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مقدمه
بهداشت روان در بهترین نگاه عبارت است از یک حالت پایا و 
کامل از فقدان نشانه های بیماری و حضور نشانه های سالمت 
که دارای ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی است )1(. با توجه 
به تعریف فوق و این واقعیت که جامعه ی ما جامعه ای جوان 

است و انگیزه ی باالیی برای ورود به دانشگاه دارد و از طرفی 
ذاتی خاص خود  دارای محدودیت های  دانشجویی،  دوره 
است و مرحله ای بسیار مهم در زندگی افراد، به شمار می رود، 
عوامل متعددی سالمت دانشجویان را بویژه در بعد روانی، 
تهدید می کنند. دانشجویی که با زمینه های مختلف اجتماعی 

چكيده
مقدمه: با توجه به اینکه سالمت روان و عوامل اثرگذار بر آن مانند رضایت از زندگی و خودکارآمدی از مؤلفه های 
مهم در زندگی افراد به شمار می آیند، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین شاخص های مختلف سالمت روان و 

خودکارآمدی با رضایت از زندگی در دانشجویان مقاطع مختلف رشته روان شناسی طراحی و اجرا شد.
روش ها: در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی جامعه مورد مطالعه از بین دانشجویان پسر و دختر دانشکده    روانشناسی 
در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد ساری در سال 1395 انتخاب شدند. نمونه های آماری با 
استفاده از نمونه گیری تصادفی و به روش طبقه ای )کارشناسی، ارشد و دکتری( به تعداد 185 نفر انتخاب گردیدند. ابزار 
پژوهش، پرسشنامه سالمت عمومی، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و پرسشنامه رضایت از زندگی بود. داده های 
جمع آوری شده به کمک روش های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS-16 تجزیه  و تحلیل شدند.

نتایج: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سالمت روان و رضایت از زندگی )r=52/0( و بین خودکارآمدی 
و رضایت از زندگی )r=66/0( رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت، همچنین تفاوت معناداری در سالمت روانی 

)P=019/0( و خودکارآمدی )P=012/0( دانشجویان مقاطع مختلف روانشناسی مشاهده  شد.
نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد به همان میزان که سالمت روان، خودکارآمدی و رضایت زندگی می توانند تأثیر 

مثبتی در زندگی فرد داشته باشند، اختالل در سالمت روان می تواند این تأثیر را به نوع منفی تبدیل کند.
کلمات کلیدی: سالمت روان، خودکارآمدی، رضایت از زندگی، دانشجو، روان شناسی
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و فرهنگی قدم به دانشگاه می گذارد، نیازمند توجه جهت 
همسان سازی و سازگاری با محیط جدید است. دانشجویان 
که اجزای اصلی دانشگاه را تشکیل می دهند، زمانی می توانند 
در پیشبرد اهداف مورد نظر موفق باشند که از سالمت روانی 
الزم نیز برخوردار باشند )2(. از سوی دیگر، اگر بخواهیم 
یک عامل انگیزشی را که منجر به افزایش عملکرد تحصیلی و 
رضایت از زندگی می شود نام ببریم می توانیم به خودکارآمدی، 
اشاره کنیم. طبق مطالعه اوسبرن )2010( افرادی که دارای 
خودکارآمدی مناسبی نیستند یعنی، توانایی های خود را کمتر 
از میزان واقعی برآورد می کنند، معموالً از زندگی احساس 
و  دارند  درماندگی  احساس  افراد،  این  می کنند،  نارضایتی 
در مقابله با رویدادها و شرایطی که آنان را تحت تأثیر قرار 
می دهند، ناتوان هستند )3(. رضایت از زندگی، ترکیبی از 
شرایط فردی و اجتماعی و در واقع نشانه ای از نگرش های 
مثبت فرد نسبت به جهان و محیطی است که وی را فراگرفته 
و در آن زندگی می کند. رضایت از زندگی، همبستگی باالئی 
با احساس خوشبختی، اعتماد متقابل و احساس تعهد نسبت 
به جامعه دارد و نشانه نگرش فرد به خود و جهان پیرامون 
است. سطح پایین رضایت از زندگی منجر به گرایش های 

