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زهره سروري  ، 1هدایت

تيرگر 2

 9کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان_ ایران.
 9استادیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید باهنرکرمان_ ایران.
نام نویسنده مسئول:
زهره سروري

چکيده
هدف پژوهش بررسی رابطه بین سالمت روان باکیفیت زندگی در بین دانشجویان دختر مستقر در
خوابگاههای دانشگاه شهید باهنر کرمان است.روش پژوهش توصیفی_ تحلیلی و از نوع همبستگی
بوده است .جامعه آماری این پژوهش راکلیه دانشجویان دختر مستقر در خوابگاههای دانشگاه شهید
باهنر کرمان و نمونه آن را  982نفر از این دانشجویان که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند ،را
تشکیل میدهند .ابزار مورداستفاده در این پژوهش عبارتاند از پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ
و هیلیر در سال ( .)9292و پرسشنامه کیفیت زندگی ) . (HWOQOL _BREFبهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف یک نمونهای ،همبستگی نا پارامتری کندال
و اسپیرمن با نرمافزار spssاستفاده شد .یافتهها؛ نشان داد که بین سالمت روان و کیفیت زندگی
دانشجویان دختر مستقر در خوابگاهها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد( .)P>5/50نتیجهگیری؛
معموالً سالمت روان پیشبینی کننده کیفیت زندگی افراد است .و رضایتمندی از زندگی اهمیت
ویژهای در زندگی افراد میتواند داشته باشد..

واژگان کليدي :سالمت روان ،کیفیت زندگی ،دانشجویان دختر ساکن خوابگاه
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مستقر در خوابگاههاي دانشگاه شهيد باهنر کرمان

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال سوم)

