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در  یذهن یستیبهز یریانجگیبا م یاقتصاد-یاجتماع تینقش وضع نییتب
 انیدانشجو یلیتحص تیموفق یبین پیش

 
 یقاسم ی، عل*مهر یمژگان محمد

 

 

 چكيده

دارد. لذا  تیبر آن اهم گذارتأثیرعوامل  بررسی که است ها دانشگاه ینظام آموزش یمشکالت فرارو نیتر مهماز  یلیتحص تیموفقمقدمه: 

 یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یلیتحص تیبر موفق یذهن یستیو بهز یاقتصاد یاجتماع تیوضع تأثیر یعه حاضر با هدف بررسمطال
 ارتش انجام شد.

ارتش مشغول به  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو هیپژوهش شامل کل یجامعه آمار ،یهمبستگ یفیمطالعه توص نای درها:  روش

از کل جامعه  ای طبقه یتصادف یریگ پژوهش با استفاده از روش نمونه نای بود. نمونه مورد نظر در 6971-79 یلیدر سال تحص لیتحص
 گرزیم یذهن یستیبهزروا و پایای پرسشنامه دو اطالعات شامل  ینفر انتخاب شده است. ابزار گردآور 960در دسترس به تعداد  یآمار

بر  یلیتحص تیموفق بود. و همکاران یاسالم یاقتصاد -یاجتماع تیضعو پرسشنامه و ( Magyar-Mae & Keyes)زیو ک یما
 ( انجام شد.Lisrel-8.8) زرلیل افزار ها با کمک نرم داده لیو تحل هیشد. تجز یبررس انیاساس نمره معدل دانشجو

% و 22 یعاطف یستیبهز ،%61 یروان یستیبهز بیبه ترت یلیتحص تیبر موفق یذهن یستیبهز یها ریمتغ ریز میاثرات مستقنتايج: 

بود و  69/0به  یلیتحص تیبر موفق یاقتصاد -یاجتماع تیوضع میاثرات مستق ریمقاد نی. همچنآمد به دست% 61 یاجتماع یستیبهز
 به دست آمد. 64/0 اقتصادی – یاجتماع تیبا وضع یذهن یستیهزب میاثرات مستق زانیم

 تیبر موفق یاقتصاد -یاجتماع تیو وضع یذهن یستیبهز یرهایو معنادار متغ میمستق ریثحاضر دال بر وجود تأ مطالعه جینتاگيري:  نتيجه

 یذهن یستیدانشگاه به بهز نای انیدانشجو یلیتحص تیگردد به منظور موفق یم هیارتش بود. لذا توص یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یلیتحص
 توجه گردد. یلیتحص تیگذار بر موفقاثر یها مؤلفه ریآنان در کنار سا یاقتصاد- یاجتماع تیو وضع

 

 دانشجو ،یلیتحص تیموفق ،یاقتصاد -یاجتماع تیوضع ،یذهن یستیبهزهای كلیدی:  واژه
 849تا  833 (:88)91؛ 9318علوم پزشكي/ آموزش در مجله ايراني 

 
مقدمه 

همواره از  یلیتحص تیگذار در موفقتأثیرعوامل  یبررس
بوده است و  تیو ترب میپژوهشگران نظام تعل یها دغدغه

 تأثیرو  تیعوامل به تناسب اهم نای در مطالعات متعدد

                                                 
 ،یشگاهیگروه علوم ازما (،اریمهر )دانش یدکتر مژگان محمدنویسنده مسؤول:  *

. انرای ارتش )آجا(، تهران، یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ
m.mohammadimehr@ajaums.ac.ir 

و  میگروه تعل ران،ای تهران، ،ارتش )آجا(. یدانشگاه علوم پزشک(، پژوهشگر، )یقاسم یعل

. رانای تهران، مدرس، تیدانشگاه ترب ،یعلوم انساندانشکده  ت،یترب

(alibm65@yahoo.com) 

