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Abstract 
Background: Assessing students' mental health status and related factors is one of the important ways to achieve 

academic development. In this regard, the present study was conducted to determine the relationship between mental 

health with self-control and life satisfaction in students of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 

Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 230 undergraduate and doctoral students of Isfahan 

University of Medical Sciences. The research instruments were demographic information questionnaire, General 

Health Questionnaire (GHQ-28), Tanji Self-Control Questionnaire, and Diener Life Satisfaction Questionnaire. Data 

were analyzed using SPSS software with 95% confidence level. 

Findings: 49% of students had mental health and mental health status was better in men and married people. There 

was also a significant correlation between mental health, self-control, and life satisfaction. 

Conclusion: Mental health has an effect on students' life satisfaction and self-control. Therefore, it is recommended 

to hold one-on-one counseling sessions with students, and in their educational program, the issue of life satisfaction 

should be addressed. In order to maintain high self-control in students and prevent the occurrence of abnormal 

behaviors in universities, this issue should be considered. 
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 دانشگاه  انیدانشجورضایت از زندگی در و  یخودکنترلبا سالمت روان  نیارتباط ب یبررس

 ١٣٩٨ در سال اصفهان یعلوم پزشک
 

 2مریم عمیدی مظاهری، 1، حافظ گمرکی1، فاطمه صداقت فرد1زهرا قصری، 1سیما میزبانی

 

 

 چكيده
ا هدف تعیین تا، پژوهش حاضر باست. در این راس دانشگاهی توسعه به رسیدن های مهم برایراه از سالمت روان دانشجویان و عوامل مرتبط با آن، یکی وضعیت بررسی مقدمه:

 .انجام شد اصفهان یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجورضایت از زندگی در و  یخودکنترلبا سالمت روان  نیبارتباط 

آوری ام گردید. ابزار جمعکارشناسی و دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انج مقطع انیدانشجونفر از  230وی رتحلیلی بود که بر  -توصیفیاین مطالعه از نوع  :هاروش

  یا SCSودکنترلی )خ، مقیاس GHQ-28) یا General Health Questionnaire)عمومی  سؤالی سالمت 28 نامهاطالعات دموگرافیک، پرسش نامهپرسش اطالعات،

Self-Control Scale )Tangney از رضایت نامهپرسش و و همکاران ( زندگیSatisfaction with Life Scale  یاSWLS) Diener افزارنرم ها در. دادهو همکاران بودSPSS   و

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتدرصد  ۹5 نانیسطح اطم

سالمت روان،  بینداری تگی معنیهمبسوضعیت سالمت روان در مردان و افراد متأهل بهتر بود. همچنین، درصد دانشجویان از سالمت روان برخوردار بودند و  4۹ ها:یافته

 .داشت زندگی وجود از خودکنترلی و رضایت

 هاآن آموزشی برنامه درشود جلسات مشاوره فردی با دانشجویان برگزار گردد و سالمت روان بر رضایت از زندگی و خودکنترلی دانشجویان تأثیر دارد. بنابراین، توصیه می گیری:نتیجه

 .ها، این موضوع مورد توجه قرار گیردبه منظور حفظ خودکنترلی باال در دانشجویان و پیشگیری از وقوع رفتارهای ناهنجار در دانشگاه و شود پرداخته زندگی از رضایت مبحث به

 یاندانشجو ؛رضایت؛ خودکنترلی ؛روانسالمت  های کلیدی:واژه

 
 انیدانشجودر  ضایت از زندگیرو  یخودکنترلبا سالمت روان  نیارتباط ب یبررس .میمر یمظاهر یدی، عمحافظ یفاطمه، گمرک صداقت فرد، زهرا ی، قصرمایس یزبانیم ارجاع:

 275-281(: 4) 17؛ 1400 مجله تحقیقات نظام سالمت .١٣٩٨ در سال اصفهان یدانشگاه علوم پزشک