ارتباط سنجی سالمت روان باکيفيت زندگی ،در دانشجویان دختر
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مقدمه
انسان امروز به دلیل الگوی توسعه در سطح جهانی با مسائلی روبروست که در طول تاریخ کمتر سابقه داشته است .کمسابقگی این مسائل
ناشی از گستردگی ابعاد مکانی_ زمانی آن هاست .بعد مکانی این مسائل گسترۀ جهان ،یا بهتر بگوییم ،سیارۀ زمین را دربرمی گیرد .از یکسو،
مشکالت یکسانی همزمان در نقاط مختلف جهان بروز کردهاند و از سوی دیگر ،جهان به شکل نظامی درآمده است که هر رویداد یا آسیبی که
در یک جزء آن ایجاد شود به سایر اجزا نیز سرایت میکند وزندگی بشر را به مخاطره می اندازد .از بعد زمانی ،این مشکالت فراتر از سرنوشت
نسل امروز را درمینوردند .بهبیاندیگر ،اگر مشکالت بحرانآفرین چارهاندیشی و برطرف نشوند ،گریبان گیر نسلهای آینده خواهد شد(گریفین
وکنلی،9221 ،ترجمـۀ خواجه پور .)9790 ،دانشجویان بهعنوان یکی از ذینفعان برنامههای توسعهای از جایگاه ویژهای نسبت به دیگر ذینفعان
برنامه توسعهای برخوردارند .و ازآنجاکه دانشجویان در آینده عهدهدار مدیریت عرصههای مختلف جامعه خواهند بود ،شناخت مسائلی که میتواند
کیفیت زندگی و سطح سالمت دانشجویان را به مخاطره بیندازد اهمیت بسیار زیادی برای جامعه دارد.
کیفیت زندگی 9مفهومی است که در سالهای اخیر بهواسطه نقشی که در سالمت روانی 9در افراد دارد اهمیت به سزایی یافته است .داشتن
کیفیت زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و هست و بهعنوان یک مفهوم ذهنی مبتنی بر ارزشها و تمایالت فردی در ارتباط با میزان
رضایتمندی از زندگی در نظر گرفتهشده است(غفاری و امیدی .)9789،کیفیت زندگی یک واژ عمومی است که دربرگیرنده مفهوم یک حس
کلی از سالمت شامل احساس شادی و رضایت از زندگی می شود .این مفهوم بیشتر از اینکه خاص و عینی باشد ،مفهومی گسترده و وابسته به
فرد است(گرزن .)9787،و فقط ازنظر فرد مشخص میشود .اگرچه کیفیت زندگی را میتوان بهطورکلی با عبارت شادی رضایت تعریف کرد ،اما
این دریافت کلی بهوسیله جنبههای مختلف زندگی فرد تحت تأثیر قرار میگیرد(بونومی.)9559،7
جهت توسعه و باال بردن سطح کیفیت زندگی در سراسر دنیا ،سازمانهای بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی در طول سالهای
گذشته برنامهها و فعالیتهای فراوانی را به انجام رساندهاند که موضوع سالمت روانی در اولویت برنامههای توسعه بینالمللی قرار دارد .سالمت
فرد پایه و اساس سالمت جامعه است جامعه نقش تعیین کنده در سالمت افراد ایفا میکند .وضعیت سالمت تکتک افراد جامعه به شیوههای
گوناگون بر سالمت و عواطف آنها تأثیر میگذارد ازاین رو تأمین سالمت افراد جامعه ،حائز اهمیت است( وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی .)9780:و دانشگاه نقش مهمی در آگاه ساختن دانشجویان پیرامون مسائل بهداشتی ،سالمتی و آموزشی علوم زندگی به آنان رادارند
ازآنجاکه ورود به دانشگاه مقطعی بسیار حساس در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری است و غالباً با تغییرات زیادی در روابط
اجتماعی و انسانی آنها همراه هست .در کنار این تغییرات به تغییرات و نقش های جدیدی نیز باید اشاره کرد که همزمان با ورود به دانشگاه
در دانشجویان شکل میگیرد .قرار گرفتن در چنین شرایطی غا لباً با فشار و نگرانی توأم بوده و عملکرد و بازدهی افراد را تحت تأثیر قرار
میدهد(رتک.)9225 ،1
با توجه به جوان بودن جامعه ایران ،این جمعیت جوان با نقش اصلیترین سرمایه برای توسعه ،نیازمند توجه بهسالمتی و بخصوص سالمت
روان است .از انجاکه دانشگاهها سازمانهایی هستند که هرساله تعداد قابلتوجهی از جمعیت جوان را جذب و در دوره زمانی معینی توانمندهای
علمی و عملی این افراد را پرورش میدهند توجه به جوانان مخصوص دانشجویان از عوامل اساسی توسعه پایدار است.دانشجویان در طول تحصیل
با چالشهای زیادی روبرو هستند که بر کیفیت تحصیلی آنها تأثیر میگذارد .یکی از مهمترین این چالشها مسئله بهداشت جسم و روان آنها
است که اغلب به دلیل فشار درس و فعالیتهای دانشگاهی از دید دانشجویان مغفول میماند .پس جوان بدون سالمت روان نمیتواند با
چالشهای ناشی از ایفای نقش سازگار شود(حسینی.)9789،
سالمت روانی دانشجویان و مخصوصاً دانشجویان خوابگاهی کشور ،یکی از مهمترین شاخصهایی است که ایجاد بحران در آن میتواند
بسیاری از سرمایههای کشور را نابود و مانع از رشد علمی ،صنعتی و حتی فرهنگی کشور شود .دانشجویان یکی از فعالترین و اثرگذارترین اقشار
جامعه هستند و کاهش سالمت روانی آنها بخشهای مهمی از جامعه را تحت تأثیر خود قرار میدهد.زندگی دانشجویی برای دانشجویان
غیربومی و ساکن خوابگاه ،مسائلی چون زندگی باهم اتاقی ،پذیرش تفاوتها ،زندگی مستقل از والدین ،مدیریت امور شخصی و مالی و ...به دنبال
دارد .یعقوبی وقار(" )9785وجود چنین شرایطی میتواند موجبات بروز برخی مشکالت و ناراحتیهای روانی در بسیاری از دانشجویان را فراهم
آورد ،لذا افرادی که قبل از ورود به دانشگاه ازلحاظ عاطفی_ روانی وضعیت چندان مناسبی نداشتهاند در مواجه با چنین شرایطی دچار مشکالت
روانشناختی بیشتری خواهند شد و طبیعتاً این مشکالت کارکرد آنها نموده و را در دانشگاه خدشهدار نموده و در پی آن ازنظر تحصیلی دچار
مشکل میشوند و این امر فشار روانی مضاعفی را بر فرد تحمیل میکند"(به نقل سلیمان میگونی.)92:9782 ،
)1

