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Background: Students, especially medical students are in position which is full of psychic and physical stresses 
and also they have important roles in future society. Because of this, without self confident and low happiness state 
of these students have chronic undesirable effects on society health. Therefore, it was important to measure their 
happiness level and do something if needed. According to the importance of this issue, this research was performed 
to determine happiness level among medical students of 2-6 semesters in Shahid Beheshti Medical University. 
Methods: Through a cross sectional study, 212 of medical students were randomly selected. Data were collected by 
using Oxford Happiness Questionnaire. Data were analyzed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests.
Results: The mean scores of happiness among medical students were estimated 4.27 and for male and female 
students were 4.18 and 4.38, respectively. The mean scores of happiness among students living in dormitory and 
other students were 4.19 and 4.30 respectively. There were no statistically significant relationships between level 
of happiness by gender and habitancy. The mean score of happiness among different semesters showed that in the 
second semester this score is the lowest (4.12) and in the sixth semester is the highest (4.58). 
Conclusion: Although, happiness of students were not desirable, but not worrying. There was no relationship 
between level of happiness by gender, habitancy and state of origin. The level of happiness in the early semesters 
was lower than the late semesters.
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بررسي میزان سرخوشی در دانشجویان علوم پایه پزشكي دانشگاه 
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گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چكيده:
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مقاهل ژپوهشی

سابقه و هدف: دانشجویان پزشکی در مقایسه با سایر دانشجویان، مضطرب ترین گروه دانشجویی را تشکیل می دهند و این اضطراب می تواند به ایجاد افسردگی 
و دلواپسی شدید در آنها منجرشود. نبود رضایت از خود و پایین بودن میزان سرخوشی در آنها تأثیرطوالنی مدت نامطلوبی روی سالمت جامعه خواهد داشت. با 

توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق با هدف تعیین میزان سرخوشی در دانشجویان پزشکی علوم پایه انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع  مقطعی است که  طی آن  212 نفر از دانشجویان ترم های دو تا شش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش تصادفی 
کسفورد استفاده شد. داده ها با استفاده از  انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه انجام شد و به این منظور از پرسشنامه سنجش سرخوشی آ

آزمون های کروسکال-والیس و مان-ویتنی تحلیل شد. 
میانگین سرخوشی در  برآورد شد.  ترتیب  4.18 و 4.38  به  افراد مذکر و مؤنث   بررسی 4.27 و در  دانشجویان مورد  نمره سرخوشی در  یافته ها:میانگین 
دانشجویان ساکن خوابگاه 4.19 و غیر خوابگاهی 4.30 به دست آمد. بین جنسیت، سکونت در خوابگاه دانشجویان با میزان سرخوشی ارتباط  معناداری مشاهده 

نشد. میانگین نمره سرخوشی در ترم های مختلف، در ترم دو از همه کمتر )4.12( و در ترم شش از همه بیشتر )4.58( بود.
نتیجه گیری: گر چه میزان سرخوشی دانشجویان مطلوب نبود، ولی در حد نگران کننده نیز نیست. بین میزان سرخوشی با جنسیت و محل زندگی دانشجویان 

مورد مطالعه ارتباطی وجود ندارد. میزان سرخوشی در ترم های ابتدایی علوم پایه پزشکی از ترم های باالتر، کمتر است.

واژگان کلیدی: سرخوشی، دانشجویان پزشکی، علوم پایه پزشکی

تاریخ پذیرش مقاله: 1395/5/4 تاریخ دریافت مقاله:1394/9/24            
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مقدمه:
براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، سالمتی عبارت است از وضعیت 
رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه تنها نبود بیماری و معلولیت)1(. در واقع ، 
سالمت  نبود بیماري یا معلولیت جسمي نیست، بلكه عواملي مانند رضایت از خود، 

امید به زندگي و سالمت اجتماعي را نیز شامل مي شود)2(. 