 15/10/1400تاریخ چاپ:  12/4/1400 پذیرش مقاله: 1/2/1400 مقاله: دریافت

 

 مقدمه

و اعی اجتمی ،جسمی، روانیی، معنیوی ابعاد متشکل از که استای سالمتی پدیده
 یعنییسیالمت روان . طبق تعریف سیازمان جهیانی بهداشیت، باشدمیفرهنگی 

 وانید بیاهیای ویود را بشناسید و بتداشتن وضعیت رفاهی که در آن فرد توانایی
ود امعیه ویجکند و برای  های روزمره زندگی کنار بیاید، به طور مولد کاراسترس

 (.1، 2مفید باشد )
یافته با تطبیق زندگی های سالدرصد از کل  10اوتالالت روانی و عصبی، 

ها ( در اثر همه بیماریDALYیا  Disability-adjusted life year) ناتوانی
 15ین اوتالالت به شود که بار ابینی میپیش 2020دهد و تا سال را تشکیل می

نفر، یک فرد اوتالالت روانیی را تجربیه  4. ساالنه از هر (3) درصد افزایش یابد
های روانی و عیدم دسترسیی بیه کند و بیشتر مبتالیان به دلیل انگ بیماریمی

سیالمت روان در  ،طیور کلییه ب. (4) گیرندن قرار نمیودمات کافی، تحت درما
رو به کاهش است و در قرن اویر، افسردگی را دومین در حال توسعه کشورهای 
. شیوع اوتالالت روانی در مناطق شهری ایران، (5) دانکننده نامیدهبیماری ناتوان

درصد افراد، مشیکو  بیه  89/20باشد و در روستاهای کشور، درصد می 55/24
 .(3)ستند اوتالالت روانی ه
جیایی کیه نساوتار جمعیت ایران، جوان اسیت و از آاغلب که  با توجه به این

ات و تجربیی ،دانشیگاهو  رودبیه شیمار مییسیاز جامعیه و آینده دانشجو قشر مهیم

 یمر مهمیادانشجویان سالمت روان در ، وود به همراه دارد های جدیدی را باتنش

رفت تحصیلی انشجویان مانع موفقیت و پیشاوتالالت روانی در د. (6)د شوتلقی می

زده فزایش باابرای جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان و  ،نتیجه در .شودآنان می

 .(7)ت علمی آنان، شناسایی عوامل مرتبط با سالمت روان امری ضروری اس

 باشد و تحیت عنیوانمیسالمت روان  اب مرتبطعوامل جمله وودکنترلی از 
« هیای متتلیفتوانایی تسلط بر افکار و رفتار وویش هنگام مواجهه بیا االش»

 ترتر و مرفیهشادتر، سالمعاملی برای داشتن زندگی  ،است همچنین تعریف شده
 پروطیر در یرفتارهیا نیترجیرا قات،یتحقنتایج اساس  بر. (8)شود محسوب می
 رییو مصرف غ پروایب یرانندگ و مواد متدر، الکلی مصرف مشروبات، هادانشگاه
توانید سیبب کیاهش ایین دسیته از است که ارتقای ویودکنترلی میدارو  یقانون

 مقاله پژوهشی
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رفتارهای پروطر شود و وودداری از مصرف مواد متدر، فعالییت بیدنی بیشیتر و 
 . (9، 10)تر را به همراه داشته باشد رانندگی ایمن

های مهم روانیی کیه فیرد واجید سیالمت روان بایید از آن از جمله ویژگی
 ی شناوتیرضایت از زندگی، ارزیاب. (11)برووردار باشد، رضایت از زندگی است 

قضاوت در مورد رضیایت از زنیدگی بیر اسیاس  .است اشاز زندگی شتصی فرد
هنگامی که شرایط زنیدگی معیارهای ذهنی فرد و نه الزاماً شرایط ظاهری است. 

