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 مقاله پژوهشی

  آموزان ت سالمت روان در دانشیوضع و ین شادکامیرابطه ب یبررس
  یلیتحل -یفیک مطالعه توصی: یرستانیدختر دب

  
  ٥ *يديال رشيسه، ٤ يد براتيمج، ٣ يونس محمدي، ٢ يريمحمد بابام، ١ ينيبابک مع

 
  05/09/1395تاریخ پذیرش  03/07/1395تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 يکه منجر به ارتقا يعوامل نيترمهم از يکيو  برخوردار است يخاص تياهم زا، دختران مخصوصاً نوجوانان يوانسالمت ر يازهاين به توجه: هدف و زمينهپيش
رستان شهر کرمانشاه يآموزان دختر دوره دوم دبو سالمت روان در دانش ين شادکاميرابطه ب نييتعن پژوهش ياست. هدف از انجام ا يشادکام، شوديسالمت روان م

  ود.ب ١٣٩٤سال در 
ن سه منطقه ياز ب ۱۳۹۴ - ۹۵ يليدختر مقطع متوسطه در سال تحص آموزدانش ۶۲۹ بود که در آن يليتحل -يفيک مطالعه توصين پژوهش يا: هامواد و روش

آکسفورد  ي) و شادکامGHQ٢٨( ياستاندارد سالمت عموم يهاپرسشنامهرها از يسنجش متغ يساده انتخاب شدند. برا يتصادف يريگشهر کرمانشاه به روش نمونه
  استفاده شد. يون خطيرسون و رگرسيپ يهمبستگ، انسيز واريآنال يآمار يهاو روش 22SPSS افزارنرماز  هاداده تحليلوتجزيهشد. جهت  سؤالي) استفاده ۲۹(
 نامناسب سالمت تيوضع نيج نشان داد که بي. نتاآمد به دست ١٥/٣٤ن نمره سالمت روان يانگيو م ٦٠/٣٩ان آموزدانشدر  ين نمره شادکاميانگيم: هاافتهي

و  يجسمان يهانشانه، يافسردگ، آن با اضطراب يهاطهيو ح ين شادکامين بيهمچن .)= r -٦٧٨/٠( دار وجود داشتيو معن يمنف يهمبستگ يشادکام و يروان
وجود داشت  يدارمعنيارتباط  يت اقتصاديت سالمت روان با وضعيوضع و ين شادکاميز بي) و نp>۰۵/۰ (دار وجود داشتيرابطه معکوس و معن ياجتماع کارکرد

)٠٠١/٠p≤.(  
 توانيمآموزان را در دانش يش شادکاميدر جهت افزا يزيرارتباط دارند لذا برنامه يآن با سالمت روان يهاطهيو ح ينکه شادکاميبا توجه به ا: يريگجهينتو بحث 

  ن گروه مهم جامعه در نظر گرفت.يان در ابهبود سالمت رو ياز راهکارها يکي عنوانبه
 ان دخترآموزدانش، سالمت روان، يشادکام: هادواژهيکل

  
 ۹۴۲-۹۵۱ ص، ۱۳۹۵ بهمن، ۸۸درپي پي، يازدهمشماره ، دوره چهاردهم، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
   ۰۹۱۸۲۶۷۷۷۸۵ : فنتل، همدان يدانشگاه علوم پزشکهمدان، : آدرس مکاتبه

Email: s.rasidi93@yahoo.com 

  
  مقدمه

مطرح در دنياي امروز است  مسائليكي از  يشناختروانسالمت 
از  يکيو ، قرار گرفته است پژوهشگران موردتوجهكه در عصر حاضر 

سازمان ف يطبق تعر .)١(است  ياز شاخص جهان يباارزش يفاکتورها
و  يو اجتماع يروان، يرفاه کامل جسم يسالمت، بهداشت جهاني

 ازنظر يروان سالمتمفهوم ، فين تعري. بنابرااست يمارينبود ب فقطنه
است  ياختالالت روان فراتر از نبود يزيچ يسازمان بهداشت جهان

                                                             
  رانيهمدان، همدان، ا يمؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشك يآموزش بهداشت، مركز تحقيقات عوامل اجتماع يدكترا، اريدانش ١
 رانيا همدان، همدان، يپزشك علوم دانشگاه ،ينومو گروه ارگو يقات علوم بهداشتيتحق مرکز ،يروانشناس يدکترا ار،ياستاد  ٢
 رانيا همدان، همدان، يپزشك علوم دانشگاه ،يولوژيدمير و گروه آمار و اپير واگيغ يهايماريب يقات مدلسازي، مرکز تحقيولوژيدمياپ يدکترا، ارياستاد ٣
  رانيا همدان، همدان، يپزشك علوم دانشگاه صرف مواد،و سوء م يقات اختالالت رفتاريتحق مرکز آموزش بهداشت، يدكتراار، ياستاد ٤
  مسئول) يسنده(نو رانيهمدان، همدان، ا ي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکيکارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عموم ٥

