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  1388 - اصفهان يدانشگاه علوم پزشك يها خوابگاه انيدر دانشجو يشاد تيريمد
  

  ياني، زهرا طغيدري، محبوبه حي، محسن مصلحيراحله سموع
  

 

  چكيده
شاد  هيو روح طيو مولد كه به محگذار  تأثير يروهاين انيگراست و دانشجو مثبت يمفهوم در روانشناسترين  ياديبن يشاد: مقدمه

و خدمات  يدانشگاه علوم پزشك يخوابگاه انيدر دانشجو يعوامل مرتبط با شاد نييتع مطالعه با هدف نيراستا ا نيا در. ازمندندين
  .انجام شده است 88و  87 يها استان اصفهان در سال يبهداشت
باز پاسخ انجام گرفته، ساخته  دختر و پسر ساكن خوابگاه با استفاده از پرسشنامه محقق يدانشجو 120 يپژوهش بر رو نيا: ها روش
  .و درصد گزارش شده است يو به صورت فراوان دهيگردبندي  و طبقه يگذار كد ها داده

درصد، ) 4/26(قبل از ورود به دانشگاه عبارتند از ورزش  انيدانشجو يعوامل مؤثر بر شادمان نيتر مهمنشان داد كه  جينتا: نتايج
بعد از ورود به دانشگاه  يخوابگاه انيمورد استقبال دانشجو يحيبرنامه تفر نيشتريد و بدرص 86/11 روي پيادهدرصد،  05/13 ونيزيتلو

 يشنهاديپ يها درصد و برنامه 33/8 نترنتيو ا وتريدرصد و كامپ 84/12 لميو ف ونيزيدرصد، اتاق تلو 9/22ورزش  از عبارتند بود
 64/12خوابگاه  يفضاسازي  بايدرصد، بهبود و ز 21/15داخل و خارج استان  يعبارت بود از تدارك اردوها تياولو بيبه ترت انيدانشجو

  .درصد 5/10 يحيتفرو  يمسابقات ورزش يبرگزار نيدرصد و همچن
 ها خوابگاه گذاران استين و سمسؤوالتوجه  مورد انيدانشجو يسطح شاد يتواند با هدف ارتقا مي پژوهش نيا يها افتهي: گيري نتيجه

  .گردد مي محقق مند هدفبلند مدت و  يها يريز برنامهو  ،يگسترش امكانات فعل قيمهم از طر نيو ا رديگ قرار
  

  انيدانشجو ،يخوابگاه، دانشگاه علوم پزشك ،يشاد: هاي كليدي واژه
  1062تا  1057: )9(11؛ 1390اسفند/ آموزش و ارتقاي سالمت  نامه توسعه ويژه/مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  مقدمه 
نشاط و  يمهم در علم روانشناس يها از شاخص يكي

 يريگ بر شكل ياديز اريبس تأثيراست كه  يشادمان
 يموضوع شاد تيبا توجه به اهم. انسان دارد تيشخص

و سالمت روان افراد موجب شده تا محققان و  يدر زندگ
                                                 

راحله سموعي،كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، مركز : نويسنده مسؤول *
. دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران تني، تحقيقات روان

samouei1380@yahoo.com 
، دانشگاه علوم توسعه سازمان و منابع انساني يتمديردكتر محسن مصلحي، پزشك عمومي، 

  )moslehi@mail.mui.ac.ir( .پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نجف آباد، باشگاه مهندس نرم افزار كامپيوتر، محبوبه حيدري، 

 ؛)mahboobe.heydari@gmail.com( .ايران پژوهشگران جوان، نجف آباد، اصفهان،
، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ارشد روانشناسي بالينيكارشناس  زهرا طغياني،

  )toghiani.z@yahoo.com( .ايران
  25/10/90: ، تاريخ پذيرش22/10/90:ريخ اصالحيه، تا21/9/90: تاريخ دريافت مقاله