 90/99/18 پذیرش:تاریخ  ،03/93/18، تاریخ اصالحیه: 91/5/18 مقاله: تاریخ دریافت

 نردی میان این در کهاند  شدهبندی  طبقه ایو  ییخود شناسا
(Diner )ولوکاس (Lucas )رامونپی فراتحلیلی ای مطالعه 

 هوش، واند  تحصیلی انجام داده تیموفق کنندگان تعیین
 والدین، بین رابطه والدین، تحصیالت خانوادگی، محیط

 و ییگرا درون قبیل از شخصیتی متغیرهای انگیزش
 و خود ادراک پریشی، روان و نژندی روان یی،گرا برون

 یلیتحص تموفقی در مؤثر عوامل عنوان به را سازگاری
محصول  یلیتحص تموفقی واقع در(. 1)اند کرده یمعرف

فعال است که با کمک آموزش  یریادگی ندیفرا یینها
 یرهایمتغ یی(. شناسا2)ردگی می انجام یتیترب یها تیلفعا
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 یبرا انیدانشجو یلیتحص تیبر موفق مؤثر
 ییباال تیاز اهم ین آموزشمسؤوالو  گذاران استیس

را در  یاطالعات اساس ،ییها لیتحل نیبرخوردار است. چن
 نییکه در تع دهد می قرار ین آموزشمسؤوال اریتاخ
 دارد. ییراکا نه،یبه یآموزش یها استیس
 یشادکام ،یذهن یستیرابطه بهز یبه بررس زین یقاتیتحق 

 انیدانشجو یلیتحص تیو سالمت روان با موفق
 (. 6تا3)اند پرداخته

دو  انیبر وجود رابطه معنادار م قاتیتحق تر بیش باًیتقر
عوامل  کنند می دارند. محققان خاطر نشان دیتأک ریمتغ

عوامل  ،یامل فردعو یلیتحص تیدر موفق لیمؤثر و دخ
 نای که درنیست  و عوامل برون سازمان یدرون سازمان

به عنوان  توان می را یو شادکام یسالمت روان  ان،یم
(. بر 7دانست) یلیتحص تیمؤثر در موفق یعوامل فرد

و  یکه احساس شادکام یاندانشجوی ها اساس پژوهش
 ترند خود فعال یلیدارند در عملکرد تحص ییباال یستیبهز

 دارند. یباالتر یلیتحص تموفقی و
افراد  یو عاطف یشناخت یابیارز یبه معنا یذهن یستیبهز 

 ند،یخوشا جاناتیاست که شامل تجربه ه شان یاز زندگ
 یباال از زندگ تیو رضا یمنف اتیخلق نییسطوح پا

مثبت و  یها یابیبه دنبال ارز یذهن یستیبهز (.1)است
توسط مردم  یدرباره نحوه تجربه کردن زندگ یمنف

 یو شناخت یشامل دو بعد عاطف یذهن یابیزار نای است.
 مختلف اندازه یها افراد را از راه یذهن یستیاست. بهز

 یعاطف یها و واکنش یکه شامل قضاوت شناخت رندگی می
 رندهی)در برگ یذهن یستیبهز یعاطف یها (. مؤلفه8است)

 تاس ی( شامل عاطفه مثبت و عاطفه منفجاناتیخلق و ه
در حال انجام است،  یها واکنش ای ها یابیارز انگریکه ب
(. 9)کنند می که افراد در حال حاضر تجربه یعیوقا

 ابانهیبه قضاوت ارز ،یذهن یستیبهز یشناخت یها مؤلفه
اشاره  یاز زندگ تیرضا ای یزندگ تیفیفرد درباره ک

کنند،  یخود را بررس یزندگ طیشرا توانند می دارد. افراد
 یقرار دهند و سپس زندگ نظررا مد طیشرا نای تیاهم

تا  یمند تیبا دامنه رضا اسیمق کیخود را در 
 (.11)کنند یابیارز یمند تینارضا

 یلیتحص تیکه در موفق یاز عوامل فرد گرید یکی

 ها خانواده یاقتصاد - یاجتماع تیگذار است وضعتأثیر
همواره  یلیتحص توضعی به مربوط مطالعات در. است
 تیو عدم موفق تیعوامل موفق نیب یمعنادارط ارتبا