استقالل و ، يدادراک خودکارآم، يکه شامل خوب بودن ذهن
و  يفکر بالقوه يهايتوانمند ييت و خودشکوفايکفا، يخودمختار

 دهديمهاي پزشكي و روانشناسي نشان يافته. )٣, ٢(است  يجانيه
 يرتأثرا تحت  روانعاطفي به حوادث زندگي سالمت  العملعکسكه 
بالقوه به سالمت جسم آسيب  طوربه توانديمدهد كه اين مي قرار

  .)٤(ت سالمت روان دارد يکه نشان از اهم برساند
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، ويژگي عمده احساس راحتي ٣وان از سالمت ر يافراد دارا 
نيازهاي زندگي  تأمينسبت به ديگران و قدرت ناحساس درست 

کمک کردن به مردم ، . هدف از سالمت روان)٥(هستند برخوردار 
از اختالالت  يريشگيو پص يتشخک به کم، ستنيز شاد يبرا

 ين رفتارهاي. بنابرا)٦( باشديمدر شخص  يو روان يعاطف، يرفتار
 يزندگ تيفيش کيافزا، هايماريبو کاهش  يريشگيباعث پ، يسالمت

بار  يسطح جهان .)٧(شوديم يمربوط به سالمت يهانهيهزو کاهش 
 همه در هميشه درصد است كه ١٤حدود  يو اختالالت روان يماريب

تا  شوديم ينيبشيپو  )٨( است سوم يا دوم، اول رتبه در كشورها
 وابد يش يافزادرصد  ١٥به  يروان يهايماريب يبار کل ٢٠٢٠سال 

درصد  ٩٠تا  توسعهدرحال ياست که در کشورها ين در حاليا
 رواني اختالالت . شيوع)٩( ماننديماز درمان محروم  يماران روانيب

است و  بر  شده ذكر درصد ٢٥ حدود، سطح جهان متوسط در طوربه
 يش مليمايحاصله از طرح پ جينتاو  ١٣٩٠ه در سال يطبق آمار اول

 ن يانگيم، انيرانيسال ا ١٥ يت بااليو عوامل خطر در جمع يسالمت
است که در  درصد ٦/٢٣ رانيدر اشيوع اختالالت و مشكالت رواني 

در . )٨(درصد  گزارش شده است  ٢٠درصد و در مردان  ٢٦زنان 
م شد انجا شهر کرمانشاهسال و باالتر  ۱۵که در افراد   يامطالعه

هستند  يدچار اختالالت روان هايآزمودندرصد  ۱۵/۲۵نشان داد که 
که ذکر شد اغلب  گونههمان. )۱۰( شتر از مردان بوديکه در زنان ب

 يوع اختالالت روانينشان از باالتر بودن  ش هاآنج  يمطالعات و نتا
  در زنان نسبت به مردان دارد  .

 سالمت ارتقادهندهه عوامل به مطالب ذکر شده توجه ب با توجه
ن عوامل ياز ا يکيت است و ياهم يت دختران دارايروان در جمع

شته در ر اخيراًاست که  يياز فاکتورها يکيشادكامي است.  يشادکام
ر نيازهاي رواني بشن يترمهماز  يکيو  شدهمطرحسالمت  يروانشناس

 رداشخصيت و سالمت روان د يريگشکلاي در عمده تأثيركه ت سا
 و نشاط هستند و يبه دنبال شاد هاانسان معموالً. )١٢, ١١(

-يم ييت باالياهم يدارا هاانسان يستن در زندگيو شاد ز يشادکام
 يرويامروز است و ن ياياز دنيضرورت و ن ين شاديباشد و همچن

در  يدواريو ام يت و توانمنديزه و فعالياست که باعث انگ يامحرکه
 درواقع .)١٤, ١٣(وب است خ يزندگ يشود؛ و عنصر مرکزيفرد م

 به عمل اشيزندگاست که فرد از خود و  يابيارزش ينوع يشادکام
 جانيهو شدت  يفراوان، يت از زندگيل رضاياز قب يو موارد آورديم

و اضطراب را شامل  يافسردگ مثل ياحساس منف فقدان، مثبت
 و عواطف است هاشناختمختلف آن به شکل  يهاجنبهو  شوديم
، يعاطف يبخش اساس ٣از  يل شادکاميآرگا ازنظر. )١٧-١٥(

 يطبق پژوهش مل. )١٨(ل شده است يتشک يجانيو ه يشناخت
جهاد  يقات علوم بهداشتيتو تحقيو همکاران در انست يمنتظر

هرمزگان و ، بوشهر، گلستان، زنجان يهااستان، رانيا يدانشگاه

، يکرمانشاه و خراسان رضو، زدي يهان و استانيکردستان شادتر
  .)١٩( ران هستنديا يهااستان نيترنيغمگ