افراد شاد از . مبحث جذب شوند نيپژوهشگران به سمت ا
تر هستند و در  سالم نيرينسبت به سا يلحاظ جسم

ارتباط برقرار كردن و مشاركت در موضوعات و 
 كانياز نزد يتيراحت هستند و احساس رضا يريگ ميتصم

ها در  گروه از انسان نياست كه ا يهيخود دارند و بد
  ).1(ترند خود موفق يزندگ
اثر شادي و نشاط است كه به  نيتر مهم ييايو پو يانرژ
تواند  مي و در پرتو آن افراد بخشد يم يفرد تازگ يزندگ
. برسند تيو به سرعت به موفق مودهيي ترقي را پها پله

ذكر اين نكته حائز اهميت است كه افراد خود در ايجاد 
بنابراين چنين توقعي كه   شادي نقش قابل توجه دارند،

توقع  ا اتفاقي نيفتد تا شاد شوم، را شاد كنند ي ديگرانبايد 
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ي ها چه اينكه شادي حتي در لحظه .)2(نيست واقع بينانه
  ).3(سخت زندگي هم قابل تجربه كردن است

شناخت  ،يآن بر زندگ تأثيرو  يتوجه به ارزش شاد با
شناخت . برخوردار است ييباال اريبس تيعوامل موثر از اهم
بتوانند به شادي دست شود افراد  مي اين عوامل موجب

در  ،يبه نشاط و شاد دنيي رسها و راه ها برنامه). 4(يابند
 ليبخش از قب مفرح و لذت يها فعاليتقرار دادن  تياولو

ي دوستانه، پرداختن به ها شركت در جمع ورزش، گردش، 
  ).3(استاجتماعي و  ،امور مورد عالقه معنوي

است  ييانسان دوران دانشجو يمراحل زندگ نيتر مهماز  يكي
در  يشاد يوقت. آن از ملزومات است يبرا يستيكه شاد ز

 تيوجود داشته باشد سطح عملكرد و موفق ييدانشجو يزندگ
شاد و مفرح  طيمح .رود مي باال يدر مراحل مختلف زندگ

 ابهتر بتوانند مطالعه كنند و ب انيكند كه دانشجو مي كمك
 ها فعاليتبندي  تيامور روزمره و اولو يبرا يريز برنامه
 گريبه د ييافزا الزم را كسب كرده و با علم به قانون هم يشاد

  .را منتقل كنند يشاد زيهم ساالن خود ن
با عنوان بررسي  1380در پژوهشي در سال  عابدي

رفتاري فوردايس بر شادماني،  –اثربخشي آموزش شناختي 
اضطراب، افسردگي و روابط اجتماعي دانشجويان دانشگاه 

نفري از  70، 10، 20ي ها گروهاصفهان، در مطالعاتي با 
دانشجويان، برنامه شادماني فوردايس را انجام داد و به اين 

توان شادماني دانشجويان  مي كه با اين برنامه سيدنتيجه ر
راي اين برنامه عالوه بر افزايش شادماني، را افزايش داد، اج

  ).5(فسردگي را نيز به همراه داشتكاهش اضطراب و ا
عوامل  يخود با هدف بررس قيو همكاران، در تحق يكرم

دانشگاه  انيدر دانشجو يستيو بهز يمؤثر بر احساس شاد
همراه با  يو زندگ يليكه رشته تحص افتنديدر يعلوم پزشك

 انيدانشجو يمند تيو رضا يستيخانواده در احساس بهز
 به سبب ييدر خوابگاه دانشجو يزندگ .دارد ينقش مؤثر

مختلف  يها مسؤوليتاز خانواده، عهده دار شدن  يورد
 طيبا شرا يمختلف و سازگار يها فرهنگارتباط با  ،يزندگ
طلبد تا دانشجو بتواند به  مي رااي  ژهيو توان و يانرژ د،يجد