منفی نسبت به کل جامعه می شود )4(.
اگر چه پیشرفت علم پزشکی موفقیت های چشمگیری را در 
زمینه حفظ سالمت بدن، کاهش مرگ  و میر و باال بردن متوسط 
طول عمر ایجاد کرده است، با این وجود نتوانسته است یکی 
از نگرانی های رایج حوزه سالمت، یعنی افزایش اختالالت 
روان پزشکی را حل کند )5(. افت عملکرد و کاهش بهره وری 
اقتصادِی جمعیت های مبتال به بیماری های روانی، واقعیتی 
انکارناپذیر است، به این دلیل که اکثر مبتالیان روانی، جوانان 
هستند. هر چند که دانشگاه در کنار نهاد آموزش  و پرورش، 
مصدر رشد و بالندگی در حوزه علم و فرهنگ است، اما با 
این  وجود مطالعات وضعیت سالمت روانی دانشجویان طی 
سال های اخیر از جمله بررسی کلین و همکاران )2009(، 

که  است  دانشجویانی  درصدی  الی20   17 رشد  از  حاکی 
یا در بدو ورود به دانشگاه مشکوک به مشکالت جسمی، 
روانی و اجتماعی هستند و یا در طی دوران تحصیل گرفتار 
چنین مسائلی می شوند )6(. تأثیر اختالل در سالمت روان، 
در کارکرد اجتماعی و خانوادگی نمود پیدا می کند و در نتیجه 
با ایجاد مشکالت تحصیلی و شخصی، کاهش رضایت از 
زندگی و افسردگی را بدنبال می آورد. دانشجویان هر جامعه، 
نیروی انسانی و سازندگان فردای آن جامعه هستند، ازاین رو، 
سالمت جسم و روان آنان اهمیت زیادی برای جامعه دارد 
)7(. وجود مشکالت عمومی و اختالالت روان پزشکی، در 
امور آموزشی دانشجویان تأثیر جدی داشته و منجر به افت 
تحصیلی و گاه ترک تحصیل آنان می شود. برآیند این حوادث، 
هدر رفتن منابع مادی، بودجه دانشگاه، نیروی کار حرفه ای، 
اتالف وقت دانشجویان و احساس ناامیدی و یأس در آنان 
است. از طرفی افزایش مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره 
دانشجویی در سال های اخیر، مؤید وجود مشکالت روانی، 
اجتماعی و تحصیلی روزافزون در آنان بوده و نیاز به مداخله 

و ارائه خدمات مشاوره ای بیشتر را می طلبد )8(.
با توجه به اهمیت سالمت روان و عوامل اثرگذار بر آن مانند 
رضایت از زندگی و خودکارآمدی که از مؤلفه های مهم در 
اینکه وجود  به  عنایت  با  و  می آیند  به شمار  افراد  زندگی 
ناکارآمدی و سطح پایین سالمت روان و بالطبع نارضایتی از 
زندگی، می تواند در گروه دانشجویان بسیار مشکل ساز باشد 
و فشار روانی وارد شده به این طبقه، خواهد توانست تأثیر 
متقابلی بر جامعه و مراجعین آنان وارد  کند، بنابراین شناسایی 
و تالش برای بهزیستی این قشر از جامعه ضروری به نظر 
می رسد، از این رو با در نظر گرفتن این ضرورت و از آنجا که 
پژوهشی در این راستا در شهر ساری انجام نشده است، لذا 
پژوهشگر بر آن شد تا ارتباط بین شاخص های سالمت روان 
و خودکارآمدی را با رضایت از زندگی در دانشجویان مقاطع 