رضیایت از ، افراد با معیارهای تعیین شده توسط وودشان مطابقیت داشیته باشید
هیای از زندگی، باعث کیاهش ناهنجاری . رضایت(12) کنندزندگی را تجربه می

 . (13) شودگویی میاجتماعی از جمله مصرف دوانیات و دروغ
جایی که دانشجویان علوم پزشکی به واسطه حساسیت رشته تحصیلی از آن
توانید زا مواجهیه دارنید، ویودکنترلی میشان، با شرایط تنشهای کاریو محیط

سالمت روان ایین قشیر ایفیا کنید و نقش بسزایی در مدیریت اضطراب و حفظ 
اش میثثر باشید. تواند در رضایت فیرد از زنیدگیبروورداری از سالمت روان می

 از سالمت روان دانشجویان و عوامل مرتبط با آن، یکی وضعیت بنابراین، بررسی
 رفیع منجیر بیه توانیدو می است دانشگاهی توسعه به رسیدن های مهم برایراه

اهمیت موضیوع و  به توجه با. شود آموزشی نظام مشکالت و هانارسایی از بروی
زمان بر روی سالمت روان، ویودکنترلی و رضیایت از اینکه تاکنون تحقیقی هم

طح سیالمت روان و سیزندگی انجام نشده است، پژوهش حاضر با هدف تعییین 
 یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجورضایت از زندگی در و  یوودکنترلارتباط آن با 
 انجام گردید. اصفهان

 

 هاروش
مقطع کارشناسیی  انیدانشجونفر از  230تحلیلی، بر روی  -این مطالعه توصیفی

و دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. برای رسییدن بیه 
 ای اسیتفاده شید. گیری تصیادفی طبقیهحجم نمونه میورد نظیر، از روش نمونیه

در نظر گرفته شد و با توجه به نسبت جمعیتیی طبقه  هر دانشکده به عنوانابتدا 
بیا توجیه بیه ها، تعداد نمونه در هر دانشکده محاسبه گردید. برای هر یک از آن

و عدم حضور دانشیجویان در دانشیگاه،  19ووید کرای پاندمی قرنطینه بوضعیت 
نامه و از روش پرسیششیت به گیروه هیدف وجیود ندا مستقیم امکان دسترسی

های ورود به تحقیق شیامل دانشیجوی مقطیع الکترونیکی استفاده گردید. معیار
کارشناسی و دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیودن و تماییل بیه 

نیز معیار وروج در نظر گرفتیه  نامهشرکت در پژوهش بود. تکمیل ناقص پرسش
در ادامیه بیه  بیود کیه یقسیمت اهیارنامه پرسش ،اطالعات یآورجمع ابزارشد. 

 تفصیل آمده است.
سین،  ماننیدی شامل مشتصیات فیرد کینامه دموگرافپرسش: اول بتش

جنسیت، دانشکده تحصیل، وضعیت تأهل، وضعیت اقتصیادی، وضیعیت اقامیت، 
مقطع تحصیلی، شغل پدر، تعداد فرزندان ویانواده، معیدل کیل و سیال ورود بیه 

 دانشگاه بود.
 یییا GHQ-28)عمییومی  سییالمتی الثسیی 28نامه پرسییش: دوم بتییش

General Health Questionnaire)  توسییطکییه Goldberg  وHillier 
با توجه به این از اهار مقیاس تشکیل شده است، بیه  GHQاست.  ساوته شده

شیناوتی غییر پسییکوتیک در جوامیع بیه کیار منظور غربالگری اوتالالت روان
، انیم جسیمیمربوط به مقیاس عال 7تا  1 االتثاز س به دست آمدهنمره رود. می

مربوط به مقیاس  21تا  15ت االثمربوط به مقیاس اضطراب، س 14تا  8ت االثس
نیز مربوط بیه مقییاس افسیردگی  28تا  22ت االثاوتالل عملکرد اجتماعی و س