quality of life
mental health
3) Bonomi
4) Rettek
)2
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درواقع داشتن مشکالت روانی به اختالل در انجام تکالیف درسی ،کاهش انگیزه ،اضطراب ،ترس و نگرانی منجر شده و سبب میشود که
دانشجویان بخش قابلتوجهی از نیروی فکری خود را صرف چنین مشکالتی میکنند .درنتیجه توان و عالقۀ کافی را برای فعالیت در امور درسی
و آموزشی نخواهند داشت(راس 0و همکاران.)9222،
پرداختن به مسائل قشر دانشجو ،از ضروریات هر جامعهای است ،که یکی از این مسائل ،پرداختن به مقولهی بهداشت روانی دانشجویان
است .بهداشت روان رشتهای تخصصی از بهداشت عمومی است که درزمینۀ کاستن بیماریهای روانی در یک اجتماع فعالیت مینماید و بررسی
انواع مختلف اختالالت روانی و عوامل مؤثری که در بروز آنها نقش دارند ،در قلمرو کار این علم است(حسینی.)9798،
فرهنگ الروس ،بهداشت روانی را چنین تعریف می کند(( استعداد درون برای هماهنگی خوشایند و مؤثر کار کردن ،برای موقعیتهای
دشوار ،انعطافپذیر بودن برای بازیابی تعادل خود و توانایی داشتن)) (گنجی .)9787،در قرن بیست ویکم که دوران پرالتهاب استرسهای انسانی
است ،ارتقای س المت افراد جامعه جهت توسعه علمی ،سیاسی ،اجتماعی اقتصادی از مهمترین مسائل اساسی در هر کشوری محسوب میشود
و با در نظر گرفتن این که ،دانشجویان و جوانان ،ذخایر ارزشمند این کشور هستند و سرنوشت آینده جامعه در دست آنهاست الزم است به
مسائل مختلف دانشجویان ،که قشر قابلمالحظهای از جمعیت کشور را تشکیل میدهند ،توجه خاصی معطوف گردد .زیرا دوران دانشجویی و
حضور در خوابگاه تجربه جدید و سختی است که ممکن است کیفیت زندگی دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد .دراینبین توجه به کیفیت
زندگی دانشجویان خوابگاهی از اهمیت زیادی برخ وردار است و فراهم نمودن کیفیت زندگی مطلوب و مناسب برای دانشجویان خوابگاهی یکی
از مسائل اساسی هر دانشگاه محسوب میشود .زیرا ارزیابی کیفیت زندگی در یک جامعه و دستیابی به عوامل مؤثر بر آن میتواند برنامه ریزان،
تصمیمگیرندگان هر نظام را برای طراحی برنامههای کاربردی و مؤثر یاری دهد که درنهایت به افزایش رفاه و رضایتمندی افراد آن جامعه منجر
خواهد شد .بهعالوه هراندازه کیفیت زندگی ،بهطور مستمر ارتقا یابد از آسیبهای روانی مانند بیماریهای روانی ،احساس بیهودگی و نارضایتی
از زندگی کاسته میشود(حاج یوسفی.)9780،
در سال  9280در شمال غرب انگلستان برای اولین بار تحقیقات کیفیت زندگی انجام شد .محور اصلی این مطالعات محدود به بیماریهای
روانی مزمن بود و از آن بهعنوان شاخصی در جهت ارزیابی سالمت روانی استفاده میشد .امروزه از این مفهوم در اندازهگیری کارایی درمانها،
داروها ،جراحیها و بررسی شاخصهای سالمت استفاده میگردد ( .عظیمی و باجالن .)9788،شالوک کیفیت زندگی را چنین تعریف میکند:
((درکی که فرد از زندگی خانوادگی و اجتماعی ،شغل و میزان سالمتی خود به دست میاورد)) (حریرچی و همکاران.)9788،
ازنظر سازمان بهداشت جهانی ،سالمت یکی از حقوق اصلی انسانی تلقی میشود و درنتیجه همۀ مردم باید به منابع اساسی تأمین سالمت
دسترسی داشته باشند .درک و شناخت همهجانبۀ سالمت داللت بر این دارد که همۀ نظامها و ساختارهایی که شرایط اجتماعی ،اقتصادی و
محیط فیزیکی را کنترل و حکومت میکنند ،باید به نوع فعالیتهای خود و اثری که بر روی سالمت و رفاه فرد و جامعه میگذارد بیشتر توجه
کنند(سجادی .)9781،مطالعات کیفیت زندگی به بررسی تأثیرات تمام موضوعاتی میپردازد که باعث باال رفتن سطح معنی زندگی و افزایش
شادی و خوشی و تناسب شرایط زندگی شهروندان میگردد .از دیدگاهی ،هدف نهایی کیفیت زندگی قادر ساختن مردم به زندگی کردن ،ایجاد
زندگی باکیفیت و ارتقای سطح کیفی زندگی است .زندگی که هم دارای معنا و محتوا باشد و هم سرشار از بهرهمندی (.عظیمی و باجالن.)9788،
مروری بر پژوهشها نشان میدهد که سالمت ،یکی از نشانگرهای کیفیت زندگی است .در چند دهۀ اخیر ،شناخت ،اندازهگیری و بهبود
کیفیت زندگی ،از اهداف اصلی محققان ،برنامه ریزان و دولتها بوده است.ازاینرو ،بر اساس پایگاه دادههای موسسه اطالعات علمی ،از سال9289
تا ،9550بیش از  00هزار تحقیق دربارۀ کیفیت زندگی انجامشده است(رضوانی و منصوریان .)9789،نتایج بهدستآمده نشاندهندۀ آن است
که سالمت روان هم بهصورت مستقیم وهم بهصورت غیرمستقیم باکیفیت زندگی ارتباط دارد.
خالصه تحقيقات انجامشده