ل شده است و اساس يک ارزش تبديدر جوامع به  يشادکام
 با و)١٧, ١٦(دهديمل يرا در جوامع تشک يهمگان يستينظام بهز

، عملكرد مطلوب، مانند سالمت جسمي و رواني مثبت پيامدهاي
 ي. افرا شادتر زندگ)٢١, ٢٠( فريني همراه استآكارو توليد 

 يدات و همکاريتول، شتر در کاريب ياحساس شاد، تريطوالن
حل و مقابله  يرا برا يباالتر ييو توانا  يشتريب  يسالمت , ياجتماع

 شيافزا ييتا جا يمثبت شادکام يامدهاي. پ)۲۳ ,۲۲(با مشکل دارند
ه ياو سرم ين شادکاميافته است که پژوهشگران نشان دادند که بي

 .)٢٤(وجود دارد  دارمعنيدر مناطق مختلف اروپا ارتباط  ياجتماع
و  ين شادکاميارتباط ب يو همکاران که به بررس يعيدر پژوهش رف

 نيب دنديجه رسين نتيان پرداختند و به ايدر دانشجو يسالمت روان
وجود  دارييمعن ارتباط انيدانشجو يروان سالمت و يشادکام نمره
 تأييدن رابطه را يز ايو همکاران ن يد صفاري. مطالعه مؤ)٢٥(دارد 
 يکيزيت فيان و همکاران نشان داد فعاليسلطان .  مطالعه)٢٦(کرد 

 يافسردگ يباعث کاهش استرس و اضطراب در نوجوانان شده اما رو
 شيرا با افزا يش شادکاميکاواماتو و همکاران افزا .)١(باشدينممؤثر 
، خواب، ت اشتهايوضع، يت عاطفيشبکه حما، سالمت تيوضع

روان مرتبط  سالمت درنهايت و يخانوادگ روابط، يدوست، حافظه
 که يامطالعهو  در  ين شادکامينشان داد ب يپژوهش .)٢٧(دانند يم

 يکه اختالالت روان يکا انجام شد نشان داد افراديافراد امر يرو
دارند و از ارتباط  يمحدود يدارند شبکه اجتماع يافسردگ ازجمله

 به مطالب ذکر شده و با توجه. )٢٨(کنند يم نظرصرفگران  يبا د

مهم نقش  يفايا يبرا يحال نقش آموز در نوجوان دختران ازآنجاکه
گذار بر تأثير هاي مهم وشاخص يكي از هستند و يمادر و يهمسر

 مخصوصاً، انآموزدانشموضوع سالمت ، و خانوادهسالمت جامعه 
 نين رابطه بييق تعين تحقيا يهدف اصللذا   )١٣( دختران است

رستان يان دختر دوره دوم دبآموزدانشو سالمت روان در  يشادکام
  است. ١٣٩٤در شهر کرمانشاه در سال 

 يرهايمتغ يو برخ ين سالمت روانيب-۱: ات پژوهشيفرض
 يرهايمتغ يو برخ ين شادکاميب-۲ ک رابطه وجود دارد.يدموگراف
ر يو ز و سالمت رواني يبين شادکام- ۳دارد. ک رابطه وجوديدموگراف

  رابطه وجود دارد. با هم هاآن يهااسيمق
  

 مواد و روش کار
در  ١٣٩٤که در سال  بود يليتحل-يفيق از نوع توصين تحقيا
رستان شهر کرمانشاه انجام شد. يدب ان دختر دوره دومآموزدانش
مذکور  ان دختر دورهآموزدانشتمام  ن پژوهشيدر ا يآمار جامعه
ن ييانتخاب شدند و جهت تع ياطبقه يتصادف صورتبهکه  بودند
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 رشيدي سهيال ،براتي مجيد ،محمدي يونس ،باباميري محمد ،معيني بابک
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عمل شد که  صورتنيبد، )۲۹(يحجم نمونه بر اساس مطالعات قبل
ب يدرصد باشد و با ضر ۵و دقت مطالعه  ۰۵/۰نوع اول  ياگر خطا

درصد اختالل سالمت روان در  ۵۰وع يدرصد و  با احتساب ش۵/۱
نفر در نظر  ۶۲۹ان حداقل حجم نمونه طبق فرمول روبرو  آموزدانش

  گرفته شد. 
  