نامه اوتالالت روانیی فیرد را طیی ییک میاه گ شیته این پرسش .(14)باشد می
ای تنظییم گ اری آن بر اساس طیف لیکرت اهیار گزینیهنمره کند وارزیابی می

نشان دهنده سالمت کامیل، نمیرات بیین  28شده است. نمرات کل بین صفر تا 
نشیان دهنیده ووامیت  57-84کننده آستانه بیماری و نمرات بیین بیان 56-29

بیه صیورت  هیر مقییاس در بندیتقسییم همچنیین، امتییازاتباشد. بیماری می
 (21تا  14) بیماری ووامت و( 14تا  7آستانه بیماری ) (،7صفر تا )کامل  سالمت
این مقیاس در پیژوهش فتحیی  Cronbach's alpha بیضرگردید.  محسوب
  .(15)گزارش شده است  69/0و ضریب روایی آن،  88/0آشتیانی، 

( SCSیییا  Self-Control Scaleمقیییاس وییودکنترلی ): سییوم بتییش
Tangney بیود یادرجیهپینج  کیرتیل فیال در طثس 36 متشکل از و همکاران .

نشیان دهنیده  48تیا  صفر نینمرات ب .(16)است  144تا  صفر نیمحدوده نمرات ب
 و یمتوسط بیودن ویودکنترلبیانگر  95تا  48 نیمرات بنی، بودن وودکنترل فیضع

پیژوهش  درباشید. میدر فرد  یبودن وودکنترل یبه باال نشان دهنده قو 95نمرات 
 Cronbach's alpha بیضیر نامه محاسیبه وپرسش ییایپا ،پور و همکاراننیآر
 .(17)به دست آمد. همچنین، روایی آن را ثابت شد  87/0 آن

 ییییا  SWLSزنیییدگی ) از رضیییایت نامهاز پرسیییشبتیییش اهیییارم: 
Satisfaction with Life Scale) Diener  نییا .اسیتفاده شیدو همکاران 

 تیا  1از  کیرتیل فییط کییکیه هیر میاده در  باشیدیمیاده م 5شامل  اسیمق
 نمیرات . (18)( 7قم: تیا کیامالً میواف 1 :کامالً متالفماز ) گرددیم یگ ارنمره 7
رضیایت  20اندکی راضی،  25تا  21راضی،  30تا  26به شدت راضی،  35تا  31

به شدت ناراضی در  9تا  5ناراضی و  14تا  10اندکی ناراضی،  19تا  15متوسط، 
بیانی و همکاران در مطالعه وود، رواییی ایین مقییاس را در  .شودنظر گرفته می

گیزارش  88/0آن را  Cronbach's alpha بیضیردند و جامعه ایرانی تأیید کر
 . (19)کردند 

 Pearsonیب همبسیتگی اضری، فیتوص آمار با استفاده ازها در نهایت، داده
 افیییزارنرم در Independent tو  ANOVAهیییای و آزمون Spearman و

SPSS  20نسیته (version 20, IBM Corporation, Armonk, NY) 
 .گرفتدرصد مورد تجزیه و تحلیل قرار  95 نانیسطح اطم در

 شده بود کنندگان روشنشرکت تمام برای والصه صورت به مطالعه اهداف
 ذکر به نیازی و باشدداوطلبانه می صورت به پژوهش در شرکت گردید که ذکر و
 کنندهشیرکت دانشجویان تمام از نیست. رضایت کتبی وصوصی اطالعات و نام

 فرهنگی و دینی موازین با تحقیق حاضرها او  گردید. نامهقبل از تکمیل پرسش
 نداشت. مغایرتی گونههیچ مردم و جامعه
 

 هایافته

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط سالمت روان با وودکنترلی و رضیایت از 
انجام شد. بدین  1398اصفهان در سال زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