نام محقق

سال

عنوان تحقیق

نتیجه تحقیق

چناری

9789

بررسی رابطه میان کیفیت زندگی مرتبط با
سالمت ،راهبرهای مقابلهای و احساس تنهایی
در دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس.

نتایج بهدستآمده حاکی از این مطلب است که با افزایش
احساس تنهایی در افراد ،میزان کیفیت زندگی در مؤلفههای
جسمانی و روانی آنها کاهش مییابد.

مسعودی

9788

بررسی ارتباط میزان سالمت اجتماعی و کیفیت
زندگی در دانشجویان دختر ساکن خوابگاههای
دانشگاه تهران

نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین میزان سالمت اجتماعی
و کیفیت زندگی و همچنین شاخصهای آن( سالمت روانی ،
سالمت جسمانی ،سالمت محیطی) رابطه معنیدار وجود دارد.

نام محقق

سال

عنوان تحقیق

نتیجه تحقیق
Ross

)5
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رابطه استرس شغلی و کیفیت زندگی با سالمت
روان در دانشجویان اینترن دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان

نتایج این پژوهش با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون،
رگرسیون چندگانه نشان میدهد که بین استرس شغلی با
سالمت روان ،همچنین کیفیت زندگی با سالمت روان رابطه
معناداری وجود دارد.
با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون ،به این
نتیجه رسیدند که بین کیفیت و سالمت روان وابستگان به مواد
رابطه معناداری وجود دارد.

قادری

9725

دیوشلی،
ماسوله و
دل آذر

9729

رابطه سالمت روان و کیفیت زندگی در افراد
وابسته به مواد

شعبانی
مایانی

9729

پیشبینی مؤلفههای سالمت روان بر اساس
کیفیت زندگی و سبکهای هویت در
دانشجویان دانشگاه تبریز

نتایج تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روشهای آماری تحلیل
مسیر و تحلیل واریانس چند متغیره حاکی از آن بود که
مؤلفههای کیفیت زندگی و سبکهای مدیریت قادرند مؤلفههای
سالمت روانی را پیشبینی و تبیین نمایند.

فالحتی

9729

بررسی کیفیت زندگی دانشجویان :مطالعه
موردی دانشجویان دانشگاههای تهران و
کردستان

رضایت از کیفیت زندگی دانشگاهی تأثیر معناداری در رضایت از
کیفیت زندگی کلی دانشجویان دارد.