. 푛 =

( ) ( )

( )
  

 يبرا، کل طبقات يبرا يآمدن حجم نمونه کل به دستپس از 
ن اآموزدانشک از طبقات با توجه به تعداد يهر ، ع پرسشنامهيتوز

ک از حجم يسهم هر  هاوزنن يشده و با انتساب ا داروزنه يآن ناح
ر بقه دط عنوانبه هاهيناح. ابتدا ديآيم به دستنمونه برآورد شده 

با  ديبنطبقه گيرينمونهو با استفاده از روش  شونديمنظر گرفته 
ه را يدر هر ناح کنندگانشرکت انآموزدانشن يانتساب متناسب از ب

 شدهدادهار آنان قرار يدر اخت مربوطه يهاپرسشنامهانتخاب کرده و 
  :است صورتنيبد. شوديم آوريجمعاز آنان  موردنيازو اطالعات 

تعداد ، باشديمه يناح ٣نکه کرمانشاه شامل يوجه به ابا ت
در ، نفر) ٣٠٠٠(٢ه يدر ناح، نفر) ٥٠٠٠(١ه يان در ناحآموزدانش

تساب با ان بنديطبقهنفر) هستند و با توجه به فرمول  ٨٠٠٠(٣ه يناح
تعداد پرسشنامه در هر  )N/n *حجم نمونه تعداد حداقل( متناسب

ه يان در هر ناحآموزدانشتعداد  nنجا يکه در ا، دين گردييه تعيناح
ه است و تعداد حداقل يناح ٣ان در هر آموزدانشتعداد کل  Nاست و 

: در فرمول ينيگزيجاکه بعد از ، مورد است ٦٢٩حجم نمونه 
  د.يع گردين اساس توزيان بر اآموزدانشدر  هاپرسشنامه

 يق با شناسه اختصاصين تحقيالزم به ذکر است که ا
IR.UMSHA.1394.460 معاونت  ته اخالق در پژوهشيدر کم

رار ب قيهمدان مورد تصو يدانشگاه علوم پزشک يآورفنقات و يتحق
  گرفت.

 يهادادهار جهت ين و انحراف معيانگياز م هادادهز يجهت آنال
استفاده  يفيک يهادادهجهت  يو درصد فراوان يو فراوان يکم

 t از آزمون رهايمتغن يب ز روابطيل آنالين جهت تحلي. همچنشوديم
 يمشاهدهجهت  درنهايت، شوديماستفاده  ٢کاي تست مستقل و 

  .شوديماستفاده  يون خطيق داده شده از رگرسيتطب يرابطه
الزم به ذکر است که محل پر کردن پرسشنامه توسط 

هم از  نامهتيرضاد و قبل از آن يدر مدرسه انجام گرد، انآموزدانش
جهت حضور در مطالعه گرفته  آموزدانشهم خود  زآمودانشن يوالد

محرمانه است  صورتبهنان داده شد که اطالعات يآنان اطم و بهشد. 
که گرفته شد شامل اطالعات  ييهاآزمون. مانديم يباق

ت يو وضع يليرشته تحص، التيتحص، شامل سن(کيدموگراف
ؤال س ٢٨آکسفورد و  يسؤال مربوط به شادکام ٢٩ بود و ياقتصاد

  مربوط به سالمت روان بود.

عبارت ق ين تحقيدر ا مورداستفادهاستاندارد  يهاپرسشنامه 
  :بودند از

 ٤ سؤال ٢٩ن پرسشنامه يا: آکسفورد يشادکام پرسشنامه
 کامالً( ٣مخالفم) تا  کامالً(٠کرت از يف ليط يدارد که بر رو يانهيگز

 نيآکسفورد اول يسؤال ۲۹ نامهپرسش. شونديم يگذارنمره موافقم)
 مواد کردن با معکوس يشادکام سنجش جهت لو و ليآرگ توسط بار

 يابيهنجار زين هاآن خود "بک" مطرح شد و توسط يافسردگ اسيمق
حرمت ، يت از زندگيرضااس (يرمقيز ٥ ين پرسشنامه دارايد. ايگرد
 نياست. ا ت خاطر و خلق مثبت)يرضا، يفاعل يستيبهز، خود

 مطالعات در درصد ۹۱ آلفاي کرونباخ بيضر داراي نامهپرسش

 اساس بر چنينهم، است بوده رانيدر ا اعتبار سنجش ياختصاص

کرونباخ  آلفاي بيضر، مختلف کشورهاي شده در انجام مطالعات
ن يب نامهپرسش ييبازآزما ييايپا درصد و ٩٢تا  ٨٧ن يب نامهپرسش

 بهنجار نمره نامهپرسش نيا است. در آمدهدستبهدرصد  ٨١تا  ٧٨

  .)٢٥(است  ٤٠-٤٢بين 
لر يه و گلدبرگ توسطن پرسشنامه يا: GHQ-28 پرسشنامه

ارائه رواني  سالمتوضعيت ابزاري جهت سنجش  عنوانبه) ١٩٧٩(
 ،دارد پرسش ٧ اسيمق هر و است ياس فرعيمق ٤ شده است. داراي

 اندعبارت ن پرسشنامهيدر ا مربوط به سالمت روان اسيرمقيچهار ز

 -۳، خواب اختالل و ياضطراب عالئم -٢، يجسمان عالئم-١: از
به  سؤاالت يگذارنمره براي. يافسردگ و عالئم ياجتماع کارکرد

 و ٢ ج، ١ ب، صفر الف نمره :مربوطه به دستورالعملکرت و يل روش
نامه ن پرسشيا يکه بر رو يلي. مطالعه فراتحلرديگيم تعلق ٣ نمره د