ها را زنیان و درصد( از آن 5/66نفر ) 153دانشجو انتتاب شدند که  230منظور، 
نفیر  197درصد( را مردان تشکیل دادند. از نظر سطح تحصیالت،  5/33نفر ) 77
درصد( از دانشجویان در مقطع کارشناسی بودند. مشتصات دموگرافییک  6/85)

 ارایه شده است. 1کنندگان در جدول شرکت
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 مشخصات دموگرافیک افراد مورد بررسی. 1جدول 

 حداقل -حداکثر  متغیر

 42-18 0/22 سن )سال(

 10-20 2/16  معدل کل

 جنسیت 

 ]تعداد )درصد([

 15۳( 5/66)  زن

 ۷۷( 5/۳۳)  مرد

مقطع تحصیلی 

 ]تعداد )درصد([

 1۹۷( 6/85)  کارشناسی

 ۳۳( 4/14)  دکتری عمومی

وضعیت تأهل 

 ]تعداد )درصد([

 212( 1/۹2)  مجرد

 18( ۹/۷) متأهل

درامد خانوار 

 ]تعداد )درصد([

 4۳ (۷/18)  )کم( میلیون تومان 2کمتر از 

 116 (4/50)  میلیون تومان )متوسط( 5تا  2

 ۷1 (۹/۳0)  میلیون تومان )زیاد( 5بیشتر از 

وضعیت 

 سکونت 

 ]تعداد )درصد([

 116 (4/50)  مالک

 1۷ (4/۷)  استیجاری

 ۹۷ (2/42)  خوابگاهی

 شغل پدر 

 ]تعداد )درصد([

 ۷0 (4/۳0)  دولتی

 8۳ (1/۳6)  آزاد

 ۷۷ (5/۳۳)  بازنشسته

 

درصد دانشیجویان در وضیعیت سیالمت  49با توجه به نقطه برش آزمون، 
درصد در وضعیت بیمیاری قیرار  6درصد در وضعیت آستانه بیماری و  45روان، 

های وضعیت جسمانی، اضیطراب و داشتند. بیش از نیمی از دانشجویان در حیطه
افسردگی از سالمت کامل برووردار بودند و در حیطه عملکرد اجتماعی اغلب در 

درصد دانشجویان در وضعیت وودکنترلی قوی و  98آستانه بیماری قرار داشتند. 
درصد از دانشجویان  15ترلی متوسط بودند. همچنین، درصد در وضعیت وودکن 2

از زندگی وود راضی و به شدت راضی بودند. میانگین نمره دانشجویان در متغیر 
گزارش شد. میانگین نمرات حیطه عالیم جسیمانی  1/31 ±1/13سالمت روان 

و افسیردگی 7/11 ± 4/3، عملکرد اجتمیاعی 2/7 ± 8/4، اضطراب 9/6 ± 9/3
  بود. همچنیین، مییانگین نمیره دانشیجویان در متغییر ویودکنترلی، 4/5 ± 9/1
 بود. 7/22 ±3/12و رضایت از زندگی،  2/129 ± 9/16

نتایج همبستگی بین متغیرهای وودکنترلی و رضیایت از زنیدگی بیا سیالمت 
عیدد  ارایه شده است.الزم به ذکر است که 2های آن در جدولروان و ورده مقیاس

 .باشدمیسالمت روان  گ اری ابزار سنجشنحوه نمرهمنفی همبستگی به دلیل 
بررسی ارتباط بین میانگین نمره سالمت روان و متغیرهای کیفی جنسییت، 

وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی، درامد وانوار، وضیعیت سیکونت و شیغل پیدر در 
داری بین نمره سالمت روان ارایه شده است. بر این اساس، ارتباط معنی 3جدول 

 و وضعیت تأهل وجود داشت. با جنسیت
 

 بحث
درصید از دانشیجویان از سیالمت روان  49نتایج پژوهش حاضر نشیان داد کیه 

های وضعیت جسمانی، اضیطراب و افسیردگی، سیالم برووردار بودند و در حیطه
بودند و در حیطه عملکیرد اجتمیاعی در آسیتانه بیمیاری قیرار داشیتند. مطالعیه 