در صورت عدم . ابديدست  يو شادكام يدرون تيرضا
از  ياختالالت روان ،يليافت تحص نهيزم ازين نيتوجه به ا

 ينامناسب و شاد يها يبه سرگرم شيگرا ،يجمله افسردگ
  ).6(خواهد شد جاديكاذب ا
و عوامل  يشادمان زانيم يبه بررس و همكاران، يجعفر

شهر اصفهان  يها دانشگاه انيهمبسته با آن در دانشجو
عامل  15آن بود كه  انگريپژوهش آنها ب جينتا. پرداختند
از  ،يروابط اجتماع ت،يشامل فعال يكل يرفتار يشناخت

احساسات،  انيب ،ينيب خوش ،يبردن احساسات منف نيب
 ،يريز برنامه ت،يميبودن، صم خود ن،ييسطح توقعات پا

 ت،يخالق ،يدادن به شاد تيتوجه به زمان حال، اولو
سالم و پرورش  تيپرورش شخص ،ياز نگران يدور

با  يمعناداررابطه  يدارا يهمگ ياجتماع تيشخص
با اي  و همكاران در مطالعه يمراد). 7(هستند يشادمان

و ابعاد  يشادمان نيمتون مربوط به رابطه ب يهدف بررس
با  يكه شادمان دنديرس جهينت نيبه ا تيمختلف شخص

 تيو شخص يو جسمان يجانيه ،ياجتماع ،يابعاد شناخت
 نيرابطه ب يبا بررساي  ، در مطالعهيجعفر). 8(رابطه دارد

 انيدانشجو يبا شادكام تيو خالق تيابعاد شخص
با  يشادكام نيكه ب دنديرس جهينت نيبه ا زيدانشگاه تبر

 ).9(رابطه وجود دارد تيو خالق تيابعاد شخص
 جهينت نيمقدم و همكاران، در مطالعه خود به ا انيكاظم
 ياديبن يازهاين ،يمعنو يها و هدف ها كه ارزش دنديرس
 تأثيرآنها  يشاد زانيدر م انيدانشجو ينينگرش د و

و همكاران، در مطالعه با هدف  ياله فضل ).10(دارد
 انيدانشجو يو عوامل مؤثر بر شاد زانيم يبررس
 ي، عوامل مؤثر در شاد)n=2n(قم دانشگاه تهران سيپرد

 )2دانشجو و استاد  نيتعامل ب) 1: گزارش نمود نيرا چن
حاكم بر دانشگاه  يجو سازمان )3دانشگاه  يامكانات رفاه

 يها وهيش)5 يكالس يها فعاليتمشاركت دانشجو در  )4
 يها گروهدر  تيعضو )6استادان  يابيو ارزش سيتدر

  ).11)(يمذهب ،يفرهنگ ،يورزش(خاص 
دانشجو با  35و اسكايفر كه بر روي  يپژوهش مت طي
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سال و با استفاده از آزمون مشخص  23ميانگين سني 
شد رابطه قوي بين شادماني و مفهوم رضايت از زندگي 

، به و همكاران پترسون ).12(و خلق مثبت وجود داشت
 ها مختلف شاد شدن و رابطه آن يها پژوهش در مورد راه

. افراد بزرگسال پرداختند انيدر م ياز زندگ تيبا رضا
از  -1: گردند مي شاد وهيكه افراد به سه ش افتنديدر ها آن
انجام كار و  قياز طر -2 يلذت بردن در زندگ قيطر
كه  يافراد.. يدر زندگ دفداشتن ه قياز طر - 3و  تيفعال

شاد شدن  وهيدر هر سه ش ينييبه طور همزمان نمرات پا
  ).13(دارند ياندك ياز زندگ تيرضا ،سب كنندك
  

  ها روش
 انيدانشجو هيكل يبر رو يفيمطالعه به صورت توص نيا

اصفهان در سال  يساكن خوابگاه در دانشگاه علوم پزشك
دختر  60(نفر  120آنها تعداد  نيكه از ب 87-88 يليتحص