 تیشده است. موفق دهید یخانوادگ یها نهیبا زم یلیتحص
محصول  ،یبه همان اندازه آموزش رسم یلیتحص

 (. 12و11خانواده، جامعه و تعامل همساالن است)
مباحث  نیتر مهماز  رندگانیادگی فیضع یلیتحص تیموفق

در  یآموزشن مسؤوالاست که مورد توجه  یآموزش
 دهد می نشان قاتیتحق جیاز کشورها است. نتا یاریبس

 تیوضع یلیتحص تیبر موفق گذارتأثیراز عوامل  یکی
(. مطابق نظر 12)درآمد خانواده است زانیو م یاقتصاد

نه  یلیتحص تیموفق یاقتصاد یسازمان توسعه و همکار
 - یاجتماع طیتنها به عوامل مرتبط با دانشگاه؛ بلکه به مح

وابسته  کند، می در آن رشد انیکه دانشجو یقتصادا
وجود دارد که  نهیزم نای در یاجماع عموم کیاست. 

 یعاد انیبا دانشجو سهیدر مقا سرپرست یب انیدانشجو
 (. 13دارند) ینییپا یلیتحص تیموفق

مرکز مطالعات و توسعه  یپژوهش یها تیاز اولو یکی
حوزه  ارتش در یدانشگاه علوم پزشک یآموزش پزشک

بود و از  انیدانشجو یلیتحص تیموفق ،یذهن یستیبهز
که  رشیپذ طیبا توجه به شرا انیدانشجو نای که ییآنجا

شبانه  یشوند و زندگ می رشیپذ هیبه صورت بورس
ارتش دارند  یدانشگاه علوم پزشک ینظام طیدر مح یروز

 یعلوم پزشک یها دانشگاه انیبا دانشجو سهیلذا در مقا
کنند.  می را تجربه یو اجتماع یمتفاوت روان طیارتش شرا
محدود  قاتیموضوع و با توجه به تحق نای به تیپس با عنا

 تیو وضع یذهن یستیعوامل بهز یبررس نهیدر زم
 انیدانشجو یلیتحص تیبر موفق یاجتماع -یاقتصاد

 یبررس شد تا به یپژوهش حاضر طراح یعلوم پزشک
در  یاجتماع -یاقتصاد تیو وضع یذهن یستینقش بهز

دانشگاه علوم  انیدانشجو یلیتحص تیموفق یبین پیش
 پرداخته شود. یمدل علّ کی ارتش در قالب یپزشک

 

 ها روش
 یاز نوع همبستگ یفیمطالعه توص کیپژوهش حاضر 
دانشگاه علوم  انیشامل تمام دانشجو یاست. جامعه آمار
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 1396-97 یلیارتش بود که در سال تحص یپزشک
 یبه صورت تصادف گیری بودند. نمونه لیمشغول به تحص

بر اساس دانشکده انجام شد و حجم نمونه بر  ای طبقه
با در  در نظر گرفته شد رنف 311اساس فرمول کوکران 

 اری. معنفر در نظر گرفته شدند 311نظر گرفتن ریزش
به مطالعه گذراندن حداقل دو ترم  انیورود دانشجو

دو پرسشنامه بود.  اه هداد یبود و ابزار گرداور یلیتحص
و  یما گرزیکه توسط م یذهن یستیاول پرسشنامه بهز

بر اساس  2113( در سال Magyar-Mae & Keyes)زیک
 یها نهیگز یبرا 7تا  1 یگذار و ارزش کرتیل اسیمق

شده  یموافقم( طراح ادیز اریمخالفم( تا )بس ادیز اری)بس
 یجانیه یستیبهز طهیپرسشنامه شامل سه ح نای است.