ابراهیمی
مالیری

9721

بررسی رابطه سالمت روان و کیفیت زندگی
معلمان زن مقاطع ابتدایی منطقه99شهر تهران

نتایج بهدستآمده بر اساس آمار استنباطی و توصیفی رابطه
معناداری بین سالمت روان کیفیت زندگی را بیان میکند.

سیاروچی،
پی دینز و
اندرسون

9555

رابطه بین استرس ،هوش هیجانی و سالمت
روانی

نتایج نشان داد که بین هوش هیجـانی و
عواملی که نشانۀ سالمت روانی است ،رابطۀ معناداری وجود دارد.

فرضيه پژوهش
بین وضعیت سالمت روان دانشجویان دختر مستقر در خوابگاههای دانشگاه شهید باهنر کرمان و کیفیت زندگی آنها رابطه معناداری
وجود دارد.

روش تحقيق
با توجه بهعنوان تحقیق ،پژوهش حاضر توصیفی از نوع تحقیقات همبستگی ،که ازنظر ماهیت کاربردی و ازنظر زمان مقطعی است .شیوهی
این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن از نوع نمونهگیری تصادفی ساده است .و برای جمعآوری دادهها و ادبیات و سوابق پژوهش
در داخل و خارج کشور از روش کتابخانهای استفادهشده است .متغیرهای این پژوهش به دودسته متغیر پیشبین و مالک تقسیم میشوند.
سالمت روان در این پژوهش نقش متغیر پیشبین را ایفا میکند .و کیفیت زندگی در این پژوهش بهعنوان متغیر مالک محسوب میگردد.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دختر مستقر در خوابگاههای دانشگاه شهید باهنر کرمان است .بدینصورت که ابتدا سالمت
روان دانشجویان دختر ساکن خوابگاهها از طریق پرسشنامه مربوط سنجیده میشود و سپس از طریق پرسشنامه کیفیت زندگی که آنهم توسط
دانشجویان دختر مستقر در خوابگاههاست تکمیل میگردد .میزان رابطه دو متغیر مشخص میشود .بهمنظور تعیین حجم کلی نمونهای که باید
از جامعه موردمطالعه انتخاب گردد و این افراد پاسخگوی پرسشنامه تحقیق باشند با استفاده از جدول مورگان به شرح ذیل است .که بر این
اساس تعداد دانشجویان دختر مستقر در خوابگاههای دانشگاه شهید باهنر کرمان( )982نفر است.
ابزار جمعآوری دادههای این تحقیق ،پرسشنامه و از نوع بسته یا منظم است .در این تحقیق برای جمعآوری اطالعات از دو پرسشنامه
استفادهشده است .برای بررسی و سنجش سالمت روان دانشجویان دختر از پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ و هیلیر در سال ( )9292که به
موضوع و جامعه تحقیق نزدیکترمی باشد استفادهشده است که شامل 98سؤال است و توسط پاال هنگ و یعقوبی در سال( )9791هنجاریابی و
به فارسی ترجمهشده است مقیاس اندازهگیری مورداستفاده در این پرسشنامه ،مقیاس لیکرت است  .روایی این پرسشنامه 5/20محاسبهشده
است و پایایی آن 5/88است.
برای سنجش کیفیت زندگی دانشجویان نیز از پرسشنامه ) (QOLکه توسط سازمان بهداشت جهانی()WHOQOL_ BREFبا
همکاری 90مرکز بینالمللی در سال( )9282ساختهاند استفادهشده است .این پرسشنامه شامل 98سؤال است.مقیاس اندازهگیری مورداستفاده
در این پرسشنامه ،مقیاس لیکرت می باشدکه بهصورت بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و بسیار کم بیانشده است .برای پایایی این پرسشنامه ابتدا
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توسط نصیری( )9780با استفاده از سه روش ،باز آزمایی بافاصله سههفتهای ،تنصیفی و آلفای کرونباخ استفاده کرده است که به ترتیب _89/5
 89/5 _81/5بوده است همچنین پایایی مقیاس کیفیت زندگی را رحیمی در سال( )9788سنجیده است و آلفای کرونباخ برای کل مقیاس
برابر با 88/5است.برای تعیین روایی نصیری ( )9780از روش روایی همزمان استفاده کرد و رابطه نمره کل آزمون و خرده مقیاسهای آن را با
نمره کل و خرده مقیاسهای پرسشنامه سالمت عمومی از طریق ضریب همبستگی سنجید که دامنه ضریبهای همبستگی بهدستآمده از
10/5تا87/5بوده و هر ضریب در سطح 59/5معنادار بودند .یوسفی و صفری( )9788برای تعیین روایی از همبستگی نمره کلی هر بعد با تکتک
سؤالهای تشکیلدهنده آن بعد استفادهشده است .دامنه ضریبهای همبستگی بهدستآمده از10/5تا 87/5بود و هر ضریب در سطح
59/5معنادار بودند(نجات همکاران.)9780،