 افتهيساختار  مهيانتخاب و مورد مصاحبه ن) پسر 60و 
زمان  كيت مصاحبه به تفكسؤاال .گرفتند انجام شدقرار 

قبل از ورود به دانشگاه و بعد از ورود به دانشگاه و 
را  ها خوابگاهدر  يشاد تيبهبود وضع يبرا شنهاداتيپ

 يها و ترم ها رشته نياز ب ها نمونه. مورد سنجش قرار داد
توسط  يو فرد يو به صورت حضور نشيمختلف گز

پس از آن . روانشناس مورد مصاحبه قرار گرفتند
مربوطه مورد  طالعاتو ا يآور مصاحبه جمع يها فرم

از  سپس با استفاده. قرار گرفتبندي  و طبقه يكدگذار
  .گزارش شد يفيتوص يآمار يها شاخص

  
  نتايج

و  يحيتفر يها برنامه نيشترينشان داد ب 1جدول  جينتا
قبل از ورود به دانشگاه به  انيدانشجوكننده  سرگرم

درصد، ) 4/26(عبارتند از ورزش  تيمقبول بيترت
 86/11 روي پيادهدرصد، گردش و  05/13 ونيزيتلو

  .است درصد
  

 يها نوع برنامه كيبه تفك انيدانشجو يفراوان عيتوز :1جدول
  مورد گزارش قبل از ورود به دانشگاه يحيتفر

 درصد فراواني  نوع تفريح قبل از ورود به دانشگاه

 05/13 44 تلويزيون و فيلم

 96/2  10 سينما

 4/26 89 ي مختلفهاورزش در رشته

 67/2 9 كوه نوردي

 86/11 40 رويپيادهوگردش

 97/10 37 و مجله و جرايد مطالعات غير درسي

 08/10 34 كامپيوتر

 52/6 22 آموزش هنر

 67/2 9 آموزش زبان

 63/5 19 بازاراردو و،مسافرت

 18/1 4 رانندگي

 37/2 8 كتابخانه

 56/3 12 ميهماني

 100 337 كل

  
ي ها توزيع فراواني دانشجويان به تفكيك نوع برنامه :2جدول 

  تفريحي بعد از ورود به دانشگاه
 درصد فراواني  ي تفريحي بعد از ورود به دانشگاههانوع برنامه

  9/22 66 ي مختلفهاورزش در رشته
  38/1 4 دفتر مشاورهيهانشست

  51/4 13 شب نشيني با دوستان
  5/4 9 و نوارخانه مطالعات درسي و كتابخانه

  43/2 7 تلفن و موبايل
  33/8 24 كامپيوتر و اينترنت

  84/12 37 اتاق تلويزيون و فيلم
  2/5 15 اردوهاي زيارتي تفريحي

  12/3 9 گردش در شهر
  08/2 6 استراحت و خواب

  9/5 17 و روزنامهمطالعه آزاد
  08/2 6 ي فكريهابازي

  86/4 14 موسيقي و آموزش موسيقي
  72/1 4 تفريحات گروهي

  81/3 4 پارك مطالعه
  81/3 6 كوه نوردي

  16/4 12 دوچرخه سواري
  38/1 4 سينما
  43/2 7 ي آموزشيهاكارگاه

  42/2 7 و آموزش قرآنشب شعر
  100  288 كل
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و  يحيتفر يها برنامه نيشترينشان داد ب جينتا
بعد از  يخوابگاه انيمورد استقبال دانشجوكننده  سرگرم

ورزش در : عالقه عبارتند از بيورود به دانشگاه به ترت
 لميو ف ونيزيدرصد، اتاق تلو 9/22مختلف  يها رشته

  .درصد 33/8 نترنتيو ا وتريدرصد و كامپ 84/12
  

 يكارها راه كيبه تفك انيدانشجو يفراوان عيتوز  :3جدول
  ييدانشجو يها سازي خوابگاه يشاد يشنهاديپ