 یستی( و بهزهیگو 18) یروانشناخت یستی(، بهزهیگو 12)
پرسشنامه  نای ی( است. روش نمره دههیگو 11) یاجتماع

 نیباالتر 7نمره تا  نیترنییپا 1از  کرتیل اسیبر اساس مق
پرسشنامه حداکثر نمره  نای بود. در سؤالهر  ینمره برا

 اسیاست که در خرده مق 99و حداقل  287کل ممکن 
 یستیو بهز یروانشناخت یستیبهز ،یجانیه یستیبهز

 بیحداکثر نمره حاصل از نمونه موجود به ترت یاجتماع
 11و  18، 16 بیو حداقل نمره به ترت 111و  126، 16

 یتوسط گلستان یپرسشنامه در مطالعات نای ییایپا .است
 81/1کل پرسشنامه  یکرونباخ برا یبخت بر اساس آلفا

پرسشنامه بر  ییایپاهمکاران فر و  ییناو در مطالعه تم
 تأیید 63/1کل پرسشنامه  یکرونباخ برا یاساس آلفا

 (.19و7است) دهیگر
 9یدارا ،یاجتماع ،یاقتصاد تیدوم پرسشنامه وضع

 تیو وضع التیتحص ،یدرآمد، طبقه اقتصاد زانیمؤلفه م
 یشناخت تیسؤال جمع 6و مجموعاً شامل  باشدمیمسکن 

 -یاجتماع تیوضع یبررس یبرا ،یسؤال اصل 1و 
 ای نامه پنج سنجه پرسش نای یها است. سؤال یاقتصاد

از  دهی باال( و روش نمره یلیتا خ نییپا یلی)از خ کرتیل
 21پرسشنامه  نای حداکثر نمره در بیترت نای بود. به 1تا  1

 یصور ییو همکاران روا یاسالم. است 1و حداقل نمره 
تن از  12پرسشنامه مذکور را توسط  ییو محتوا
با استفاده از  نیچن قراردادند، هم تأییدمورد  نیمتخصص

 دست به ٪83پرسشنامه  ییایکرونباخ پا یآزمون آلفا

 (. 11)آمد
نمره  نیانگیبر اساس م یلیتحص تیمطالعه، موفق نای  در

 انیسال حاضر دانشجو میگذشته تا ن یها سال میمعدل ن
 نیته چنشد. الب ی(، بررسها یمورد مطالعه )آزمودن

 تیموفق زانیارائه م یبرا یتوانمند و کامل نهیزم ،یاستناد
 شود.  نمی محسوب یلیتحص

شد  تیمطالعه به طور کامل رعا نای در یمالحظات اخالق 
و  یذهن یستیکه دو پرسشنامه بهز بیترت نای به

پس از  یاقتصاد -یاجتماع تیوضع پرسشنامه
 نیر بالزم د یها یهماهنگ نیو همچن یساز آماده

 عیتوزساده  یدر مطالعه به طور تصادف کنندگان شرکت
و بعد  شد دهدا حیآنها توض ی. اهداف پژوهش برادیگرد

 شرکت در مطالعه، از آنها شفاهی از کسب رضایت
ها  درخواست شد با صداقت کامل و دقت به پرسشنامه

داده شد که  نانیاطم نای ها به آن نیهمچن پاسخ دهند،
 شده محرمانه خواهند بود.  داده یها پاسخ
 یفیتوص یها آزمون از استفاده با ها داده لیو تحل هیتجز

از  رهایمتغ عیصورت گرفت. نرمال بودن توز یو استنباط
 ( موردKST) رنوف،اسمی –آزمون کولموگروف  قیطر

معنادار بودن ارتباط  یبررس یقرار گرفت. برا یبررس
 رسونیپ یتگهمبس بیضر سیاز ماتر رهایاز متغ کیهر 

 یالگو یاستفاده شد. بررس SPSS-20 ارافز به کمک نرم
 قیاز طر ریمس لیبا روش تحل رهایمتغ نیروابط ب