مفاهیمي ماننـد رضـایت از خـود و زنـدگي و بهزیـستي در تعریـف سالمت رواني از 
شاخصهاي مورد توجه سازمان بهداشت جهاني است که با عواطف مثبتي مانند  لذت، 
آرامـش، نـشاط و شادي همراه است)3(. بنابراین سرخوشی (happiness) نه فقط به 
معناي شادماني ظاهري و خوشحالي گذرا، بلكه به عنوان یك صفت با سه شاخص 

اصلي )تداوم، ثبات، دروني بودن(، جزء مهمي از سالمت روان را شامل مي شود
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احـساس  و  رویكرد  یك  مي توان  را  شادکامي  مي کند)4(.  پیدا  زیادی  واهمیت 
خوشـایند پایدار تعریف کرد. شادکامي و سالمت ذهني دربرگیرنده احساسات مثبتي 
ماننـد لـذت، آرامـش، حـس جریـان داشـتن و شیفتگي در زندگی است. اثرپذیري 
اجتماعي  ارتباط  کافي،  خواب  منظم،  فیزیكي  فعالیت  با  مثبت  عاطفه پذیري  یا 
متعارف با دوسـتان و آشـنایان و تالش براي رسیدن به اهداف ارزشمند شخصي 
نتایج پژوهش مه یرز و پترسون نشان داده است که شادي مي تواند  همراه است. 
سالمت جـسماني و روانـي را بهبـود بخشد. لیوبومسكي، شلدون و شید معتقدند 
که هر فرد الگویي براي شادي یا ناشادي دارد که باعث مي شود اتفاق های خود را 
به گونه ای تعبیر کند که باعث حفظ شادي اش شود. به طور کلي، به نظر آن    ها افراد 
شاد به شرایط و اتفاق ها به شیوه مثبت تر و سازگارانه تري پاسخ مي دهند و داراي 

سطح استرس کمتر و سیستم ایمني قوي تر و خالق تر از افـراد ناشـاد هستند)3(.
عوامل  است،  متفاوت  بسیار  قبل  دهه های  به  نسبت  کنونی  دانشجویی  تجربه   
تأثیرگذار شامل مشكالت مالی، انتظارات بیشتر دانشجویان،  استادان و دانشگاه ها 
از دانشجو و افزایش تعداد دانشجویان روی این امر تأثیر گذار  هستند. دور شدن از 
محیط خانواده و آغاز زندگی جدید در محیطی جدید روی میزان شادابی و اضطراب 
جدید  حمایتی  پایگاه  یك  یافتن  در  دانشجویان  اغلب  و  است  تأثیر گذار  دانشجو 
دچار مشكالت زیادی می شوند)5(. از آنجا که دانشجویان به خصوص دانشجویان 
رشته پزشكي در معرض انواع استرس هاي روحي ، جسمي و رواني قرار مي گیرند 
به سزایي  نقش  جامعه  در سالمت  تآثیرگذار  جوان  قشر  عنوان  به  آینده  در  و   )6(
خواهند داشت؛ نبود رضایت از خود و پایین بودن میزان سرخوشی در آن ها می تواند 
تاثیر طوالني مدت نامطلوبي روي سالمت جامعه داشته باشد. بنابراین الزم است 
میزان سرخوشی  در آن ها سنجیده شود تا درصورت نیاز، ارتقا دهنده سطح آن در 
برای  با دانشجویان پزشكی،  ارتباط  انجام شود. مداخله پیشگیرانه در  دانشجویان 
کاهش اضطراب و بهبود بخشیدن به شیوه زندگی، فاکتور مهمی در به دست آوردن 
سطح باالتری از سالمت است)7(. نتایج این تحقیق می تواند ضمن مشخص کردن 
میزان سرخوشی و عوامل مؤثر آن در دانشجویان پزشكی در ترم های دو تا شش 
ارتقای  برای  را  دانشجویان  و  پزشكی  دانشكده  بهشتی، مسئوالن  دانشگاه شهید 

سطح شادی و کنترل عوامل مخل آن یاری رساند.
مواد و روش ها:

در این بررسی مقطعی، ابتدا با اداره آموزش دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی 
شهید بهشتی هماهنگی های الزم  انجام شد و سپس با استفاده از  فهرست تهیه 
با  پژوهشگر  و  ترم مشخص شد  هر  دانشجویان  اسامی  و  تعداد  آموزش،  از  شده 
مراجعه به کالس ها، پس از معرفی و بیان توضیحات الزم، پرسشنامه را در بین 
دانشجویان توزیع کرد و از آنان خواسته شد در صورت رضایت پرسشنامه را تكمیل 
کنند. سپس پرسشنامه های تكمیل شده در همان جلسه جمع آوری شد. با توجه به 
اینكه در هر کالس تعدادی از افراد مورد نظر، غیبت داشتند و یا فرصت تكمیل 
پرسش نامه را نداشتند، در جلسه های بعدی )حداقل در دو نوبت ( با مراجعه  دوباره 
از آن ها خواسته شد در صورت امكان پرسشنامه را تكمیل کنند. الزم به ذکر است 
این تحقیق در روزهای پایانی ترم تحصیلی نیمسال دوم 92-1391، یعنی قبل از 

شروع امتحانات پایان ترم انجام شده است.
دانشگاه علوم  پزشكی  تا شش رشته  دو  ترم های  دانشجویان  مورد، شامل  جامعه 
پزشكی شهید بهشتی، در نیمسال تحصیلی دوم  92-1391است. فهرست اسامی 
و  تهیه  پزشكی  دانشكده  آموزش  با  با هماهنگی های الزم  دانشجویان،  این  تمام 
از بین  آن ها 212 نفر نمونه به روش تصادفی انتخاب شدند. دانشجویان خارجی 
در حال تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی )چهار نفر( و دانشجویانی که به عنوان 
مهمان از دانشگاه های دیگر برای گذراندن واحدهای درسی محدود) هفت نفر( از 

جمع 212 نفر نمونه حذف شدند و 201 نفر باقیمانده وارد مطالعه شدند.
 در این مطالعه برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه سنجش سرخوشی دانشگاه آکسفورد

مطالعه های  در  است.  شده  استفاده   (Oxford Happiness Questionnaire)  
تأیید شده است )4،8،9،10(. در  این پرسشنامه  قابلیت اطمینان  اعتبار و  متعددی 
تحقیق محمد جواد لیاقت دار وهمكارانش تحت عنوان »پایایی و روایی پرسشنامه 
سرخوشی آکسفورد در میان دانشجویان ایرانی« که 727 دانشجوی ایرانی را مطالعه 

کرده و در سال 2008 در مجله اسپانیایی روان شناسی به چاپ رسیده، پایایی درونی، 
روایی سازه و روایی همزمان این پرسشنامه تأیید شده است)11(.

شامل  که  دارد   گزینه  سوال شش  هر  و  است  سوال   29 شامل  فوق  پرسشنامه 
کمی مخالفم =1، تا حدی مخالفم=2، کاماًل مخالفم=3، کمی موافقم=4، تاحدی 
میان  سوال ها،  تا 6 است. در  از 1  پیوستار  نمره   و  موافقم=5، کاماًل موافقم=6 
12 سوال به صورت منفی طراحی شده اند و در زمان امتیاز دهی باید امتیاز آن ها 
نظر   در  یك  نمره  آن  پایین ترین  و  نمره شش  درجه  باالترین  برای  معكوسشود. 

گرفته می شود.
اطالعات جمع آوری شده با برنامه SPSS  و با استفاده از آزمون های کروسكال- والیس 
و مان- ویتنی تجزیه و تحلیل شد. عالوه بر نمره سرخوشی، اطالعات دیگر شامل 
سن، ترم در حال تحصیل، جنسیت، محل زندگی فعلی )خوابگاه و غیرخوابگاه(  و 

محل زندگی دائم )تهران و شهرستان( نیز ثبت شد.
در این تحقیق از دانشجویان خواسته می شد در صورت رضایت در تحقیق شرکت 
به  و  نداشته  وجود  دانشجو  خانوادگی  نام  و  نام  نوشتن  برای  الزامی  هیچ  و  کنند 
دانشجو اطمینان داده می شد که اطالعات کسب شده از وی ، محرمانه خواهد ماند.