, ٣٠(گزارش کرده است  ٨٤/٠ت آن را يصورت گرفته است حساس
 نامهپرسش نيا اعتبار مقدار رانيا داخل مختلف در مطالعات .)٣١

ن يا دستورالعمل اساس است. بر گزارش شده درصد ۹۱ يال ۸۸ از
 نظر گرفته در يمرض عالئم عنوانبه ۲۳ از شتريب نمرات نامهپرسش

 .)٢٥(است  شده
که در  يانآموزدانش: عبارت بودند از ضوابط ورود به مطالعه 

داشته و مشغول  حضور موردپژوهشدر مدارس  يجار يليسال تحص
از شان نيو والد انآموزدانش يکتب تيرضا اعالم زيو ن ل بودنديتحص

عبارت بودند  ضوابط خروج از مطالعهن يهمچنو  حضور در مطالعه
ا ي آموزدانش يت کتبيو عدم ارائه رضا از امتناع از شرکت در مطالعه

ل ناقص ين تکميو همچن هاپرسشنامهل يبه شرکت و تکم يول
  .هاپرسشنامه

    
  هايافته

رستان يدختر دوره دوم دب آموزدانش ۶۲۹ کنندگانشرکتکل 
 ۱ها در جدول يمربوط به آزمودن يت شناختيبودند. اطالعات جمع

  آمده است.
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شتر يب شوديمده ي) د١که در جدول شماره ( گونههمان
رشته  ،)٩/٤٠( يسال سوم ،)٣/٤١سال سن ( ١٦ يدارا هايآزمودن

ج ي) بودند. نتا٦/٤٣خوب ( يت اقتصاديوضع ي) و دارا٤/٥٣( يتجرب
مت و سال ين شادکامينشان داد که ب طرفهکي انسيوارز يآزمون آنال

رشته ، آموزدانشک (سن يدموگراف يرهايمتغ يبرخ روان با
ارد وجود ند دارمعنيان ارتباط آموزدانش )يليمقطع تحص، يليتحص

وجود  يدارمعنيارتباط  يخانوادگ يت اقتصادير وضعياما با متغ
 سؤاالتبر اساس  يت اقتصادي). (منظور از وضع≥p ٠٠١/٠داشت (

ان عبارت بود آموزدانش يبر اساس خود اظهار هاآن بنديتقسيمو 
، متوسط: ب، در ماه هزار تومان ۵۰۰از  ترکمدرآمد ، فيضع: الف: از

ون تومان يليم ۲-۱، خوب: ج، ون تومان در ماهيليم ۱تا هزار  ۵۰۰
  بود.) ون تومان به باال در ماهيليم ۲، يعال: در ماه و د

ر درها ين و انحراف استاندارد متغيانگيم، يب همبستگيضرا
ن ينشان داد که ب يفيج توصي) ذکر شده است. نتا٢شماره ( لجدو

آن  يهااسيرمقيآن با سالمت روان و ز يهااسير مقيو ز يشادکام

در  آمدهدستبهروابط  يوجود داشت. تمام دارمعنيرابطه معکوس و 
  .باشنديم داريمعن ≥p ٠٠١/٠ سطح
صد در يعني( يشادکام درصد بهنجار دهديم) نشان ٣جدول ( 
ن مطالعه دارند) در يدر ا ٤٠باالتر از  يکه نمره شادکام يافراد

و درصد  ٣/٤٩ رستان شهر کرمانشاهيان دوره دوم دبآموزدانش
که نمره سالمت روان  يدرصد افراد يعنيبهنجار سالمت روان (

  درصد بود. ٣٢ن مطالعه دارند) در آنان يدر ا ٢٣ از ترپايين
ز نشان ين) ۴(جدول  رهيچندمتغ يون خطيرگرس تحليلوتجزيه

آموزان آن با سالمت روان دانش يهاطهيو ح ين شادکاميداد که ب
 به دست ۶۶۳/۰ برابر ۲R اي نييتع بيضر .دارد وجود دارمعنيرابطه 

 نشان که آمد به دست )٤(جدول   يونيرگرس معادله درنهايت .آمد
، هايدنآزمو يشادکام نمره در رييتغ واحد کي يازا به دهديم

  .ابدييم کاهش ۸۴۶/۰ يروان مشکالت
Y= ۶۷/۶۷ –  ۸۴۶/۰ X 

  
  موردمطالعهنمونه  يت شناختياطالعات جمع: )١جدول (

  يفراوان ريمتغ
درصد 

  يفراوان

  يشادکام

 
 سالمت روان

درجه 

  يآزاد

  يدارمعني

P- value 

درجه 

  يآزاد

 يدارمعني

P- value  

  سن

  ۳/۱۱  ۷۱  سال ۱۵

  ۳/۴۱  ۲۶۰  سال ۱۶

۴ ۱۲/۰ ۴ ۳۵/۰ 
  ۹/۳۳  ۲۱۳  سال ۱۷

  ۴/۱۲  ۷۸  سال ۱۸

  ۱/۱  ۷  سال ۱۹

  

