معيارهاي الگو، داشت مؤلفه هاي اظهار و كرد ارائه رواني بهداشت متون

 تعداد بهزيستي 1390 سال در ايران، آمار مركز گزارش طبق بر .كرد ياندازه گير را شخص مثبت كاركرد و بهزيستي سطح

 و هيجاني رفتارهاي در حيطه خودشان زندگي از افراد درك عنوان به كه زندگي است كيفيت روانشناختي جزء رواني

 اين است درباره تيشناخ قضاوت آن جزء اولين. جزء است دو شامل و است شده تعريف رواني ابعاد سالمت و رواني عملکردهاي

. گيرد مي بر در را خوشايند هاي سطح تجربه آن، جزء دومين كه صورتي در. پيشرفت ميکنند شان زندگي در افراد طور چه كه
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 آن نشانگر اصلي زندگي از رضايت كه شناختي فرايند صورت يک به بيشتر را روانشناختي بهزيستي نيز از محققان ديگر برخي

 معنوي، فرايندهاي نقش روانشناختي بر بهزيستي توصيف در نيز اي عده (.1995روبين، و مارتين) كنند مي توصيف است،

 رسد مي نظر به بنابراين(. 1989 ريف،)كنند  مي تأكيد گردد، مي بهينه عملکرد به منجر زندگي كه در هدفمندي نظير

شود  اجتماعي مفهوم سازي و فردي معنوي، شناختي، عاطفي، جسماني، فرايندهاي به توجه با تواند مي بهزيستي روانشناختي

 سالمت اهميت با اين وجود، .است شده اعالم نفر 4000000 كشور كل دانشجويان (.1393)خسروشاهي و همکاران،

است  دانشجويان در مهم سالمت ابعاد از يکي به عنوان بهزيستي ذهني احساس كه مشخص مي شود پيش از بيش دانشجويان

 دانشگاه به ورود و دهند مي را تشکيل كشور جمعيت از عظيمي قشر دانشجويان اينکه به توجه با .(1393کاران، )خيري و هم

و همچنين تجربه زندگي در دانشجويان نيز، تجربه جديد و  ميدهد، تشکيل ما كشور در را زندگي جوانان از حساس دوره اي

 تحصيلي هاي موفقيت به منجر تواند مي اين گروه روانشناختي بهزيستي زاسترس مي باشد، و از ديگر سو نيتوام با چالش ها و 

 رواني بهزيستي كه: ميزان است سوال اين به پاسخگويي دنبال به حاضر لذا پژوهش. گردد و تغيير در كيفيت زندگي انها منجر

 يزد چقدر است؟پيام نور  دانشگاه دانشجويان

 

 چارچوب نظری

رائه شد واني اربراي بهزيستي  ديدر طول دهه گذشته براي اولين بار تعريفي چند بع  نظریه بهزیستی روانی ریف:

د كه ل انجام ش( شش مولفه در اينجا مطرح شد. تحقيقات بسياري بر روي بهزيستي با توجه به اين مد1985، 1989يف، )ر

بعنوان  ند و برخي ديگر بهزيستي راجتماعي بر بهزيستي پرداختا -برخي به بررسي تاثير سن، جنسيت يا وضعيت اقتصادي

الدين وداشتن ص )هاي خاحوالت زندگي و نيز چالشعاملي متاثر از تجارب زندگي ) ازدواج ، بچه دار شدن و طالق و... ( و يا ت

 :تند ازارلفه ها عبين مودادند. ا الکليک، داشتن بچه عقب مانده ذهني، پرستاري از همسر يا والدين بيمار ( مورد مطالعه قرار

عناي م: يکي از مولفه هاي كليدي بهزيستي، داشتن نگرش مثبت در مورد خود است البته نه به پذیرش خود

ود ت و ضعف خقاط قومعمول بلکه به معناي احترام به نفسي كه بر اساس آگاهي از نفتگي يا عزت نفس خيلي باال و غيرخودشي

تباهات خويش، داشتند كه آگاهي از كاستيهاي خود و نيز پذيرش اش ( تاكيد1964( و رنز )1933ري كه جانگ )باشد. بطو

کي از عوامل ي( بيان داشت كه 1959يکي از مشخصه هاي بسيار مهم داشتن شخصيتي كامل و تکامل يافته است. اريکسون )