یافتههاي پژوهش
توصیف شاخصهای دموگرافیک (بررسی ویژگیهای عمومی ):
وضعیت تأهل پاسخگویان:
با توجه تجزیهوتحلیل دادهها از بین  982نفر از پاسخگویان موردبررسی  957نفر ( 95/9درصد) مجرد و  88نفر ( 92/8درصد) متأهل
بودهاند .همچنین تمامی پاسخگویان به سؤال مربوط به جنسیت خودپاسخ دادهاند.
توزیع فراوانی وضعيت تأهل پاسخگویان

تأهل پاسخگویان
پاسخگو

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی پاسخگو

درصد فراوانی تجمعی

مجرد

957

9/95

9/95

9/95

متأهل

88

8/92

8/92

5/955

982

5/955

کل

وضعیت تحصیالت پاسخگویان:
با توجه تجزیهوتحلیل دادهها از بین  982نفر از پاسخگویان موردبررسی  989نفر ( 89/8درصد) دارای مدرک کارشناسی 25 ،نفر (79/9
درصد) کارشناسی ارشد و  98نفر ( 8/9درصد) دارای مدرک دکتری بودهاند .همچنین تمامی پاسخگویان به سؤال مربوط به تحصیالت خودپاسخ
دادهاند.
توزیع فراوانی وضعيت تحصيالت پاسخگویان

تحصیالت پاسخگویان
پاسخگو

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی پاسخگو

درصد فراوانی تجمعی

کارشناسی

989

8/89

89/8

89/8

کارشناسی ارشد

25

9/79

79/9

27/8

دکتری

98

9/8

8/9

955/5

982

955/5

کل

توصيف کمی متغيرهاي اصلی پژوهش
وضعیت متغیر سالمت روان
با توجه به نمره متغیر سالمت روان و کیفیت زندگی ،از بین  982دانشجویان دختر مستقر در خوابگاهای دانشگاه شهید باهنر کرمان ،در
مورد با توجه به میانگین نمره محاسبهشده( ،)9/88سالمت روان دانشجویان دختر به میزان متوسط بوده است .همچنین با توجه به میانگین
نمره محاسبهشده( ،)7/80کیفیت زندگی دانشجویان دختر به میزان زیاد بوده است.
آماره های توصیفی نمره سالمت روان و کیفیت زندگی کاری در دانشجویان دختر مستقر در خوابگاهای دانشگاه شهید باهنر کرمان
متغیر

میانگین

انحراف معیار

میانه

مد

چولگی

کشیدگی

کمینه

بیشینه

تعداد

سالمت روان

9/88

5/097

9/95

9/99

-5/97

-5/91

9

7

982

کیفیت زندگی

7/80

5/129

7/99

1/19

-5/92

-5/09

9/09

1/07

982
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تحليل دادهها (بررسی فرضيه تحقيق)
در ابتدا قبل از بررسی فرضیه تحقیق باید نرمال بودن متغیرهای تحقیق توسط آزمون کولموگروف-اسمیرنوف یک نمونهای بررسی شود.
 : 𝐻0متغیر موردبررسی توزیع نرمال دارد.
 : 𝐻1متغیر موردبررسی توزیع نرمال ندارد.
آزمون کولموگوروف -اسميرنوف یک نمونهاي براي متغيرهاي تحقيق
متغیر

سالمت روان

کیفیت زندگی

تعداد

982

982

میانگین

9/88

7/80

انحراف استاندارد

5/097

5/129

آماره Z

9/802

9/290

معنیداری( -pمقدار)