  يليمقطع تحص

  

  ۷/۴۰  ۲۵۶  دوم

  ۹/۴۰  ۲۵۷  سوم ۰۸/۰ ۲ ۱۶/۰ ۲

  ۴/۱۸  ۱۱۶  يدانشگاهشيپ

  

  يليرشته تحص

  

  ۲/۳۷  ۲۳۴  يانسان

  ۴/۵۳  ۳۳۶  يتجرب ۵۷/۰ ۲ ۲۹/۰ ۲

  ۴/۹  ۵۹  ياضير

  يت اقتصاديوضع

  ۷/۱۰  ۶۷  فيضع

۳ ۰۰۱/۰ ۳ ۰۰۱/۰ 
  ۳۸  ۲۳۹  متوسط

  ۶/۴۳  ۲۷۴  خوب

  ۸/۷  ۴۹  يعال
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  رهايار متغين و انحراف معيانگيم، يب همبستگيضرا : )۲جدول (

ر يز
  هااسيمق

  نيانگيم
(انحراف 
  استاندارد)

  يافسردگ  ياجتماع  ياضطراب  يجسمان
نمره 
کل 

سالمت 

ت يرضا
از 
  يزندگ

حرمت 
  خود

 يستيبهز
  يفاعل

ت يرضا
  خاطر

خلق 
  مثبت

نمره کل 
  يشادکام

  يجسمان
٧٠/٩ 

)٧٣/٤(  
١                    

  ياضطراب
٤٩/٨ 

)٩٨/٤(  
١  ٥٧/٠                   

  ياجتماع
٩٢/٧ 

)٢١/٤(  
١  ٤٣/٠  ٣٦/٠                  

  يافسردگ
  

١٥/٣٤ 

)٤٣/٦(  
١  ٤٥/٠  ٦٦/٠ ٥٠/٠               

نمره کل 
سالمت 
روان 

١٥/٣٤  
)٢١/١٦(  

  

١  ٨٦/٠  ٦٧/٠  ٨٥/٠  ٧٦/٠              

ت از يرضا
  يزندگ

٥٠/٩  
)٣٢/٤(  

 

١  -٦١/٠  -٥٦/٠  -٤٦/٠ -٥٠/٠  -٤٠/٠           

حرمت 
  خود

٢٢/٩  
)٤٩/٣(  

١  ٦١/٠ -٥٣/٠ -٤٥/٠  -٤٤/٠  -٤٣/٠ -٣٥/٠        

 يستيبهز
  يفاعل

٦٨/٦  
)٧٩/٢(  

١  ٦٠/٠ ٦٥/٠  -٥٤/٠ -٤٦/٠ -٣٨/٠ -٤٥/٠  -٤١/٠       

ت يرضا
  خاطر

٥٦/٦  
)٢٦/٢(  

١  ٥٥/٠  ٥٦/٠  ٥٣/٠  -٤٧/٠  -٣٨/٠  -٤١/٠  -٤١/٠ -٣١/٠      

خلق 
  مثبت

٦٣/٧  
)٧٠/٢(  

١  ٥٥/٠  ٦٣/٠  ٥٨/٠ ٥٨/٠  -٥٣/٠ -٥١/٠ -٤١/٠ -٣٩/٠ -٣٤/٠    

نمره کل 
  يشادکام

٦٠/٣٩  
)٦٩/١٢(  

١  ٨٠/٠  ٧٥/٠  ٨٣/٠  ٨٣/٠  ٨٦/٠  -٦٨/٠  -٥٨/٠  -٥٢/٠  -٥٤/٠  -٤٥/٠  

 
  موردمطالعهان آموزدانشاس در يو سالمت روان بر اساس نقطه برش هر مق يشادکام يرهايمتغو درصد  يفراوان: )۳جدول (

  درصد  يفراوان  رهايمتغ

  ٣/٤٩  ٣١٠  )٤٠(نمره باالتر از  مطلوب يشادکام

  (تعدادکل)٦٢٩

  ٣٢  ٢٠١  )٢٣ ازترکم (نمره مطلوب سالمت روان

  (تعدادکل)٦٢٩
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  چند منظوره يون خطيرگرس: )۴جدول (

2R R Sig. t Beta مدل راستاندارديب غيضرا 

Std. Error B ب ثابتيضر 

 عدد ثابت ٦٦/٦٧  ٥٩/١ -٦٦/٠ ٦١/٤٢ ٠٠/٠ ٤٣٩/٠ ٦٦٣/٠

  يشادکام -٨٤٦/٠ ٠٤/٠  -١٦٣/٢٢ ٠٠/٠

  
Y= ۶۷/۶۷ –  ۸۴۶/۰ X 

  
  گيرينتيجهبحث و 

 يانشمندير باز انديکه از د باشديم يموضوعات ازجمله يشادکام
است.  نموده وادار خود رامونيپ بحث را به کورياپ و زنونر ارسطو ينظ