مختلف رشته روان شناسی مورد بررسی قرار دهد.
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روش  کار
این پژوهش، یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود که 
روی 185 نفر از دانشجویان رشته ی روانشناسی که شرایط 
ورود به مطالعه )دانشجوی دختر یا پسر رشته ی روانشناسی 
مشغول  دکترای  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  مقاطع  در 
به تحصیل در دانشگاه آزاد واحد ساری در سال 1395( را 
داشتند، انجام شد. روش نمونه گیری، نمونه گیری سهمیه ای 
بود به این نحو که ابتدا مقاطع مختلف روانشناسی مشخص 
شدند و تعداد دانشجویان هر مقطع، به طور مجزا مشخص 
گردید، سپس نسبت هر مقطع )تقسیم حجم هر مقطع برحجم 
کل مقاطع( مشخص شد و براساس حجم کل مقاطع )356 
نفر(، حجم نمونه، در جدول مورگان، 185 نفر تعیین گردید، 
برای باالرفتن اطمینان، اعداد درفرمول کوکران نیز جایگذاری 
شدند و مجدداً همین نتیجه دریافت شد و در نهایت بر اساس 
حجم نمونه و نسبت هرمقطع، سهم نفرات هر مقطع به ترتیب 
در مقطع کارشناسی )80 نفر(، در مقطع ارشد )65 نفر( و در 
مقطع دکترا )40 نفر( تعیین شد. معیارهای خروج از مطالعه 
شامل دانشجویان دختر یا پسر مشغول به تحصیل در مقاطع 
مختلف سایر رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد ساری و یا 

دانشگاه های دیگر می شد.
ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سالمت عمومی، پرسشنامه 
خودکارآمدی عمومی شرر و پرسشنامه رضایت از زندگی 
بودند. پرسشنامه سالمت عمومی با هدف شناسایی اختالالت 
روانی در مراکز و محیط های مختلف تدوین شده است. سؤاالت 
پرسشنامه که به بررسی وضعیت روانی فرد در چهار هفته اخیر 
می پردازد، دربرگیرنده نشانه هایی مانند افکار و احساسات 
نابهنجار و جنبه هایی از رفتار قابل مشاهده می باشد. به همین 
جهت سؤاالت بر موقعیت »اینجا و اکنون« تأکید دارد. این 
پرسشنامه به  صورت فرم های 12، 28، 30 و 60 سؤالی طراحی 
شده است که در پژوهش حاضر از فرم 12 سؤالی پرسشنامه 
سالمت عمومی استفاده شد. سؤاالت این پرسشنامه همانند 

فرم های دیگر، شدت مشکالت روانی را در چند هفته اخیر 
می سنجد. پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای 
کرونباخ ارزیابی شد که درنتیجه این ضریب، 0/87 محاسبه 
گردید. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش تحلیلی مقایسه 
گروه های شناخته شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون 
تحلیل واریانس، در بررسی نمره پرسشنامه سالمت عمومی و 
وضعیت کلی کیفیت زندگی )به  عنوان متغیر گروهی( نمایانگر 
تفاوت های قابل  مالحظه ای بین گروه ها بود؛ به این صورت 
که افراد دارای وضعیت بهتر کیفیت زندگی، از این پرسشنامه 
نمرات پایین تری گرفتند و افراد دارای کیفیت زندگی »خیلی 
باالیی کسب کردند  به  صورت معناداری نمره  تا »بد«  بد« 
)F= 58 ،P> 0/0001(. پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر 
نیز دارای 17 سؤال است که هر سؤال بر اساس مقیاس لیکرت 
از دامنه کاماًل مخالفم تا کاماًل موافقم تنظیم می شود. نمره گذاری 
مقیاس به این صورت است که به هر ماده از 1 تا 5 امتیاز تعلق 
می گیرد. سؤال های 1، 3، 8، 9، 13 و 15 از راست به چپ و بقیه 
سؤال ها به  صورت معکوس یعنی از چپ به راست نمره گذاری 
می شوند. بنابراین حداکثر نمره ای که فرد می تواند از این مقیاس 
به دست آورد نمره 85 و حداقل نمره 17 است. این مقیاس 
توسط بختیاری براتی )1376( ترجمه و روایی پایایی شده 
است. براتی برای سنجش روایی سازه ای مقیاس خودکارآمدی 
عمومی، نمرات به دست آمده از این مقیاس را با اندازه های 
بیرونی  چندین ویژگی شخصیتی )مقیاس کنترل درونی و 
راتر، خرده مقیاس کنترل شخصی، مقیاس درجه اجتماعی 
مارلو و کران و مقیاس شایستگی بین فردی روزنبرگ( همبسته 
کرد که همبستگی پیش بینی شده بین مقیاس خودکارآمدی و 
اندازه های خصوصیات شخصیتی متوسط )61/0 در سطح 
05/0معنادار( و در جهت تائید سازه مورد نظر بود. همچنین 
ضریب پایایی مقیاس با استفاده از روش دونیمه کردن آزمون 
گاتمن برابر76/0 و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 79/0 