5/558

5/559

بر اساس نتایج جدول آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف یک نمونهای و معنیداری بهدستآمده ،به علت اینکه معنیداری بهدستآمده کمتر
از ( 5/50سطح معنیداری تحقیق) است لذا فرض نرمال بودن برای متغیرهای تحقیق مورد تأیید قرار نمیگیرد .یعنی با  5/20درصد اطمینان
(در سطح معنیداری  )5/50فرض نرمال بودن رد میشود.
به علت اینکه فرض نرمال بودن برای متغیرهای تحقیق رد شد برای بررسی فرضیه تحقیق از آزمونهای همبستگی نا پارامتری کندال و
اسپیرمن استفاده میشود.
فرضیه پژوهش :بین وضعیت سالمت روان دانشجویان دختر مستقر در خوابگاههای دانشگاه شهید باهنر کرمان و کیفیت زندگی آنها
رابطه معناداری وجود دارد.
بین سالمت روان دانشجویان و کیفیت زندگی آنها رابطه وجود دارد.
 : 𝐻0بین سالمت روان دانشجویان و کیفیت زندگی آنها رابطه وجود ندارد.
 : 𝐻1بین سالمت روان دانشجویان و کیفیت زندگی آنها وجود دارد.
برای بررسی رابطه بین سالمت روان دانشجویان و کیفیت زندگی آنها از ضرایب همبستگی کندال و اسپیرمن استفاده شد (متغیرها
کمی).
ضریب همبستگی کندال و اسپيرمن بين سالمت روان دانشجویان و کيفيت زندگی آنها

آماره همبستگی

مقدار ضریب همبستگی

کندال
اسپیرمن

معنیداری( -pمقدار)