اليي دپذيري باخوهاي گذشته است. چنين ها و نااميديها و شکستيکپارچگي خود، رسيدن به آرامش در عين وجود پيروزي

 .بنا شده است هاي خود، و عشق نسبت به خود و ديگران،براساس خودسنجي واقع بينانه، آگاهي از اشتباهات و محدوديت

آنها،  ل كردن: توانايي پيدا كردن معنا و جهت گيري در زندگي، و داشتن هدف و دنباهدف و جهت گیری در زندگی

فمند ر مورد هدظريه دنقرار دارند، از وجوه مهم بهزيستي هستند. اولين و روشن ترين  كه تمامي اينها در تقابل با خوشبختي

ا و در طول اين سالها ب سال بسيار سخت را در اردوگاه نازيها گذراند 3( داده است. فرانکل 1992بودن دز زندگي را فرانکل ) 

ر دتوانسته  وده كهبهداف و معناي زندگي آنقدر عميق داشتن اهداف خويش زنده ماند. ديد او نسبت به ارتقاء سطح زندگي، ا

يدا ر زندگي پنايي دسالهاي پس از آزاديش، روشي از روان درماني ) معنا درماني ( را براي كمک به همنوعانش در يافتن مع

 كند. با استفاده از اين روش افراد مي توانند در مقابل سختيها و رنجها پايداري و مقاومت كنند.

يا توان شکوفا ساختن كليه نيروها و استعدادهاي خود. پرورش و بدست آوردن تواناييهاي جديد كه  :صیرشد شخ

مستلزم روبرو شدن با شرايط سخت و مشکالت مي باشد، زيرا روبرويي با اين شرايط باعث مي شود فرد نيروهاي دروني خويش 

رين احتمال يافتن اين نيروها مي رود؟ زماني كه فرد تحت فشار را بجويد و نيز تواناييهاي جديد بدست آورد. چه زماني بيشت

كشف مي شوند و قدرت خود در تغيير شرايط را نشان مي دهند. خودشکوفايي انسانها در طي  "است، اين استعدادها مکررا
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يبتها و برگشت به حالت چالشها و شرايط نامطلوب، بيانگر توانايي رواني انسان در كنار آمدن با مشکالت، تحمل بسياري از مص

 طبيعي پس از پشت سر گذاشتن آن و پيشرفت پس از گذر از موانع، مي باشد.

كسي  عني هر: يکي ديگر از كليدهاي رسيدن به بهزيستي، تحت كنترل داشتن جهان پيرامون است. يتسلط بر محیط

ا ررد محيطش فست كه اد و اين كار در گرو اين بايد بتواند تا حد زيادي بر زندگي و محيط اطرافش تسلط و احاطه داشته باش

تنها با  اطه ايمطابق خصوصيات و نيازهاي فردي خود شکل دهد و بتواند آن را به همان شکل نگه دارد. چنين تسلط و اح

ست ا ي، چالشير زندگتالشها و عملکرد خود فرد، و در متن كار، خانواده و زندگي اجتماعي او بدست مي آيد. داشتن كنترل د

ي و محيط كار و حفظ كه انسان تا آخر عمر با آن روبروست. اين جنبه از بهزيستي بر اين نکته تاكيد دارد كه، براي ايجاد

ا ش بهترينهرافيانخانوادگي مطلوب هر شخصي، همواره به نيروي خالقه او احتياج است. چنين محيطي است كه براي فرد و اط

 ست.ي انسان اتواناي چنين محيطي قرار داريم، متوجه مي شويم كه تسلط، قوي ترين نيرو ورا به همراه دارد و زماني كه در 

برخالف  تي اگر: به اين معناست كه فرد بتواند بر اساس معيارها و عقايد خويش عمل و زندگي كند، حخود مختاری

ته و خودشکوفا، رشد ياف "نسان كامال(، تاكيد مي كند كه يک ا1933عقايد و رسوم پذيرفته شده در جامعه باشد. جانگ ) 

مي      ربي رايلت غمفهوم فض "به نظر مي رسد اين وجه از بهزيستي كامال كسي است رها از هرگونه قرارداد اجتماعي و سنن.