به دست آمده است )9(.
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پرسشنامه رضایت از زندگی، دارای 5 ماده است که هر ماده 
در یک طیف لیکرت از 1 تا 7 نمره گذاری می گردد. با توجه 
به سهولت اجرای این پرسشنامه و ویژگی های روان سنجی 
مرتبط  پژوهش های  در  به خصوص  آن  از  استفاده  مناسب، 
با رضایت از زندگی، بسیار زیاد است. ضریب همبستگی 
بازآزمایی پرسشنامه فوق در بین دانشجویان 82 درصد و 

ضریب آلفای کرونباخ آن 87 درصد گزارش شده است.
در این مطالعه، نمونه گیری توسط همکارانی انجام شد که 
توسط پژوهشگران آموزش های الزم برای انجام مصاحبه را 
دیده بودند، پس از آموزش های الزم، همکاران پژوهش در 
دانشگاه آزاد واحد ساری حضور یافتند و بعد از اخذ موافقِت 
واحدهای مورد پژوهش که دارای شرایط ورود به تحقیق 
بودند، در مورد پژوهش، محرمانه ماندن اطالعات و آزاد بودن 
آنها در رد یا قبول شرکت در پژوهش، توضیحاتی ارائه و پس 
از اخذ رضایت آگاهانه به صورت کتبی، نمونه گیری کردند. 
داده های بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی 
)ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده، آنالیز واریانس 
یک طرفه( با فاصله اطمینان 95 درصد و به کمک نرم  افزار 
آماری SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار 

گرفت. مقدار P کمتر از 05/0 معنی دار تلقی گردید.

یافته ها
پژوهش حاضر روی 185 شرکت کننده از دانشجویان دختر 
ارتباط  بررسی  با هدف  ساری  واحد  آزاد  دانشگاه  پسر  و 

شاخص های سالمت روان و خودکارآمدی با رضایت از زندگی 
در دانشجویان مقاطع مختلف رشته روان شناسی انجام شد. 105 
نفر )56/7 درصد( از کل آزمودنی ها دختر و 85 نفر )43/3 
درصد( پسر بودند. از این تعداد 80 نفر )43 درصد( در مقطع 
کارشناسی، 65 نفر )36 درصد( در مقطع ارشد و 40 نفر )22 
درصد( در مقطع دکترا مشغول به تحصیل بودند )جدول 1(.