تعداد

5/827

>5/559

982

5/979

>5/559

982

**
**

وجود رابطه
دارد
دارد

نوع رابطه
مستقیم
مستقیم

*در سطح  5/50معنیدار ** در سطح 5/51معنیدار

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی و معنیداریهای بهدستآمده از آنها ،به علت اینکه معنیداری بهدستآمده کمتر از 5/50
(سطح معنیداری تحقیق) است لذا فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر رد میشود و فرض یک موردپذیرش واقع میشود
همچنین ضریب همبستگی کندال برابر  5/827و ضریب همبستگی اسپیرمن برابر  5/979است که نشاندهنده این است که بین سالمت روان
دانشجویان و کیفیت زندگی آنها نوع و شدت رابطه چگونه است .با توجه به مثبت بودن ضرایب آزمونهای کندال و اسپیرمن این رابطه از نوع
مستقیم یا افزایشی است .لذا فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار میگیرد به این مفهوم که تغییرات در میزان سالمت روان دانشجویان موجب
تغییرات در کیفیت زندگی آنها است و بهطرف مثبت (افزایشی) سیر میکند ،بدین معنی که اگر در جامعه به میزان یک واحد افزایش سالمت
روان را در دانشجویان داشته باشیم انتظار داریم با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن کیفیت زندگی آنها به میزان  5/979افزایش پیدا کند
و بالعکس.
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بحث و نتيجهگيري
مطالعه حاضر رابطه بین سالمت روان و کیفیت زندگی دانشجویان دختر مستقر در خوابگاههای دانشگاه شهید باهنر کرمان را موردسنجش
قرار داده است .نتایج بهدستآمده از آزمون همبستگی نا پارامتری کندال و اسپیرمن وجود رابطه معنادار و مستقیم بین سالمت روان و کیفیت
زندگی دانشجویان دختر را نشان داد .نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج بهدستآمده از تحقیقات مسعودی( ،)9788قادری( ،)9725دیوشلی
و همکاران( ،)9729شعبانی مایانی( ،)9729فالحتی( ،)9729مالیری( )9721و سیاروچی و همکاران( )9555همخوانی دارد.
سالمت بخشی از سرمایۀ انسانی است .از دیدگاه فردی عامل سالمت جزء پیشنیازها و شرایط اصلی اشتغال ،فعالیت اقتصادی و اجتماعی
انسانها در سایر جوامع به شمار میرود(ارفعی عین الدین .)9788،ارتباط بین شاخصهای سالمت و کیفیت زندگی اهمیت بسیار زیادی در
تصمیمگیریهای بالینی و سیاستگذاریهای بهداشتی دارد .بهطوریکه چشمانداز کیفیت زندگی ،یک محرک قوی برای تصمیمها و ترجیحات
فرد است .و ازآنجاکه دانشجویان حجم زیادی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند به اقتضاء و شرایط سنی و موقعیت اجتماعی بهعنوان قشر
تحصیلکرده ،جامعه میتواند آنها را بهعنوان الگو برای سایرین قرار دهد(تل و همکاران .)9725،در حقیقت زمانی که دانشجو رضایتمندی از
کیفیت زندگی خود را داشته باشد نهتنها سالمت روان افزایش می یابد بلکه بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی و توانایی او در زمینههای
مختلف ازجمله روابط بین فردی مؤثر و همچنین رضایتمندی شغلی را فراهم میگردد .بدیهی است که هرچه سالمت روان افراد ،متعادل و یا
حتی باالتر باشد به کیفیت زندگی بهتر آنها کمک میکند.
نتایج حاصل از یافتههای استنباطی دادهها ،فرضیۀ اصلی تحقیق را درباره تأثیر سالمت روان بر کیفیت زندگی تأیید میکند .نتیجۀ بررسی
ارتباط بین سالمت روان و کیفیت زندگی این دانشجویان ،بیانگر ارتباط معنادار دو متغیر است .همچنین همبستگی دو متغیر مثبت و افزایشی
است  .به عبارتی بین سطح سالمت روان و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد یعنی با افزایش سالمت روان کیفیت
زندگی افزایش می یابد؛ بنابراین فرضیۀ اصلی پژوهش تأیید میشود .بررسی نتایج ارتباط بین سطح سالمت روان و حیطه سالمت جسمانی
بهعنوان اولین مؤلفه کیفیت زندگی دانشجویان ،بیانگر ارتباط معنادار بین دو متغیر نامبرده است .یعنی ارتباط تنگاتنگی بین سالمت جسم و
روان وجود دارد .تغییر جزئی در سالمت یکی از آنها بهطور حتم بر سالمت دیگری تأثیر میگذارد .به عقیده انجمن روانشناسی آمریکا ،چنانچه
ازنظر روحی فرد بیمار باشد ،سالمت جسمی وی نیز عالئمی از پریشانی را نشان خواهد داد.
همچنین وجود ارتباط مثبت و معنادار بین دو متغیر سالمت روانی و مؤلفههای روانشناختی کیفیت زندگی و حیطه روابط اجتماعی
دانشجویان بیانگر این نکته است که ارتباط معنادار بین آنها وجود دارد .بنابراین میتوان گفت :سالمت و بهداشت روان به این معناست که
شخص ،عالوه بر دور بودن از مشکالت و بیماریهای روانی ،با شرایط خود بهخوبی سازش داشته باشد و در تعامل با اطرافیان و افراد جامعه،
موفق و درنتیجه دارای رغبت و شوق زندگی باشد .درنهایت وجود ارتباط مثبت و معنادار بین دو متغیر سالمت روان و سالمت محیطی بهعنوان
آخرین مؤلفه کیفیت زندگی دانشجویان بیانگر این نکته است که این فرضیه یعنی ارتباط معنادار بین سالمت روان و سالمت محیطی دانشجویان
تأیید میشود .و در هر جامعه توجه به وضعیت سالمت روانی و فراهم آوردن زمینه الزم برای تحقق یک زندگی پویا و سالم ضامن سالمتی آن
جامعه برای سالهای آینده به شمار میرود.
بر این اساس ،با توجه به نتایج بهدستآمده از این پژوهش پیشنهاد میشود :
_مسئوالن دانشگاهی الزم است با مدنظر قرار دادن این متغیرها در جهت تخصیص امکانات دانشگاهی به این گروههای آسیبپذیر از
تشدید وضعیت این دانشجویان پیگیری کنند.
_ به لحاظ تأثیر و کارایی روشهای روانشناختی در ارتقاء سطح بهداشت روانی جامعه دانشجویان ،پیشنهاد میشود در این زمینه
کارگاههای آموزشی  ،سمینارهای روانشناسی در دانشگاهها و همچنین محیط خوابگاهها برگزار گردد .و مسئولیت برگزاری این کارگاهها را
کارکنان باتجربه واحدهای آموزشی در این زمینه بر عهده گیرند تا اثربخشی الزم را داشته باشند.
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