هاي پيشنهادي شادسازيكارراه
  ي دانشجوييها خوابگاه

 درصد فراواني

 21/15 42  اردوهاي داخل و خارج استان

 41/9 26  ورزش و پياده روي
 24/7 20  تجهيز امكانات رفاهي و كتابخانه
 5/10 29  مسابقات ورزشي و غير ورزشي

 78/9 27  و مراسماتهاجشن
 64/12 35  فضاي سبزسازي بهبود و زيبا

 81/1 5  افزايش امنيت خوابگاه
 68/8 24  ي روانشناسي و آموزشيهاكالس
 15/6 17  ي فرهنگي هنريهاكالس
 44/1 4  ي ورزشي هاكالس

 71/4 13  اينترنت و كامپيوتر
 53/2 7 موسيقي

 53/2 7 ديدار دانشجويان با مسئول خوابگاه
 43/5 15  پخش فيلم هفتگي

 44/1 4  افزايش زمان خروج از خوابگاه
 08/1 3  كاهش تعداد افراد اتاق

 81/1 5  افزايش تعداد سالن مطالعه
 08/1 3  انتشارات مجالت درون خوابگاهي

 100 276 كل

  
 يشنهاديپ يها برنامه نيشتريفوق ب جيبر اساس نتا

 يشاد شيخوابگاه و افزا طيجهت بهبود شرا انيدانشجو
 21/15داخل و خارج استان  يعبارتند از تدارك اردوها

 ،درصد 64/12خوابگاه  يفضا يساز بايدرصد، بهبود و ز
  .درصد 5/10 يحيو تفر يمسابقات ورزش يبرگزار

  
  بحث
بشر است،  ياز عوامل مؤثر و مهم در زندگ يكي يشاد

افراد را باال رفته و بهتر  هيشود روح مي موجب يشاد
 نشان قاتيتحق. مقابله كنند ها بيماريبتوانند با مشكالت و 

و  تر يدارند، طوالن يشادتر هيكه روح يدهد عمر كسان مي
  .تر است تيفيآنها با ك يزندگ
اطالعات مشخص شد  لياطالعات به دست آمده از تحل طبق
 انيانشجودكننده  و سرگرم يحيتفر يها برنامه نيشتريكه ب

 يتماشا ،ورزش تيمقبول بيقبل از ورود به دانشگاه به ترت
 طيبا توجه به شرا. بوده است يرو ادهيگردش و پ ،ونيزيتلو
 يها فعاليتاز  يانرژ هيبه تخل ليتما ليبه دلمعموالً  يسن

  .شود مي استقبال يورزش
مورد استقبال كننده  و سرگرم يحيتفر يها برنامه نيشتريب

 بعد از ورود به دانشگاه عبارت بودند يخوابگاه انيدانشجو
و  لميو ف ونيزياتاق تلو ،مختلف يها ورزش در رشته: از

از آن است كه  يموارد مذكور حاك. نترنتيو ا وتريكامپ
به  ،حيو تفر يشاد يبرا انيدانشجو ازيبه ن ييگو پاسخ
 نيندارد و چن ازين دهيچيپ يها يريز برنامهامكانات و  نه،يهز

  .است كامال ساده و در دسترس ييگو پاسخ
 طيجهت بهبود شرا انيدانشجو يشنهاديپ يها برنامه

عبارت بودند از  تياولو بيبه ترت يشاد شيخوابگاه و افزا
 يباسازيداخل و خارج استان، بهبود و ز يتدارك اردوها

 يحيو تفر يمسابقات ورزش يخوابگاه، برگزار يفضا
داخل و   شده يزير و برنامه مند هدف ياردوها يبرگزار

 انيبر پر كردن اوقات فراغت دانشجو عالوه يخارج استان
ارتقاء روابط  مانه،يصم يها ييآشنا ساز نهيتواند زم مي