بررسی همبستگی  بین متغیرهای سالمت روان و خودکارآمدی 
با رضایت از زندگی، این رابطه را معنادار نشان دادند. به 
این نحو که مشخص شد بین سالمت روان و رضایت از 
خودکارآمدی  بین  نیز  و   )r=0/52  ،P=0/0012( زندگی 
و  مثبت  رابطه   )r=0/66 ،P=0/0010 زندگی از  و رضایت 
معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص شد که سالمت روان 
)P=0/0013، خودکارآمدی P=0/0010( می تواند رضایت از 
 )P=0/019( زندگی را پیش بینی کند. در سطح سالمت روان
و خودکارآمدی )P=0/012( بین دانشجویان مقاطع مختلف 
روان شناسی، تفاوت معنی داری قابل مشاهده بود به طوری 
که سطح سالمت روان و خودکارآمدی در مقطع کارشناسی 
نسبت به سطح ارشد و دکترا، پایین تر بود. بررسی رضایت از 
زندگی در سه مقطع فوق نشان داد علی رغم تفاوت آشکاری 
که در بین میانگین های رضایت از زندگی در گروه های مختلف 
مشاهده می شد اما با این حال تفاوت معنی داری در زمینه 
رضایت از زندگی در مقاطع مختلف تحصیلی روانشناسی 

وجود نداشت )جدول 2(.

 متغير نفر) 185فراواني ( )%100درصد فراواني (

 دختر 105 7/56
 جنسيت

 پسر 80 3/43

  كارشناسي  80  24/43
  ارشد  65  11/36 مقطع تحصيلي

  دكتري  40  22/22
 

جدول 1- توزیع افراد مورد بررسی بر اساس جنس و مقطع تحصیلی
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بحث و نتیجه گیری
بین شاخص های سالمت روان  این مطالعه، معلوم شد  در 
و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد. پژوهش 
طباطبایی و همکاران )1391( نشان داد که بین خرده مقیاس های 
رضایت زناشویی و سالمت روانی رابطه وجود دارد )10(. 
تا  سلیمی و همکاران )1391( در پژوهش خود کوشیدند 
با فرسودگی شغلی و  وضعیت سالمت روانی و رابطه آن 
رضایت از زندگی را مورد بررسی قراردهند. نتایج پژوهش 
آنان نشانگر این بود که بین رضایت از زندگی و سالمت 
روانی رابطه معنی داری وجود دارد )5(. در مطالعه مالتبای 
و همکاران )2004(، افرادی که رضایت از زندگی باالتری 
داشتند، از سبک های مقابله ای، مؤثرتر و مناسب تر استفاده 
می کردند، تجربه عمیق تری از عواطف و احساسات داشتند و از 
سالمت عمومی باالتری برخوردار بودند )11(. کووما- هانکانن 
و همکاران )2001( دریافتند که رضایت کمتر از زندگی با 
خطر باالی خودکشی همبسته است )12(. در مجموع، نتایج 
مطالعات مذکور با بررسی مطالعه حاضر، همخوانی داشت. 
هدف دیگر مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین شاخص های 
خودکارآمدی و رضایت از زندگی بود و اینکه آیا این رابطه 
می تواند معنادار باشد یا خیر. همانگونه که یافته   ها نشان دادند 
بین شاخص های خودکارآمدی ورضایت از زندگی رابطه ای 
معنا دار وجود داشت. بندورا درنظریه معروف خود معتقد است 
هرچه قدر فرد تجارب موفق بیشتری را به دست آورد با اعتماد 
بیشتر به توانایی هایش، به انجام وظایف خود می پردازد )13( 
بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم دانشجویانی که کارآمدتر 
از لحاظ تجربیات  باالتر و چه  از لحاظ معدل  هستند چه 

موفق دیگر، سطح پیشرفت باالتری را کسب می کنند. کلین 
هسلینگ و همکاران )2009( در مطالعه ای روی دانشجویان 
رشته زبان انگلیسی، به این نتیجه رسیدند که دانشجویان دارای 
خودکارآمدی بیشتر، پیشرفت تحصیلی بهتری دارند و سطح 
باالتری از رضایت از زندگی را تجربه می کنند. به عبارتی، 
حس خودکارآمدی می تواند موجب تجارب مثبت و موفق 
بیشتر و ایجاد حس شادکامی و طبعًا ایجاد رضایت از زندگی 
 شود )6(. در پژوهش احدی و همکاران )1386( که به تعیین 
ارتباط هوش هیجانی و خودکارآمدی با رضایت از زندگی 
در زنان شاغل شهرستان بجنورد پرداختند نتایج نشان داد بین 
خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل رابطه ی مثبت 
و معنی دار وجود دارد )14(. کارداماس )2006( نیز درمطالعه 
خود دریافت بین خودکارآمدی با جنبه های مختلف بهزیستی 
روانی از جمله رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد 
)15(. بررسی نتایج مطالعات فوق نشاندهنده هم راستا بودن 