یافته ها:
درصد   و  بود  نفر   201 شامل  بررسی  این  در  مطالعه  مورد  دانشجویان  کل  تعداد 
کامل  طور  به  و  درستی  به  را  پرسشنامه  و  داشتند  فعال  مشارکت  که  کسانی 
برگرداندند 75.6درصد  بود  که 49درصد )74نفر( مذکر و 51درصد )78 نفر( مونث 

هستند.  در این مطالعه میزان عدم مشارکت برابر 24.4درصد ا.
توزیع سنی افراد مورد مطالعه از 17تا23سال متغیر بوده و میانگین سنی  20تا28 
دانشجویان ساکن  نفر(   38( 26.4درصد  تعیین شد.   1.05 معیار   انحراف  با  سال 
خوابگاه و 73.6درصد )106 نفر( در محلی غیر از خوابگاه )شامل خانه دانشجویی 
و نزد اقوام ( ساکن بودند. 42درصد )64 نفر( از افراد مورد مطالعه اهل تهران و 

58درصد )88 نفر( اهل شهرستان بودند.
میانگین نمره کل سرخوشی در دانشجویان مورد مطالعه برابر 4.27 با انحراف معیار 
0.7 با احتمال 95 درصد از حداقل 4.17 تا 4.37 برآورد شد (C.I 95= 4.17 ات 4.37 )  
و اینكه حدود 71 درصد امتیاز را به دست آوردند. در افراد مذکر و مؤنث به ترتیب 
برابر 4.18 و .4.38 با انحراف معیار 0.65 و 0.74 بوده و تفـاوت  معناداری بیـن 

.(p =0.081)دختران و پسران دانشجـو مشاهـده نشـد
میانگین نمره سرخوشی برحسب ترم تحصیلی درجدول  شماره1 ارائه شده است.. 
همان طور که در این جدول نشان داده شده کمترین سرخوشی مربوط به ترم دو 
برابر4.12 با انحراف معیار 0.72 و بیشترین سرخوشی مربوط به ترم شش  برابر 
مجموع  در  والیس   کروسكال  آزمون  گرچه  است.   0.57 معیار  انحراف  با   4.58
اختـالف  معناداری بین میانگین های سرخوشی در تـرم هـای تحصیــلی نشـان 
تـرم شش  با  دو  تـرم  بین  ویتنی  آزمون مان  از  استفاده  با  امـا   ،(p =0.121)نداد
(p =0.044).و نیز ترم سه با ترم شش اختالف  معناداری مشاهده شد (p =0.006)

ترم  برحسب  سرخوشی  نمره  معیار  انحراف  و  شماره1:میانگین  جدول 
تحصیلی در دانشجویان مورد مطالعه

میانگین نمره سرخوشی در بین دانشجویان ساکن خوابگاه و غیر خوابگاه به ترتیب 

برابر4.19 و 4.30 با انحراف معیار 0.63 و 0.74 بود که اختالف  معناداری باهم 
.(p =0.431)نشان نداد

بررسي میزان سرخوشی در دانشجویان علوم پایه /  88  
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انحراف معیارمیانگینتعدادترم های تحصیلی

2364.120.72
3354.230.80
4254.270.61
5244.380.68
6324.580.57
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میانگیـن نمره سرخوشـی در بیـن دانشجـویان تهـرانی و غیـر تهـرانی بـه ترتیب 
برابر  4.31 و 4.25 با انحراف معیار 0.67 و 0.75 بود که اختالف  معناداری باهم 

.(p =0.645)نشان نداد
بحث:

بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، میانگین نمره سرخوشی درکل نمونه 
مورد بررسی 4.27 به دست آمد که البته با توجه به مقیاس شش درجه ای سنجش 
نیز  نگران کننده  ولی  نبود،  مطلوب  خیلی  چند  هر  آکسفورد  دانشگاه  سرخوشی 
نیست. میانگین میزان سرخوشی در ترم های پایین تر کمتر بوده و رفته رفته بیشتر 
شده و یك سیر صعودی نشان می دهد. در ترم شش که دانشجویان آزمون علوم 
پایه را داده اند و شرایط با ثبات تری از نظر درسی دارند، از همه باالتر است و در 
از بقیه ترم ها بویژه  ابتدایی دوره پزشكی هستند،  ترم های دو و سه که ترم های 
ترم شش پایین تر است. در مطالعه عبدالغانی و همكاران که در عربستان انجام شد 
نیز اشاره شده که میزان استرس در دانشجویان سه سال اول رشته پزشكی بیشتر 
است)6(. در مطالعه جنی فرت نیز به استرس باالی دانشجویان پزشكی نسبت به 
رشته های دیگر و تاثیر عوامل متعدد روی آن اشاره شده است که از آن جمله اند: 
مواجه با محیط جدید، رقابت سنگین تحصیلی، انتظارات باالتر از دانشجویان رشته 