ني و درو رساند كه در آن فرد براي رسيدن به خودمختاري و انتخاب سبک زندگي براساس خواسته ها و ديدگاه شخصي

ي ندگي بر مزبراي  انزواطلب مي شود و حتي برخي از ننگها را مي پذيرد. بنابراين، فردي كه چنين روشي را "الخويش، كام

 بد.مي طل   بي كسي را دارد. چنين طرز زندگي هم شجاعت و هم تنهايي را    گزيند، توانايي زندگي در تنهايي و

 ي برقرارياق براابط نزديک و صميمي با ديگران و اشتيعبارت است از توانايي برقراري رو :روابط مثبت با دیگران

ي روابط ايين شدنهاپيستي، در بر گيرنده باال و ارتباطي بهز -چنين رابطه اي و نيز عشق ورزيدن به ديگران. اين جنبه اجتماعي

ر از پا روابطي تميمي صو  عاشقانه "و تعامالت اجتماعي و بين فردي است. به اين معنا كه روابط مي تواند از يک رابطه شديدا

مثبت و  حساساتامشکل و ناراحتي در نوسان باشد. تجزيه و تحليل عميق تر روابط صميمانه، يا در حقيقت آميخته اي از 

ر رك بهتمنفي افراد نسبت به يکديگر، است. چگونگي درهم آميختن اين دو احساس متضاد، چيزي است كه ما براي د

ست، اوشبختي خالصه اينکه، عدم وجود حوادث و احساسات نامطلوب نيست كه عامل خ هستيم. عملکردهاي فردي به دنبالش

 است. بلکه نحوه كنار آمدن با اين مسائل ناگوار و چگونگي برخورد با آنهاست كه تعيين كننده بهزيستي فرد

خوشي  وبختي : خوشفت كهر يکجا جمع كنيم، مي توان گاگر بخواهيم اين شش بعد بهزيستي رواني را بطور خالصه د

 داشتن هر و عدم از طريق رويارويي و مواجه با چالشهاي زندگي، مشکالت و نيازها بدست مي آيد نه از طريق تفريح كردن

و سان در گرستي انگونه كشمکش و تعارض و نه با داشتن زندگي اي يکنواخت و بدون تغيير و پستي و بلندي، در حقيقت بهزي

 ت.والت متضادي چون: درد و لذت، بلندپروازي و اميدواري در مقابل رنج و نااميدي استعامل و همراهي مق

 

 روش شناسی
ي بر ي و مبتناز نظر لحاظ ماهيت، تحقيق مقطعي و كاربردي و از نظر اجرا نيز تحقيقي پيمايشحاضر روش تحقيق 

به طور  ين دانشجويانامي باشند. تعداد  نور يزد دانشگاه پيامشامل دانشجويان  تحقيق، اين در آماري جامعه پرسشنامه بود.

 يشه اخو يرگي هاز روش نمون ،يمورد بررس هاي نمونه افتنيبه منظور  قيتحق نيدر ا نفر برآورد شده است. 4000تقريبي 

حجم  ،نمول كوكرافر بر اساسگرديد و با استفاده از فرمول كوكران محاسبه  حجم نمونه تحقيقو  شداستفاده  يچندمرحله ا

قرار  ليو تحل هيتجز مورد  spssاز نرم افزار  هبه دست آمده از پرسشنامه با استفاد هاي دادهآمد. به دست نفر  350نمونه 

 گرفت. 
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امه پرسشن به منظور گردآوري داده هاي تحقيق از پرسشنامه استفاده شد. به منظور سنجش بهزيستي رواني، از

سوال است و در  84پرسشنامه بهزيستي رواني ريف داراي  پرسشنامه استاندارد است. تشده اسبهزيستي رواني ريف استفاده 

 ود.ره گذاري مي شموافق( نم شدت موافق؛ به موافق؛ تقريباً مخالف؛ كمي كمي مخالف؛ مخالف؛ تقريباً شدت طيف ليکرت )به

 آلفاي كه دندنمو هنجاريابي را ريف روانشناختي پرسشنامه نفري 860 جمعيت در نواربافي و كوشه كالنتر 2012 سال در

 انجام از پس و شد برگردانده پارسي زبان به ابتدا در ريف پرسشنامه است ذكر به الزم. شد گزارش /92 كل براي شده گزارش