آنها با یافته مطالعه حاضر بودند.
مورد دیگری که در این مطالعه مشخص گردید این بود که 
سالمت روان و خودکارآمدی می تواند رضایت از زندگی را 
پیش بینی کند. بنابراین انتظار می رفت که هر چه سطح سالمت 
روان و خودکارآمدی باالتر باشد، به همان میزان رضایتمندی از 
زندگی نیز باالتر باشد. لذا سطح سالمت روان، خودکارآمدی و 
رضایت از زندگی در دانشجویان مقاطع مختلف روان شناسی 
مورد سنجش قرار گرفت. در مطالعه حاضر، سطح سالمت 
روانی دانشجویان مقاطع مختلف رشته روانشناسی، تفاوت 
معناداری داشت، به طوری که دانشجویان کارشناسی نسبت 
به کارشناسی ارشد و دکترا از سالمت روان کمتری برخوردار 

  دارسطح معني  Fتوزيع فيشر   ميانگين مجذورها  درجه آزادي  مجموعه مجذورها  
  29/0  294/1  328/173  2 638/866  بين گروهي

      902/133  182  556/3347  گروهيدرون
        184  194/4214  جمع

 

جدول 2- تجزیه  وتحلیل واریانس گروه های مختلف
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بودند که این نتیجه با نتایج مطالعه عسکری زاده )1384( )16( و 
چن و همکاران )2015( )17( در یک راستا و با نتایج مطالعات 
شریفی و همکاران )1384( مغایر بود )18(. در توجیه این 
یافته می توان گفت که تعداد قابل توجهی از دانشجویان به دلیل 
مطالعه فشرده قبل از ورود به دانشگاه، نگرانی، عدم حصول 
نتیجه  دلخواه، ورود به محیط جدید، تناقض میان انتظارات 
آن ها از رشته انتخابی با واقعیت موجود و عدم سازگاری با 
محیط جدید، نشانه های روان شناختی زیادی را تجربه می کنند، 
به تجربه  توجه  با  باالتر،  مقاطع  دانشجویان  در صورتی که 
بیشتر و سازگار شدن با محیط از یک سو و باال رفتن سطح 
علمی شان و استفاده از آموزه های روان شناختی راهکارهای 
مناسبی را در مقابل استرس و اضطراب موجود از خود نشان 
می دهند و از سالمت روان باالتری برخوردارند. مطالعه پیش 
رو نشان داد که در مقیاس خودکارآمدی، بین دانشجویان مقاطع 
مختلف رشته روان شناسی تفاوت معنی داری وجود داشت به 
طوری که خودکارآمدی دانشجویان مقطع کارشناسی نسبت 
به کارشناسی ارشد و دکتری کمتر بود. روابط مثبت بین سن، 
تجربه و خودکارآمدی در مطالعه اورنز )2010( گزارش  شده 
است و به همین ترتیب روابط بین خودکارآمدی و مقاطع 
تحصیلی نیز قابل تبیین است به گونه ای که افراد دارای تجارب 
بیشتر که معموالً در سطح تحصیالت تکمیلی به سر می برند، 
خودکارآمدی بیشتری را نسبت به سایرین گزارش نموده اند 
)19(. صفاری و همکاران )1393( )20( و چالن و همکاران 
)2011( در پژوهش خود روی گروهی از دانشجویان رشته 
روانشناسی دریافت که نه  تنها بین خودکارآمدی و موفقیت 
تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد بلکه خودکارآمدی و موفقیت 
تحصیلی بعدی در درجه اول توسط موفقیت تحصیلی قبلی 
پیش بینی می شود )21(. همه این نتایج با یافته مطالعه حاضر، 
همسو بودند. با توجه به این تحقیقات، می توان گفت وقتی 
تکالیف تحصیلی زیاد باشند و فرد منابع الزم را در اختیار نداشته 
باشد، درمعرض استرس قرار می گیرد و توانایی و انگیزش او 