درصید از دانشیجویان دانشیگاه  4/58کرد که رضایی و همکاران گزارش موسی
از وضعیت سالمت روان برووردار بودنید و  1395 علوم پزشکی اصفهان در سال

. در توضیح (7)ها، اوتالل در عملکرد اجتماعی بود ترین اوتالل در میان آنشایع
توان گفت که تحقیق کنونی کمتر بودن شیوع سالمت روان در بررسی حاضر می

توانید در کیاهش سیالمت روان و ایجیاد در قرنطینه کرونا صورت گرفت که می
 اوتالالت روانی در میان دانشجویان نقش مهمی داشته باشد.

لی ارتبیاط بر اساس نتایج پژوهش حاضر، بین نمره سالمت روان با ویودکنتر
و  (10)و همکیاران  مقیدم موسیویهای مطالعات داری وجود دارد که با یافتهمعنی

راستا می باشد. این ارتباط دور از انتظار نیست؛ ایرا کیه هم (20)شیری و همکاران 
شود. داشتن آرامش و سالمت روان، باعث تسلط روی رفتار و وودکنترلی بیشتر می
 98الزم به ذکر است که در تحقیق حاضر با وجود پایین بودن درصد سالمت روان، 

توانید بیه ویان از وودکنترلی باالیی برووردار بودند. تناقض موجود میدرصد دانشج
این دلیل باشد که در مقطع زمانی مورد مطالعه، تعداد قابل توجهی از دانشجویان در 
ها آستانه اوتالالت روانی قرار داشتند. اگر با گ شت زمان وضعیت سالمت روان آن

مشیاهده شیده بیین ایین دو متغییر، به سمت بیماری برود، با توجه به همبسیتگی 
دهی در سیثاالت تواند وودکنترلی را کاهش دهد. همچنیین، روش ویودگزارشمی

 وودکنترلی ممکن است از دقت باالیی برووردار نباشد.
داری بیین سیالمت نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که ارتبیاط معنیی

روان و رضایت از زندگی وجود دارد. در حقیقیت، هرایه افیراد از سیطوال بیاالتر 
سالمت روان برووردار باشند، رضایت از زندگی در آنان بیشتر اسیت کیه از ایین 

 (22)و همکاران  Lombardoو  (21)اکبریان و همکاران نظر با نتایج مطالعات 
 رسید و باشد. الزم به ذکر است که ایین ارتبیاط بیه نظیر منطقیی میهمسو می

رضیایت از زنیدگی دانشیجویان در ایین هدف تحقیق، سنجش سیالمت روان و 
 مقطع زمانی بود.

از سوی دیگر، نتایج نشان داد که بین نمره سالمت روان و جنسیت ارتبیاط 
وجود دارد؛ به نحوی که دوتران از سالمت روان کمتری برویوردار هسیتند کیه 

 همسو بود. (23)این یافته با نتایج پژوهش قادری و همکاران 

 

 یاز زندگ تیو رضا یآن با خودکنترل یهااسیسالمت روان و خرده مق ریمتغ نیب یهمبستگ نییتع. 2جدول 

ضریب  متغیر

 همبستگی

های نشانه

 جسمانی

عملکرد اختالل  اضطراب

 اجتماعی

سالمت  افسردگی

 روان

رضایت از  خودکنترلی

 زندگی

 - - Pearson ۷4۷/0** ۷80/0** 611/0** 850/0** 1 سالمت روان

 - Pearson ۳15/0-** 2۹4/0-** ۳۹۹/0-** 406/0-** 465/0-** 1 خودکنترلی

 Pearson 20۳/0-** 15۹/0-* 2۹2/0-** ۳0۹/0-** 2۷۳/0-** 162/0** 1 رضایت از زندگی
 01/0داری در سطح معنی**، 05/0داری در سطح معنی*
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 ارتباط میانگین نمره سالمت روان و متغیرهای کیفی مورد بررسی. 3جدول 