 بر . دش داده تمطابق آن اصلي نسخه با آن شده ترجمه نسخه سپس. گرديد ترجمه دوم بار براي انگليسي زبان به اصالحات

  .است برخوردار مناسبي پايايي و روايي از مذكور پرسشنامه( 2012) نواربافي و كوشه كالنتر گزارش اساس

 پرسشنامه بهزيستي رواني ريف داراي ابعاد زير است:

 80-74-68-62-56-50-44-38-32-26-20-14-8-2سواالت  :مختاری خود (1

 81-75-69-63-57-51-45-39-33-27-21-15-9-3سواالت  :محیط بر تسلط (2

 82-76-70-64-58-52-46-40-34-28-22-16-10-4سواالت  :شخصی رشد (3

 79-73-67-61-55-49-43-37-31-25-19-13-7-1سواالت  :دیگری با مثبت روابط (4

 83-77-71-65-59-53-47-41-35-29-23-17-11-5سواالت  :زندگی در هدف (5

 .84-78-72-66-60-54-48-42-36-30-24-18-12-6سواالت  :خود پذیرش (6

 

 یافته های تحقیق:

 :های توصیفییافته
رح شي به اين ي توصيفدر اين تحقيق را دانشجويان دانشگاه پيام نور يزد تشکيل داده اند، و ويژگي هاآماري  نمونه ي

 بود:

 (: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن1جدول )

 واریانس انحراف معیار میانگین درصد فراوانی سن 

 949/7 819/2 26/19 3/10 36 سال 18

 6/26 93 سال 19

 4/25 89 سال 20

 7/17 62 سال 21

 0/20 70 سال 22

 0/100 350 جمع

 

 (: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی2جدول )

 مد درصد  فراوانی رشته تحصیلی

 0/2 2/21 74 علوم پایه

 1/31 109 علوم انسانی
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 6/24 86 ندسیفنی مه

 7/11 41 منابع طبیعی

 4/11 40 هنر و معماری

 0/100 350 جمع

 

 آن ابعاد و (: توصیف ویژگی ها و آماره های توصیفی متغیر باورهای فراشناختی3جدول )

انحراف  میانگین آماره های توصیفی

 معیار
حداقل 

(min) 

حداکثر 

(max) 

تعداد  کشیدگی چولگی

 متغیر گویه

 84 -044/0 -230/0 0/401 0/87 273/11 231/264 بهزیستی روانی

 14 123/0 -273/0 0/65 0/21 153/3 159/37 خود مختاري

 14 -655/0 -172/0 0/70 0/23 968/4 368/34 تسلط بر محيط
 14 742/0 136/0 0/66 0/19 605/6 998/41 رشد شخصي

 14 104/0 168/0 0/70 0/27 177/3 332/36 روابط مثبت با ديگري
 14 -066/1 343/0 0/67 0/15 671/5 256/35 هدف در زندگي

 14 598/0 268/0 0/68 0/23 351/3 501/40 پذيرش خود

 

 

 

 )یافته های استنباطی( فرضیات تحقیق        

 تبیین میزان بهزیستی روانی و مولفه های شش گانه ی آن در بین دانشجویان: اصلی یافته ی

 
 (: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان بهزیستی روانی1) نمودار

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

7 

 (: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان بهزیستی روانی4جدول )

 متغیر
 کم

 درصد

 متوسط

 درصد

 زیاد

 درصد

 3/32 5/48 2/19 بهزیستی روانی

 4/26 4/57 2/16 خودمختاری

 8/23 6/37 1/39 تسلط بر محیط

 4/40 9/46 7/12 رشد شخصی

 5/24 3/50 2/25 روابط مثبت با دیگری

 2/22 5/39 3/38 هدف در زندگی

 4/32 5/49 1/18 پذیرش خود

 

 (: آزمون توزیع میزان بهزیستی روانی دانشجویان 5جدول )

 sig d.f مقدار آزمون کای دو متغیر 
 درجه آزادی

n 

 344 2 003/0 836/11 بهزیستی روانی

 346 2 000/0 745/16 خودمختاری

 345 2 008/0 231/9 تسلط بر محیط

 344 2 000/0 008/16 رشد شخصی

 346 2 022/0 125/7 روابط مثبت با دیگری

 347 2 010/0 335/10 هدف در زندگی

 346 2 000/0 412/15 پذیرش خود

 