برای انجام تکالیف درسی کاهش می یابد. دانشجویان در دوران 
کارشناسی از یک سو معموالً مجموعه ای از دروس تئوری را 
بدون کار عملی و یا با درصد کمی از فعالیت عملی، مطالعه 
می کنند و از سوی دیگر با توجه به انتظاری که خود و اطرافیان 
از آن ها دارند گاها احساس می کنند که توانایی الزم برای این 
رشته را ندارند، زیرا در موقعیتی که بتوانند تجربه کنند و 
توانایی های خود را بسنجند قرار نمی گیرند، اما با باالتر رفتن 
مقطع تحصیلی و باال رفتن سن و تجربه، میزان برداشتشان از 
توانایی ها و به عبارتی همان میزان خودکارآمدی شان، افزایش 
می یابد. در پژوهش حاضر، علیرغم تفاوت آشکاری که در 
زندگی در گروه های مختلف  از  میانگین های رضایت  بین 
موجود بود اما تفاوت معنی داری در زمینه رضایت از زندگی 
در مقاطع مختلف رشته روانشناسی مشاهده نشد. در توجیه 
این مسئله می توان به این نکات اشاره کرد: دانشجویان اغلب 
در سن جوانی به تحصیل می پردازند، از آنجا که دوران جوانی، 
به علت شکل گیری پایه های شخصیتی افراد، دوره ای حساس 
است، فردی که مشغله ذهنی جز تحصیل نداشته باشد، موفق تر 
خواهد بود و آیندۀ تضمین شده تری نسبت به دیگران خواهد 
داشت. رضایت عبارت از حالت خوشایندی است که به خاطر 
فاصله کم انتظارات با واقعیت، ارضای نیاز حاصل می شود 
و دست یابی به هدف در موقعیت های مختلف را برای فرد 
بین سطح آرزوهای فرد و  ممکن می سازد. هر چه فاصله 
وضعیت فعلی وی بیشتر گردد رضایتمندی کاهش می یابد و 
بالعکس. عوامل بیرونی مانند سطح درآمد، تحصیالت و پایگاه 
اجتماعی - اقتصادی بخش کوچکی از رضایت از زندگی فرد 
را تعیین می کند. اهداف عمده در زندگی، پیشرفت به سوی 
آن ها و تعارض بین اهداف که کاماًل وابسته به فرهنگ هستند 
همگی سطح سالمت و رضایت از زندگی را تحت تأثیر قرار 
می دهند )22(. امروزه موضوع بهزیستی، رضایت از زندگی و 
امید از مباحثی هستند که اساس و پایه بسیاری از پژوهش ها 
در سرتاسر جهان قرارگرفته است چرا که به  رغم پیشرفت های 
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علمی درزمینه های مختلف، هنوز انسان ها در زندگی خود با 
موقعیت ها، اتفاقات و وقایعی مواجهه می شوند که می تواند 
سالمت روانی انسان به ویژه امید، رضایت از زندگی و شادکامی 
را دچار اختالل کند )23(. نتایج بررسی حجازی و همکاران 
)1393( تحت عنوان نقش واسطه ای انگیزش درونی در رابطه با 
نیازهای روان شناختی و رضایت از زندگی حاکی از آن بود که 
رضایت از زندگی تحت تأثیر انگیزش درونی می باشد )24(. 
تحقیقی که فرجی و خادمیان )1392( بر روی 350 دانشجوی 
دانشگاه آزاد انجام دادند نشان داد که بین متغیرهای درآمد و 
محرومیت نسبی با میزان رضایت از زندگی همبستگی معنادار 
وجود دارد )25(. مالوف و همکاران )2010( در پژوهش خود 
با عنوان مدل پنج عاملی شخصیت، رضایتمندی از زندگی در 
یک فرا تحلیل نشان دادند که چهار مدل از پنج عامل شخصیت 
ارتباط معنادار با رضایت از زندگی دارد که عبارتند از: عصبی 
بودن کم، توافق، برونگرایی و وجدانی بودن باال )26(. نتایج 
این مطالعات با مطالعه حاضر همخوانی داشتند. لذا می توان عدم 
وجود تفاوت معنی دار در رضایت از زندگی در مقاطع مختلف 
رشته روانشناسی را به عدم اشتغال و درآمد کم دانشجویان 
که متأسفانه در همه مقاطع تحصیلی با آن روبه رو هستیم و 
همین طور دور بودن برخی از دانشجویان از محیط خانواده 