 توجه مثبت ستم به احساساتيب قرن آخر سالهاي در، روانشناسان

ن ين راستا هدف ايدر ا .اندافزوده توجه نيا به روزبهروز و نموده
ان وزآمدانشو سالمت روان در  ين شادکامين ارتباط بييق تعيتحق

ج يبود و نتا رستان مناطق مختلف شهر کرمانشاهيدختر دوره دوم دب
هم در نمره  ين سالمت روان و شادکاميق نشان داد که بين تحقيا

هر  يعنيوجود دارد.  يدارمعنيها ارتباطات اسيرمقيزو هم در  يکل
ان آن يسالمت روان ،برخوردار باشند يباالتر ياندازه افراد از شادکام

  افت.يز بهبود خواهد ين
اس ير مقيا دو زيک يرابطه  يتنها به بررس يشتر مطالعات قبليب

طه ا رابياند و پرداخته يا اضطراب) با شادکاميسالمت روان (استرس 
 يبا شادکاممقابله با استرس را  يهامانند سبک يگريد يرهايمتغ
 ج مطالعاتين پژوهش با نتايا يهاافتهياند. قرار داده موردبررسيرا 

نسب  يو کاشان )۲۵(و همکاران  يعيو رف)١٣(ان و همکاران ياستاد
دارد .  خوانيهم )۲۹(ه و همکاران يلو يوسفيو )۳۲(و همکاران 

و  ين شادکامينشان دادند که ب گوناگون  يهاپژوهش يهاافتهي
است.  يدووجه  صورتبهن رابطه يسالمت روان رابطه وجود دارد و ا

 يمنيستم ايباعث فعال شدن س توانديمدر افراد  يش شادکاميافزا
ابعاد مختلف سالمت را به  يشناخت يندهايفرآ تأثيرشود و تحت 

 ين مساله در مورد تمامي. ا )٣٣( قرار دهد تأثيرمثبت تحت  ياوهيش
ت از يرضا، حرمت خود، ؛ خلق مثبتکنديمصدق  يابعاد شادکام

 يهايژگيوو  يروان يهاسميمکانق يو ... هر کدام از طر يزندگ
رابر در ب يليحا عنوانبه تواننديم کننديمجاد يکه در افراد ا يرفتار

 سالمت روان افراد باشند. بهبود دهنده درنهايتاسترس عمل کنند و 
 با افسردگي عدم و اضطراب عدم بينز نشان داد که يار نيمطالعه مه

 كاركرد جسماني بين حاليكه در دارد وجود مستقيم رابطه يشادكام

د يمشاهده نگرد  داريمعني رابطه شادكامي با اجتماعي كاركرد و
 کندينم تأييدج پژوهش حاضر را ينتا ، مطالعه مذکور )٣٣(

سالمت روان(  يهااسيمقر ين تمام زيژوهش حاضر بکه در پيطوربه
ه رابط ي) با شادکامياضطراب و افسردگ، ياجتماع، يکاکرد جسمان

 كه برروي همكاران و ملكي پژوهش درنتايجوجود داشت.  يدارمعني

 بين يدارمعني ارتباط، شد انجام پسر دبيرستاني آموزدانش ۱۱۰

 بين كه معني بدين  ،شد افسردگي يافت و شادكامي، نفس عزت

 افسردگي و نفس عزت بين و مثبت وشادكامي همبستگي نفس عزت

که با مطاله حاضر همسو  )۳۴( داشت وجود همبستگي منفي
و عدم  ين شادکاميمطالعه کرانر و همکاران نشان داد ب .باشديم

وجود  يدارمعنيرابطه  يت زندگيفيش کيو افزا ياضطراب و افسردگ
و اضطراب  ين شادکاميبا مطالعه حاضر که ب  ج مذکورينتا )٣٥(دارد

همسو است.  ، مشاهده شد  يو منف دارمعنيارتباط  يو افسردگ
از عوامل  يز نشان داد که برخين )٤(و همکاران ينيمطالعه سابات

ت المبا س يقو يهمبستگ يز سطح شادکاميو ن  ياقتصاد -ياجتماع
دارد. در مطالعه  خوانيهمحاضر  يمطالعهج يدارد  که با نتا يعموم

 يکه  سطح شادکام يج نشان داد افراديلوبوس و همکاران نتا
و  نندکيمافت يرا در يترپاييننمرات سالمت روان ، دارند ينترييپا

ز با ين هاافتهين يکه ا )٣٦(است  ترکمدر آنان  يت از زندگيرضا
و همکاران   يباقر يمطالعهدارد. در  خواني، همحاضر يمطالعه