پزشكی و... )12( 
اندکی  افراد مونث  در مطالعه حاضرنشان داده شد که  گر چه نمره سرخوشی در 
بیشتر از افراد مذکر است، ولی ارتباطی بین جنسیت با میزان سرخوشی یافت نشد. 
درمطالعه شایان و تیمور احمدی قطاب )2( و سیامك خدارحیمی )13( هم به عدم 
ارتباط بین جنسیت و میزان سرخوشی اشاره شده است، اما در مطالعه عبداهلل امیدی 
و همكارانش، سطح باالتری از سرخوشی در جنس مونث و در سن پایین تر مشاهده 

شده است)14(.
سرخوشی،  میزان  روی  دانشجویان  دائم  و  فعلی  زندگی  محل  تأثیر  با  رابطه  در 
می توان گفت تفاوت چندانی بین دانشجویان ساکن خوابگاه و غیر خوابگاه وجود 
نداشت و بین دانشجویان شهرستانی که دور از خانواده هستند با دانشجویان تهرانی 

به  شاید  نشد،  مشاهده  معناداری  تفاوت  نیز  می کنند  زندگی  خانواده  کنار  در  که 
اثر  پایه  علوم  دوره  در  آن  زیاد  حجم  و  درس ها  فشار  و  استرس  که  دلیل  این 
تعیین کننده تری نسبت به دوری از خانه داشته باشد. برخالف باور عمومی، با توجه 
به نتایج این مطالعه می توان گفت زندگی در پایتخت و برخوردار بودن از امكانات 
آن تاثیر چندانی بر میزان سرخوشی ندارد، اما در مطالعه مشابه با این تحقیق که 
در دانشگاه تهران توسط فرزیان پور و همكارانش انجام شده، نتایج نشان داد که 
ارتباط قابل توجهی بین میزان سرخوشی و رضایت از زندگی و شرایط اقتصادی، 
تحصیلی، فرهنگ خانواده و همچنین باور و اعتقاد نسبت به زندگی وجود دارد)15(. 
در مطالعه کنونی نتایج به دست آمده تا اندازه ای وابسته به میزان صداقت و دقت 
وابسته  مطالعه  مانند هر  و  است  بوده  پرسشنامه ها  به  نمونه  افراد  پاسخگویی  در 
به پرسشنامه، این مطالعه نیز در معرض سوگیری پاسخ دهنده هاست. با توجه به 
اینكه پرسشنامه در ایام پایانی ترم و شروع امتحانات پایان ترم توسط دانشجویان 
تكمیل شد، بنابراین ممكن است میزان استرس آن ها باالتر از حالت عادی باشد و 
این موضوع روی پاسخ دهی آن ها به سوال ها پرسشنامه  و سطح سرخوشی تاثیر 

گذاشته باشد. 
نتیجه گیری:

نیز   نگران کننده  حد  در  ولی  نبود،  مطلوب  دانشجویان  سرخوشی   میزان  چه  گر 
نیست. میزان سرخوشی در ترم های ابتدایی علوم پایه  پزشكی از ترم های باالتر، 
کمتر است.توصیه می شود دانشجویان تازه وارد به خصوص در رشته پزشكی بیشتر 
افزایش سطح  و  اضطراب  برای کاهش  اقدام های الزم  و  گیرند  قرار  توجه  مورد 

سرخوشی در آن ها به عمل آید.
تشكر و قدردانی:

این مقاله بر گرفته از پایان نامه دکتری عمومی مصوب، معاونت پژهشی دانشكده 
پزشكی شهید بهشتی است که در گروه بهداشت و پزشكی اجتماعی اجرا شده است. 
ضمن تشكر از مسئوالن محترم دانشكده و گروه، از دانشجویان محترم پزشكی در 

دوره علوم پایه صمیمانه تشكر و قدردانی می شود.
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