و نداشتن حمایت اجتماعی مناسب از طرف اعضا خانواده و 
دوستان صمیمی و نیز بی انگیزگی ناشی از عدم نگاهی روشن 
به آینده شغلی و تحصیلی خود را ذکر کرد. بنابراین می توان 
نتیجه گیری کرد به همان میزان که سالمت روان و عوامل 
اثرگذار بر آن همچون رضایت از زندگی و خودکارآمدی 
می تواند در کارکرد اجتماعی و خانوادگی تأثیر عمیق و مثبتی 
داشته باشد، اختالل در سالمت روان می تواند این تأثیر را به 
نوع منفی تبدیل کند. از آنجا که شرکت کنندگان این پژوهش، 
دیگر  دانشجویان  و  بودند  آزاد ساری  دانشگاه  دانشجویان 
را شامل نمی شدند؛ لذا نتایج این تحقیق، قابل تعمیم به کل 
جامعه دانشجویان و سایر اقشار غیردانشجو نبود و این خود 

از محدودیت های این مطالعه محسوب می شد.

تشکر و قدردانی
این مطالعه حاصل پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته 
روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی ساری است. بدین 
وسیله از کلیه دانشجویان و همکاران گروه روانشناسی بالینی 
که در امر تحقیق و تتبع این مقاله ما را یاری کردند صمیمانه 

تشکر و قدردانی می شود.
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The Relationship of Mental Health and Self-Efficacy with 
Life Satisfaction in Psychology Students in Different Grades

Somayeh Akbariyan1, Leila Jouybari*2, Akram Sanagoo3, Mehrbanoo Amirshahi4

Abstract

Introduction: Given that mental health and influencing factors such as life satisfaction and self- efficacy 

are considered important component in people’s lives, this study was designed to investigate the relationship 

between various indicators of mental health, self-efficacy and life satisfaction in psychology students in 

different grades.

Methods: In this descriptive study that was correlational, the study population selected between male 

and female students from of Faculty of Psychology at the undergraduate, masters and PhD of Sari Azad 

University in 2016. The statistical sample by using random sampling method to the class (BA, MA and PhD) 

to a total of 185 individuals was selected. The research instrument was the General Health Questionnaire, 

general self-efficacy questionnaire Scherrer and Life Satisfaction Questionnaire. The collected data were 

analyzed by using descriptive and inferential statistics, using SPSS16 software.

Results: Results of Pearson correlation showed a significant relationship between mental health and life 

satisfaction (r=0.52) and between self-efficacy and life satisfaction (r=0.66), also a significant differences was 

observed in mental health (p=0.019) and efficacy (p=0.012) in Psychology students in different levels.

Conclusion: The present study showed that the same degree as mental health, self- efficacy and life 

satisfaction could have a positive influence on the life; mental health disorder can turn this effect into negative. 
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