 ک ارتباطيدموگراف يرهايو متغ ين شادکاميد که بيمشخص گرد
 ين شادکامين در مطالعه حاضر بيهمچن )٣٧(وجود ندارد دارمعني
رابطه  )يليمقطع تحص، يليرشته تحص، ک (سنير دموگرافيو متغ
  يدارمعنيرابطه  يت اقتصاديوجود نداشت اما با وضع دارمعني

  .ديمشهود گرد
 در ارتباط ياست که با شادکام ياز موضوعات يکيسالمت روان 

 يياالب يدارند شادکام ييکه سالمت روان باال يافراد يعني باشديم
نه تنها  يش شادکامياست با افزا يهيز خواهند داشت و بديرا ن

رشد  يبرا ييهانهيبلکه زم کنديمدا يش پيسالمت روان در افراد افزا
 ديآيوجود مه ز بيافراد ن يهاياستعدادها و توانمند ييو شکوفا

معمول دامنه  صورتبهدارند  يشتريب يکه شادکام ي. افراد)٣٣(
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از  ن افراديا شوديمز دارند که باعث ين يترگسترده يروابط اجتماع
 يت اجتماعيحما يعنين منابع مقابله بااسترس يترمهماز  يکي

 يباال از راهبردها يشادکام ين افراد دارايبر ا عالوهبرخوردار باشند. 
زان افکار يو م کننديمسازگارانه تر مقابله با استرس استفاده 

در  است) يو اضطراب يساز اختالالت خلقنه ي(که زم يند منفيخودآ
جاد ي؛ مبرهن است که احتمال ا )٣٨(است ترپايينن افراد يا

  است. ترکمن افراد يدر ا يروانشناخت يهايآشفتگ
 ياامدهيو پ هايدگيچيپ يانسان دارا ينکه زندگيبا توجه به ا

آن که شامل  يمنف يامدهايمبارزه با پ يو برااست  يمثبت و منف
را در جامعه رواج  يو شادکام يد شاديبا، استرس و... است يافسردگ

ر يپذ ر و ارتقاييقابل تغ يژگيک وي ينکه شادکاميا توجه به اداد. ب
 توانيم) ي(آموزش يامداخله يهالذا با استفاده از روش، است

 .ديآموزان ارتقا بخشو متعاقب آن سالمت روان را در دانش يشادکام

-دانش يشادکام يبر رو يگذارهين آموزش و پرورش با سرمايبنابرا
 يسالمت روان را در نسلها يهاهيپا توانديمآموزان دختر نوجوان 

  فراهم سازد. يآت
  

  يتشکر و قدردان
ارشد در رشته آموزش  يکارشناس نامهپاياناز  ين مقاله بخشيا

 يو ارتقا سالمت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک بهداشت
و  بر سالمت مؤثر يامل اجتماععو قاتيمصوب مرکز تحق، همدان

همدان به شماره  يدانشگاه علوم پزشک يآورفنقات و يمعاونت تحق
که  باشديم ۲۵/۱۲/۱۳۹۴مورخه  ٩٤١٢٢٥٧٣٨٣ب يتصو

. ديآيم به عملن مربوطه يت سپاس از مسئولينها وسيلهبدين
سه گانه  مناطق ران محترميمد مانهيصم يهاياز همکار نيهمچن

ن يران محترم مدارس و همچنيشهر کرمانشاه و مدآموزش و پرورش 
تشکر و ، اندداشته ين مطالعه همکاريکه در ا يزيان عزآموزدانش
  .گردديم يقدردان
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Original Article 

RELATIONSHIP BETWEEN HAPPINESS AND MENTAL HEALTH 
STATUS AMONG HIGH SCHOOL FEMALE STUDENTS: A 

DESCRIPTIVE – ANALYTIC STUDY 
 

Babak Moeini*1, Mohammad Babamiri2, Yunes Mohammadi3, Majid Barati4, Soheila Rashidi 5 
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Abstract 
Background & Aims: Paying attention to the mental health of adolescents especially girls, has got a 
specific importance, and apparently happiness is one of the most important factors to mental health 
promotion. The aim of this study was to determine the relationship between happiness and mental health 
status among high school female students in Kermanshah. 
Materials & Methods: In this descriptive - analytic study, 629 senior female students were recruited by 
simple random sampling method from 3 sections of Kermanshah city in 2015. The tools for gathering 
data were: a) General Health Questionnaire (GHQ28), and b) Oxford Happiness Questionnaire. The 
results were analyzed by SPSS 22 by doing Pearson correlation and linear regression statistical tests. 
Results: The mean score of happiness in students was 39.60, and the mean score of mental health was 
34.15. There was a reverse but significant relationship between happiness and mental health scores (r=-
0.678). Also happiness and all its components have significantly correlated with subscales of GHQ28 
scores (p<0.05). 
Conclusion: Happiness and its components were associated with mental health status in female students, 
so increasing happiness could be useful to improve mental health status in the community. 
Keywords: Happiness, Mental health, Female Students 
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