 P انحراف معیار ±میانگین   متغیر

 020/0 4/۳2 ± 5/12 زن جنسیت ]تعداد )درصد([

 2/28 ± ۹/1۳ مرد

 001/0 6/۳1 ± ۳/1۳ مجرد وضعیت تأهل ]تعداد )درصد([

 2/24 ± 4/۷ متأهل

 460/0 ۷/۳0 ± 6/1 کارشناسی مقطع تحصیلی ]تعداد )درصد([

 ۹/۳2 ± ۷/15 دکتری عمومی

 2۷5/0 6/۳۳ ± ۹/1۳ )کم( میلیون تومان 2کمتر از  درامد خانوار ]تعداد )درصد([

 ۹/2۹ ± 8/11 میلیون تومان )متوسط( 5تا  2

 4/۳1 ± 6/14 تومان )زیاد(میلیون  5بیشتر از 

 556/0 4/۳0 ± 1/1۳ مالک وضعیت سکونت ]تعداد )درصد([

 1/۳4 ± 8/15 استیجاری

 2/۳1 ± 8/12 خوابگاهی

 152/0 ۷/۳2 ± ۷/14 دولتی شغل پدر ]تعداد )درصد([

 8/28 ± ۷/12 آزاد

 1/۳2 ± ۹/11 بازنشسته

 
تواند بیه دلییل تفیاوت در نیوع بیشتر اوتالالت روانی در دوتران میشیوع 
زا در مقایسیه بیا ها و نحوه برووردشان بیا شیرایط سیتت و اسیترسدغدغه آن

پسران باشد. همچنین، ممکن است دوتران به دلیل شیرایط اجتمیاعی موجیود، 
صیدیقی طالعه های وود را بیان کنند. این یافته با نتایج مکمتر از پسران ناراحتی

ها بیان کردند که سیالمت روان در دوتیر و مغایرت داشت. آن (24)و همکاران 
تیوان ایین تنیاقض را بیه دلییل تفیاوت در روش (. می24پسر یکسیان اسیت )

 فرهنگ افراد مطرال کرد.ها، تفاوت در شهرستان مورد بررسی و آوری دادهجمع
داری با وضعیت در تحقیق حاضر مشتص شد که سالمت روان رابطه معنی

ای کیه سیالمت روان در دانشیجویان مجیرد کمتیر از افیراد تأهل دارد؛ به گونه
همسو بیود؛  (25)متأهل است و از این نظر با نتایج پژوهش برآبادی و همکاران 

ل، حمایت اجتماعی بیشتری را از سوی وانواده ویود دریافیت ارا که افراد متأه

 .کنند و از آرامش روانی و ثبات بیشتری برووردار هستندمی
داری بین سیالمت نتایج به دست آمده از مطالعه نشان داد که تفاوت معنی

روان در افراد با وضعیت سکونت متتلف از جمله مالک، استیجاری و ووابگیاهی 
های تحقیق قیادری و همکیاران کیه اظهیار از این نظر با یافته وجود نداشت که

(، ناهمسو بیود. در 23نمودند سالمت روان در دانشجویان ووابگاهی کمتر است )
توان گفت که با توجه به شرایط کرونا و تعطیلی ووابگاه در توضیح این یافته می

د سیکونت بازه زمانی اجرای پژوهش، دانشجویان غییر بیومی نییز در شیهر ویو
شیود داشتند و تنها سابقه حضور در ووابگاه را بیان کردند. بنابراین، پیشینهاد می
 پس از پایان وضعیت کرونا روی این دو متغیر بررسی بیشتری صورت گیرد.