رصد از د 5/48ست: شرح ا نيبه ا دانشگاه پيام نور يزد انينشجودا نيدر ب يروان يستيبهز زانيم ينشان داد كه به طور كل جينتا

درصد از  2/19دارند و  ييباال يروان يستيبهز انيدرصد از پاسخگو 3/32دارند؛  يمتوسط يروان يستيبهز انيپاسخگو

د، كه ( نشان داه ايموننتايج آزمون )كاي اسکوئر تک ن شود. يم دييتا قيتحق هيفرض د؛دارن ينييپا يروان يستيبهز انيپاسخگو

توزيع متغير در بين پاسخگويان معنادار مي باشد. و ميزان بهزيستي رواني در بين  )(

 پاسخگويان در سطح متوسطي مي باشد.

خودمختاري  درصد از پاسخگويان 4/57به اين شرح است:  دانشگاه پيام نور يزدميزان خودمختاري در بين دانشجويان 

ي پاييني دارند؛ درصد از پاسخگويان خودمختار 2/16درصد از پاسخگويان خودمختاري بااليي دارند و 4/26ند؛ متوسطي دار

كاي زمون )نتايج آفرضيه تحقيق تاييد مي شود. بيشترين ميزان خودمختاري دانشجويان در سطح متوسطي ارزيابي شد. 

متغير در بين پاسخگويان معنادار مي باشد. توزيع  )(اسکوئر تک نمونه اي( نشان داد، كه 

 و ميزان خودمختاري در بين پاسخگويان در سطح متوسطي مي باشد.
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يان تسلط در محيط درصد از پاسخگو 6/37به اين شرح است:  دانشگاه پيام نور يزدميزان تسلط بر محيط در بين دانشجويان 

اسخگويان تسلط درصد از پ 8/23بر محيط در سطح پايين دارند و درصد از پاسخگويان تسلط  1/39در سطح متوسطي دارند؛ 

يين و سطح پا دانشجويان در« تسلط بر محيط»بر محيط در سطح بااليي دارند؛ فرضيه تحقيق رد مي شود. بيشترين ميزان 

ير توزيع متغ )(نتايج آزمون )كاي اسکوئر تک نمونه اي( نشان داد، كه متوسط ارزيابي شد. 

 شد.مي با در بين پاسخگويان معنادار مي باشد. و ميزان تسلط بر محيط در بين پاسخگويان در سطح پايين و متوسط

شد شخصي در ردرصد از پاسخگويان  9/46به اين شرح است:  دانشگاه پيام نور يزدميزان رشد شخصي در بين دانشجويان 

رشد شخصي  درصد از پاسخگويان 7/12صي در سطح باال دارند و درصد از پاسخگويان رشد شخ 4/40سطح متوسطي دارند؛ 

رزيابي باال ا ودانشجويان در سطح متوسط  رشد شخصيدر سطح پايين دارند؛ فرضيه تحقيق تاييد مي شود. بيشترين ميزان 

توزيع متغير در بين  )(نتايج آزمون )كاي اسکوئر تک نمونه اي( نشان داد، كه شد. 

 ويان معنادار مي باشد. و ميزان رشد شخصي در بين پاسخگويان در سطح متوسط و باال مي باشد.پاسخگ

پاسخگويان روابط مثبت  درصد از 3/50به اين شرح است:  دانشگاه پيام نور يزدميزان روابط مثبت با ديگري در بين دانشجويان 

ويان روابط مثبت درصد از پاسخگ 2/25سطح باال دارند و درصد از پاسخگويان روابط مثبت در 5/24در سطح متوسطي دارند؛ 

ابي توسط ارزير سطح مروابط مثبت با ديگران دانشجويان دبيشترين ميزان  در سطح پايين دارند؛ فرضيه تحقيق تاييد مي شود.

توزيع متغير در بين  )(نتايج آزمون )كاي اسکوئر تک نمونه اي( نشان داد، كه شد. 