 محاسبه شد. LISREL-8.8 زرلیافزار ل نرم
 

 نتايج
 یدانشگاه علوم پزشک ینفر دانشجو 311مطالعه  نای در

درصد  97ارتش شرکت کردند. نرخ بازگشت پرسشنامه 
 71تعداد، نای از شد. لیپرسشنامه تحل 311 تیبود. درنها

نفر از دانشکده  71 ،یدانشکده پزشک انینفر از دانشجو
نفر از  61و  ینفر دانشکده پرستار 111 ،یراپزشکیپ

بر  در مطالعه شرکت داشتند.  یدانشکده دندانپزشک
 -یاجتماع تیوضع» ریمتغ نیانگیمطالعه م جیاساس نتا

 «یلیتحص تیموفق» ریمتغ و 13/23 ±27/3 «یاقتصاد
و انحراف  نیانگی، م1بود. در جدول  82/16 ± 11/1

آن  یها از مؤلفه کیو هر  یذهن یستیبهز ریاستاندارد متغ
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 نینشانگر آن بود که باالتر ج،یآورده شده است. نتا
و  یذهن یستیبهز «یشناخت روان»مربوط به بعد  نیانگیم

 یذهن یستیبهز «یعاطف»مربوط به بعد  نیانگیم نیتر کم
 .است

 
 و ابعاد آن یذهن یستیبهز ریو انحراف استاندارد متغ نیانگیم :1 جدول

 انحراف استاندارد حداکثر حداقل تعداد مقیاس

 96/33±61/6 18 16 311 بهزیستی عاطفی
 13/17±11/7 82 91 311 بهزیستی اجتماعی

 82/61±76/7 87 93 311 شناختی بهزیستی روان
11/117±21/16 211 119 311 بهزیستی ذهنی کل  

 
 یرهایمتغ انیم یهمبستگ سیدهنده ماتر نشان 2جدول 

 نیاز آن است که ب یحاک جیپژوهش حاضر است. نتا
 .دارد وجود p ≥11/1معنادار در سطح  یهمبستگ رهایمتغ

  
 یلیتحص تیو موفق یذهن یستی, بهزاجتماعی – یاقتصاد تیوضع یرهایمتغ نیب یهمبستگ سیماتر :2 جدول

 متغیر
 وضعیت

 اجتماعی-اقتصادی
بهزیستی 

 عاطفی
 بهزیستی

 شناختی روان
بهزیستی 
 اجتماعی

 موفقیت
 تحصیلی

     1 اجتماعی -وضعیت اقتصادی
**219/1 بهزیستی عاطفی

 1    

**381/1 شناختی بهزیستی روان
 313/1**

 1   

**313/1 بهزیستی اجتماعی
 211/1**

 921/1** 1  

**129/1 موفقیت تحصیلی
 339/1**

 191/1**
 382/1** 1 

 (P≤0.01)** نشانگر 
 

 ییدرصد توانا 33یذهن یستینشان داد بهز جینتا
. عالوه R2= )33/1را دارد ) یلیتحص تیموفق یبین پیش

بر  یذهن یستینشانگر آن است که بهز جینتا ن،ای بر

 =β,33/1)   و معنادار دارد میاثر مستق یلیتحص تیموفق
1111/1=P). جینتا نیهمچن t تینشان داد وضع 

 تیموفق ینیب شیپ ییانادرصد تو 28 یاجتماع -یاقتصاد
نشانگر  جینتا ن،ای . عالوه برR2)= 28/1را دارد ) یلیتحص

 تیبر موفق یاجتماع -یاقتصاد تیآن است که وضع

 =β,12/1) و معنادار دارد میاثر مستق یلیتحص
1111/1=P) 

 & Baron) یرون و کنبه روش با ریمس لیتحل جینتا

Kenny ,یاقتصاد تینشان داد، وضع زرلی( به کمک ل- 

اثر  یذهن یستیو بهز یلیتحص تیبر موفق یاجتماع
بر اساس  نی(. همچنP=1111/1و معنادار دارد ) میمستق

با  یاقتصاد ،یاجتماع تیمطالعه، وضع یها افتهی
 یلیتحص تیتواند موفق می یذهن یستیبهز گری یانجیم

 =β,19/1) کند یبین پیشرا  یعلوم پزشک انیدانشجو
1111/1=P). 