و ارائه  ن دانشگاهمسؤوالبا  مانهيارتباط صم ،ياجتماع
 يالزم برا يها مهارت يالزم از جمله برخ يها آموزش

  .شاد گردد يزندگ
 جهيدارد نت يو همكاران همخوان يبا پژوهش مراد افتهي نيا

با ابعاد  يپژوهش نشان داد كه شادمان نيحاصل از ا
و در بعد  تيخالق لذا. رابطه دارد يجانيو ه ياجتماع
و ارتباط  يتوافق اجتماع ،ينوع دوست ،ييبرونگرا ؛ياجتماع

 يبرگزار. مثبت دارد يهمبستگ يبا شادمان گرانيمثبت با د
 يبه صورت گروه ژهيبه و يمختلف ورزشمسابقات 
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 نيهمچن. افراد را باال ببرد ياجتماع هيروح زهيتواند انگ مي
عالوه بر  يو آشپز يبا شركت در مسابقات هنر انيدانشجو

توانند  مي زيشاد و خاطره انگ يلحظات يبراسازي  نهيزم
  .بهبود ببخشند خود را يمند هدفو  تيخالق

 يفضل الله نيو همچن و همكاران يمطالعه كرم جيطبق نتا
 ييدر خوابگاه دانشجو تيفيبا ك يزندگ و همكاران،

 اده،از خانو يدور. استن مسؤوال ژهيتوجه و ازمندين
ارتباط با  ،يمختلف زندگ يها مسؤوليتدار شدن  عهده

و  يانرژ د،يجد طيبا شرا يمختلف و سازگار يها فرهنگ
 تيتا دانشجو بتواند به رضا طلبد يرا ماي  ژهيتوان و
  .ابديدست  يو شادكام يدرون

  

  گيري نتيجه
و عوامل به وجود آورنده آن توجه شود  ياگر به شاد

. نمود ليتبد يتر با ثبات يها يآن را به شاد توان يم
مورد كننده  و سرگرم يحيتفر يها برنامه نيشتريب

بعد از ورود به دانشگاه  يخوابگاه انياستقبال دانشجو
اتاق  ،مختلف يها ورزش در رشته: از عبارت بودند

موارد مذكور . نترنتيو ا وتريو كامپ لميو ف ونيزيتلو
 يبرا انيدانشجو ازيبه ن ييگو پاسخاز آن است كه  يحاك
 يها يريز برنامهامكانات و  نه،يبه هز ،حيو تفر يشاد

كامال ساده و در  ييگو پاسخ نيندارد و چن ازين دهيچيپ
  .است دسترس
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Management of Students' Happiness in Dormitories of Isfahan 
University of Medical Sciences 

 
Raheleh Samouei1, Mohsen, Moslehi2, Mahboobeh Heydari3, Zahra Toghiani4 

 
Abstract 
 
Introduction: Happiness is the most fundamental concept in positive-oriented psychology. Students are 
influential and generating forces that need happy environment and mood. This Study aimed to determine 
factors affecting happiness of students who live in dormitories of Isfahan University of Medical Sciences 
Methods: This Study was conducted on 120 male and female students living in dormitories using an open 
questionnaire. Data were coded and categorized and reported as frequency and percentage. 
Results: Results showed that the most important factors affecting students' happiness before entering the 
university, were sports (26/4%), television (13/05%), and walking (11/86%). the most recreation programs 
after entering university were sports (22/9 %), television and video room (12/84 %), computer and internet 
(8/33 %). Students suggested some programs to improve conditions and increase the happiness. They were 
providing some inside and outside camps (15/21%), improving beautify of campus (12/64%) and providing 
recreational facilities and sports competitions (10/5 %). 
Conclusion: The findings of this research aimed improving students' happiness can be considered by 
officials and policy makers of dormitories. This aim will be achieved through expansion of existing facilities 
and purposeful long-term planning. 
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