 .گويان معنادار مي باشد. و ميزان روابط مثبت با ديگري در بين پاسخگويان در سطح متوسط مي باشدپاسخ

يان هدف در زندگي درصد از پاسخگو 5/39به اين شرح است:  دانشگاه پيام نور يزدميزان هدف در زندگي در بين دانشجويان 

اسخگويان هدف درصد از پ 2/22در سطح پايين دارند و درصد از پاسخگويان هدف در زندگي  3/38در سطح متوسطي دارند؛ 

ايين و سطح پ در زندگي در سطح بااليي دارند؛ فرضيه تحقيق رد مي شود. بيشترين ميزان هدف در زندگي دانشجويان در

توزيع  )(نتايج آزمون )كاي اسکوئر تک نمونه اي( نشان داد، كه متوسط ارزيابي شد. 

 ي باشد.ممتوسط  پاسخگويان معنادار مي باشد. و ميزان هدف در زندگي در بين پاسخگويان در سطح پايين ومتغير در بين 

پذيرش خود  درصد از پاسخگويان 5/49به اين شرح است:  دانشگاه پيام نور يزدميزان پذيرش خود در بين دانشجويان 

ود پاييني دارند؛ درصد از پاسخگويان پذيرش خ 1/18د و درصد از پاسخگويان پذيرش خود بااليي دارن 4/32متوسطي دارند؛ 

كاي زمون )نتايج آفرضيه تحقيق تاييد مي شود. بيشترين ميزان پذيرش خود دانشجويان در سطح متوسطي ارزيابي شد. 

توزيع متغير در بين پاسخگويان معنادار مي باشد.  )(اسکوئر تک نمونه اي( نشان داد، كه 

 پذيرش خود در بين پاسخگويان در سطح متوسطي مي باشد. و ميزان

 

 بحث و نتیجه گیری
 در مهمي قشن روان، سالمت  شک بي. است جامعه آن روان بهداشت مختلف، جوامع سالمت ارزيابي محورهاي از يکي

. هستند آن دنبال به زندگي در انسانها كه است اموري جمله از روان، سالمت. ميکند ايفا جامعه هر كارآمدي و پويايي تضمين

 بهداشت زمانسا خصوص اين در است، شده تلقي انسان زندگي كيفيت بهبود براي حياتي نيازي روان سالمت كه آنجايي از

 استفاده مولد و مؤثر حون به آنها از شناخته، را خود توانمنديهاي فرد آن در كه بهزيستي از حالتي عنوان به را سالمتي جهاني

 كند. مي تعريف است مفيد خويش اجتماع ايبر و كرده

 را اجتماعي مشکالت با مواجهه در خود كنترل و رفتارها بين تعادل كه ميدانند سالم رواني نظر از را فردي روانپزشکان

 فيتكي بهبود براي و اساسي نيازي روان، سالمت و روانشناختي بهزيستي باشد. دور به روانشناختي اختالالت از و باشد داشته
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 جسماني بعد عموما اما. است بوده مطرح نيز او سالمتي مسأله همواره انسان پيدايش آغاز از. است حياتي امري انسان، زندگي

 بهداشت سازمان تعريف به حاليکه در. بدهد اهميت نيز آن رواني بعد به كه است كسي كمتر و شود مي گرفته نظر در نيز او

سالمت ( 1989) ريف .«است رواني و جسمي رفاه كامل حالت بلکه نيست بيماري نبود يا ضوع نقص نبود تنها سالمتي» جهاني

 اين كه كرد نشان خاطر و كرده مفهوم سازي انساني توانمندي هاي شکوفا سازي معناي به و آرماني زندگي مبناي بر را رواني

 در مثبت روان شناختي سالمت نظري ابعاد. تندهس مثبت روان شناختي سالمت مکمل و مشابه مالكهاي بردارنده در ديدگاه

مي   خود پذيرش و  زندگي در هدفمندي ديگران، با مثبت ارتباط فردي، رشد محيطي، تسلط استقالل،: شامل اخير ديدگاه

 باشد.