 -یاقتصاد تیآن است که وضع انگریب 3جدول  جینتا
 یستیبهز ،یروان یستیاز ابعاد بهز کیبر هر  یاجتماع

 دارداثر مثبت معنادار  یاجتماع یستیو بهز یعاطف
(1111/1=P.) 

 
 یذهن یستیبر ابعاد بهز یجتماعا-یاقتصاد تیوضع میاثر مستق یو معنادار بی: ضرا3 جدول
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 t Pآماره  Β متغیر مالک بین پیشمتغیر 

 1111/1 21/7 38/1 بهزیستی روانی اجتماعی-وضعیت اقتصادی
 1111/1 12/9 21/1 بهزیستی عاطفی اجتماعی-وضعیت اقتصادی
 1111/1 11/6 31/1 بهزیستی اجتماعی اجتماعی-وضعیت اقتصادی

 
  لیراحل مهم در تحلاز م یکیبرازش  یارهایمع

پژوهش،  نای است. در یمعادالت ساختار یمدل ساز
 یها از شاخص یتأیید یعامل لیمدل تحل یابیارز یبرا

( و GFIبرازش ) ییکوی( و نCFI) یقیتطب یبرازندگ
 یخطا انسیدوم برآورد وار شهیمهم ر اریشاخص بس

 ریبه مقاد توجه( استفاده شده است. با RMSEA) بیتقر
و  922/1 ،913/1برابر  بیمذکور که به ترت یها شاخص

 یطراح یتوان گفت که مدل ساختار می است، 116/1
 یبرازش و بررس یشده، که در ادامه آمده است، برا

 معتبر و قابل قبول است. ها سازه نیروابط ب
 

 یلیتحص تیبر موفق یذهن یستیاثر ابعاد بهز یو معنادار بیضرا : 4جدول
 Β p اثرنوع  یر مالکمتغ بین پیشمتغیر 

 1111/1 97/1 مستقیم موفقیت تحصیلی اجتماعی -وضعیت اقتصادی
 1111/1 17/1 غیر مستقیم از طریق بهزیستی روانی
 1111/1 11/1 غیر مستقیم از طریق بهزیستی عاطفی

 1111/1 18/1 غیر مستقیم از طریق بهزیستی اجتماعی

 
-یاقتصاد تیوضعآن است که  انگریب 9جدول  جینتا

و  یشناخت روان ،یعاطف یستیبهز یگر یانجیبا م یاجتماع
علوم  انیدانشجو یلیتحص تیموفق تواند یم یاجتماع

 .(P=  1111/1کند ) ینیب شیرا پ یپزشک

 

 
 مدل تحلیل مسیر :1 شکل

 

قیت تحصیلی اقتصادی و موف -اعم از وضعیت اجتماعی، بین متغیرهای پژوهش 1شده در شکل  در مدل ارائه
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شناختی، عاطفی و اجتماعی  با متغیر بهزیستی روان
رابطه غیرمستقیم وجود دارد، همچنین متغیرهای 
مذکور با متغیر موفقیت تحصیلی رابطه مستقیم نیز 

 دارند.

 بحث
بر آن بوده است که با استفاده از  یمطالعه، سع نای در

 یستیبهز یرهایاثر متغ ،یعلّ لیو تحل  هیتجز یها مدل
 یلیتحص تیبر موفق یاقتصاد -یاجتماع تیو وضع یذهن

مدل، تالش شد تا  نای شود. عالوه بر یبررس انیدانشجو
قرار  یمورد بررس زین گریکدیعوامل بر  نای یگذارتأثیر

پژوهش  ییمدل نها افتهیبرازش  یعلّ یها دل. مردیگ
 یها دهنده برازش مطلوب و مناسب با داده حاضر نشان