در پژوهش حاضر، میانگین سیالمت روان دانشیجویان مقطیع کارشناسیی 
های مطالعیه امیین فتهداری نداشت. یاپیراپزشکی و دکتری عمومی تفاوت معنی

مهر گزارش کرد که سالمت روان در دانشجویان مقطیع دکتیرای وندقی و پا 
کیه بیا نتیایج بررسیی  (26)عمومی مشهد کمتر از دانشجویان پیراپزشکی است 

تواند ناشی از تفاوت بازه زمانی و مکیانی حاضر مغایرت داشت و این اوتالف می

ه با گ شت زمان دانشجویان دکتری عمومی، توانایی مقابله بیا دو تحقیق باشد ک
 اند.زای تحصیل را به دست آوردهشرایط ستت و استرس

هیای سیالمت نتایج پژوهش حاضر حاکی از این بود که بین ویرده مقیاس
روان )افسردگی، اضطراب، عملکرد اجتماعی و عالیم جسیمانی( بیا ویودکنترلی 

های مطالعیه نمیازی و داشت کیه از ایین نظیر بیا یافتیهداری وجود رابطه معنی
ا و روابط نامطلوب بیا همسو بود. افسردگی و انزوا باعث بروورده (27)همکاران 
شود. از طرف دیگر، عملکرد اجتماعی نیامطلوب، باعیث ویودکنترلی سایرین می

 شود.نامناسب بین دانشجویان می
هیای سیالمت روان بیا نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین ورده مقیاس

داری مشاهده گردید و بیشیترین همبسیتگی بیین رضایت از زندگی رابطه معنی
های پژوهش رضاپور دگی با رضایت از زندگی وجود داشت که با یافتهمتغیر افسر
همسو بود. به طور کلی، هراه افسردگی کمتیر باشید، ارزییابی  (28)و همکاران 
 اش بهتر است و رضایت از زندگی بیشتری دارد.د از زندگیشناوتی فر
 که کرد اشاره نکاتی به توانمی مطالعه هایمحدودیت با ارتباط در انتها در
پاندمی کرونا، امکان دسترسی به دانشجویان وجیود نداشیت و از شییوه  دلیل به

در  آوری اطالعات استفاده شد. این امکیان وجیود داشیت کیهآنالین برای جمع
صورت مراجعه حضوری و بیان اهداف اجرای طرال به صورت رو در رو، افراد بیه 

دهی در سیثاالت تر شیوند. همچنیین، روش ویودگزارششرکت در طرال مشتاق
 شتصی وودکنترلی ممکن است دقت باالیی نداشته باشد.

 

 گیرینتیجه
بیا  داری بین وضیعیت سیالمت روانبا توجه به این که فرضیه همبستگی معنی

شیود می پیشینهاد وودکنترلی و رضایت از زندگی در مطالعه حاضیر تأییید شید.
سیالمت  تیوضیع یارتقیا جهیتاقدامات الزم را  دانشگاه انو مشاور نوالثمس

دهند. جلسات مشاوره فردی با دانشجویان برگزار گیردد، انجام ن ایروان دانشجو
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بیه منظیور  و شیود پرداوته زندگی از رضایت مبحث به هاآن آموزشی برنامه در
حفظ وودکنترلی باال در دانشجویان و پیشگیری از وقوع رفتارهیای ناهنجیار در 

 .شود توجه وودکنترلی همچنان ها به موضوعدانشگاه
 

 انیدتشکر و قدر
، مصیوب کمیتیه 198321 شیماره طرال تحقیقیاتی بیا از برگرفته حاضر پژوهش

 از وسییله بیدین. باشیدمی اصیفهان پزشیکی علوم تحقیقات دانشجویی دانشگاه
 پزشیکی علیوم اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و دانشجویان تمامی
بیه  قیدردانی و تشکر نمودند، همکاری مطالعه این انجام راستای در که اصفهان
علیوم  دانشیگاه پژوهشیی معاونیت میالی حماییت آید. تحقیق حاضر باعمل می
 گردید. انجام اصفهان پزشکی
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