(؛ 1389مکاران )(؛ صفايي راد و ه1387يافته هاي تحقيق ما با نتايج پژوهش هاي ديگر از جمله شکري و همکاران )

 ؛(1387) کارانهم و شکري تحقيق نتايج با ما تحقيق هاي ( همخواني داشت. همچنين، يافته1392مداح كراني و همکاران )

 مقصودي و ابورينيش تحقيقات نتايج با و داشته؛ همخواني( 1392) همکاران و كراني مداح ؛(1389) همکاران و راد صفايي

 .داردن همخواني( 1393) همکاران و حسنوند ؛(1392)

 و ينسل بين  همبستگي درك، مختاري، كفايت، خود توانمندي، خود احساس ذهني، آسايش شامل روان سالمت

 بهداشت:  گفت توان مي ديگر اي گونه به. است خويش هيجاني و عقلي هاي ظرفيت ساختن محقق در خود توانايي شناخت

 از كند، مدارا  زندگي لمعمو هاي استرس با است قادر و شناسد مي باز را هايش توانايي فرد آن در كه است رفاه از حالتي روان

 روان سالمت. باشد داشته همکاري و مشاركت ديگران با و كند ايفا نقشي خود اجتماع براي ، باشد سازنده و مفيد شغلي نظر

 همه هب روان بهداشت .باشد مي  نظر مورد اهداف به دستيابي به آنها سازي قادر و جامعه و افراد هاي توانايي افزايش شامل

 بسيار انساني وامعج در رفتاري اختالالت وجود و سازش عدم. برند مي رنج رواني بيماري از كه كساني فقط نه شود مي مربوط

 مورد در اين بربنا.  كنند مي زندگي دار مشکل اشخاص جمعي و گروه هر در و صنفي و طبقه هر در.  است فراوان و مشهود

 به . دارد وجود رواني احتينار به ابتال خطر غيره و دانشگاه استاد مهندس، كشاورز، پزشک، پژوه، دانش كارگر، از اعم ادافر همه

 ناراحتي گرفتار است ممکن  شخصي هر كه اين دانستن البته. ندارد مصونيت امراض برابر در انساني فرد هيچ، ديگر عبارت

 اصلي هدف بلکه ت،نيس رفتار اختالالت علل تشريح به منحصر تنها رواني بهداشت يراز نيست، كافي خود خودي به شود رواني

. آيد مي شمار به ريضرو آن ارتقاي دارد، روان سالمت كه اي سازنده نقش به توجه با است. ها ناراحتي وقوع از پيشگيري آن

 تا شود باعث و كند مفراه را فرزندان رواني متسال و رشد زمينه تواند مي فرزندان با والدين سالم روابط جوانان، مورد در

 هايي شيوه و شهارو به را محيط رويدادهاي سالم بنابراين، شخص .كنند تعديل را خود احساسات و عواطف بتوانند فرزندان

 را خاصي يمهارتها دخو مسائل حل براي اينکه به سازد مي قادر را او و انجامد مي خوب احساس به كه كند مي تفسير و تعبير

  .ببرد كار به
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 304-293( :4) 21.  يفصلنامه علوم پزشک. 1388سبزوار در سال  يهادانشگاه

 ين شناختروا يستيدر بهز يروان شناخت يو سرسخت يورنقش تاب آ(. 1392) دايآ ،يمحسن و مقصود ،يدهقان يشابورين

 . زيتبر يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک فصلنامه به سرطان.ال مادران كودكان مبتا
 
Chang & Chen, W. (2005). Family Environment and Talent Development of Chinese Gifted Students 

in Hong Kong, Gifted Child Quarterly 49 (3) (2005), 211–221. 
Frankl, V. E. (1992). Psychotherapy and existentialism New York: SquarePress. 
Kamau, C.W. (2006). Burnout, locus of control and mental health of teachers in eastern province of 

Kenya, unpublished PhD. Thesis in education submitted in Punjab University Chandigarh, 

Department of Education. 

Kaplan L. Education and mental health. New York: Harper and Row; 1971: 105. 
Martin, M.M. & Rbuin, R.B. (1995). (A new measures of cognitive flexibility). Journal Psychological 

Report, 76 (2): 623- 626. 
Ryff, C. D, Singer, B. H.(1998). The Coteurs of Positive Human Health. Psychology In Guaintly, 

1998, 9:1-28. 
Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Exploration on the meaning of psychological 

wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081. 

Ryff, C. D., & Keyes, C .L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of 

Personality and Social Psychology, 69(4), 719–727. 
 

 

 
 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