 یستیعوامل بهز میاثرات مستق ریپژوهش است. مقاد
آن  نیطبق مدل برازش شده مب یلیتحص تیبر موفق یذهن

بر  یذهن یستیارتباط عامل بهز زانیم نیتر بیشبود که 
 نیتر کمو  یروان یستیمربوط به بهز یلیتحص تیموفق

 یلیتحص تیبا موفق یذهن یستیارتباط عامل بهز زانیم
است  یمعن نیبد نای بود. یاجتماع یستیمربوط به بهز

معتبر  یلعّ یها مدل جادای بودن یامکان عمل لیتحل نای که
ساخته است. در  سریم یلیتحص تیرا از نظر ابعاد موفق

رابطه  کننده انیبرازش ب یها شاخص هیکل یبررس جهینت
است.  یلیتحص تیبا موفق یذهن یستیبهز نیمعنادار ب

 یذهن یستینشان داد بهزمطالعه حاضر  جینتا نیچن هم
 یها افتهیرا دارد.  یلیتحص تیموفق ینیب شیپ ییتوانا

 سو هم ،(Ricco) کویپژوهش ر جیپژوهش حاضر با نتا
 تداش انیتوان ب می پژوهش افتهی نای نییدر تب .(2است)

ارتباط عامل  انزیم نیتر بیش قیهر دو تحقدر  که 
 یستیزمربوط به به یلیتحص تیبا موفق یذهن یستیبهز

 جیپژوهش حاضر با نتا یها افتهی نیاست. همچن یاجتماع
پژوهش  جینتا .است سو هم فر و همکاران ییپژوهش تمنا

دهد که هر چه فرد از سالمت روان  می نشان مذکور
 شیافزا یو یشادکام زانیبرخوردار باشد م یترباال

فرد، سالمت روان  یطور شادکام نیو هم افتیخواهد 
 افتهیبه ارمغان خواهد آورد که  یو یرا برا یباالتر

پژوهش  جی(. نتا7است) جهینت نای دیؤم زیپژوهش حاضر ن

( و De Coninck) کیکان یپژوهش د جیحاضر با نتا
دهد که  می فوق نشان قیج تحقیاست، نتا سو هم همکاران

 یذهن یستیبر بهز یمثبت تأثیرخانواده  یبانیپشت
 تیبهبود موفق امر منجر به نای دارد و انیدانشجو

پژوهش  نای بر اساس (.16گردد) می انیدانشجو یلیتحص
 ییباال یستیو بهز یکه احساس شادکام یانیدانشجو

 یلیتحص تیقترند و موف فعال یلیدارند، در عملکرد تحص
 دارند. یباالتر

 تیوضع ریدر مطالعه حاضر نشان داده شد، متغ 
مثبت و  م،یمستق یارتباط و همبستگ یاقتصاد -یاجتماع

 یها افتهیبا  سو همدارد.  یلیتحص تیمعنادار، با موفق
نشان  ،در هند یمطالعه پژوهش کی جیمطالعه حاضر، نتا

 یلیتحص شرفتیو پ یاقتصاد یاجتماع تیوضع نیداد ب
مثبت وجود  یمتوسطه همبستگ رهن ارشد دوآموزا دانش
داشت  انیتوان ب می پژوهش افتهی نای نیی(. در تب17دارد)

 انیدانشجو یاقتصاد یزندگ طیشرا قیهر دو تحقدر  که 
 تیبر موفق یمیمستق تأثیرآنان  یشتیمع تیو وضع

 جیپژوهش با نتا نای جینتا نیآنان دارد. همچن یلیتحص
پژوهش مذکور  جیاست، نتا سو هم( kiouz) وزیپژهش ک

 یلیتحص تیشغل پدر بر موفق تأثیر که: کند یم انیب
رابطه معنادار  انگرینماامر  نای کهفرزندان باال بوده است 

 یلیتحص تیبا موفق یاقتصاد -یاجتماع تیوضع نیب
پژوهش  جیمطالعه حاضر، نتا جینتا یدر راستا .(18)است

که با هدف تعیین ارتباط درآمد خانواده، آزمون  ،یوسفی
ی ها ن دبیرستانآموزا دانشاضطراب و پیشرفت تحصیلی 

 خانوادهاد، درآمد ایران انجام گرفته است. نشان د
و  یریادگیبر روند  تواند می یرستانین دبآموزا دانش

 تأثیرمدرسه و اضطراب امتحان  یها تیفعال ریسا
 زهیبر انگ تواند می درآمد خانواده ن،ای بگذارند. عالوه بر

توجه و تمرکز آنها در  ییتوانا نیو همچن یریادگی
 یینارسا منجر به تواند می نای بگذارد و تأثیر یریادگی
 (.12شود) یلیحصت

 یرهایمتغ نیشده پژوهش حاضر، در ب مدل ارائه در
 تیو موفق یو اجتماع یاقتصاد تیپژوهش اعم از وضع

 میرمستقیرابطه غ یذهن یستیبهز ریبا متغ یلیتحص
 تیموفق ریبا متغ ادشدهی یرهایوجود دارد، هرچند متغ
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بطه است که را یدارند. گفتن زین میرابطه مستق یلیتحص
 ریواسطه متغ به ادشدهی یرهایمتغ نیب میرمستقیغ
پژوهش حاضر،  جیاست. نتا یذهن یستیبهز یانجیم

 یستی)بهز یروان یها یژگیو نینشانگر رابطه معنادار ب
 ،یخانوادگ طی)مح اقتصادی – یاجتماع تی( و وضعیذهن

 یلیتحص تی( با موفقنیرابطه والد ن،یوالد التیتحص
 نای ارتش است. در یلوم پزشکدانشگاه ع انیدانشجو

تازه وارد به  انیدانشجو نیمطالعه در ب کی جیراستا، نتا
 یستینشان داد، بهز ک،ی( بلژLeuvenدانشگاه لوون )

 افتهیترم اول کاهش  انیاز ابتدا تا پا انیدانشجو یذهن
مادر نه پدر رابطه  نیارتباط دانشجو با والد تیفیاست و ک

( Duncan) (. دانکن16داشت) یذهن یستیبا بهز یمیمستق
 افتندیدر کوهورت یها داده لیو تحل هیو همکاران در تجز

 طیبا شرا انیدانشجو نیب یشکاف درآمد خانوادگ
 طیبا شرا یرندگانیادگیو  نییپا یاجتماع یاقتصاد
از شکاف  یباال مقدار قابل توجه یاجتماع -یاقتصاد

تصاص گروه را به خود اخ دو نای نیب یلیتحص تیموفق
 ،دانکن و همکاران یمفهوم یالگو مطابق(. 19)داده است

باالتر در  یاجتماع یاقتصاد طیبا شرا ینآموزا دانش
 یاجتماع -یاقتصاد طیبا شرا ینآموزا دانشبا  سهیمقا
باال  تیفیبا ک یبه مدارس یتر بیش یدسترس تر، نییپا

مهم مرتبط با آموزش  یها مهارت تیدارند که باعث تقو
 طیبا شرا ینآموزا دانشکه  یشود در حال می ادر آنه
ممکن است توان  ،نیوالد نییپا یاجتماع -یاقتصاد
 (. 19را نداشته باشد) یمنابع نیبه چن یدسترس

پژوهش حاضر کم بودن تعداد حجم  یها تیمحدود از
 ازین م،یقابل تعم جیبه دست آوردن نتا ینمونه است، برا

مختلف  یها در دانشگاه تر بیشبه مطالعه با حجم نمونه 
 اتتأثیر یبه بررس توان می مطالعه نای است. از نقاط قوت

 یاقتصاد -یاجتماع تی)وضع یچندجانبه عوامل مهم فرد
اشاره  انیدانشجو یلیتحص تی( بر موفقیذهن یستیو بهز

 یلیتحص تیموفق نهیکه در زم یقاتیکرد در واقع در تحق
 هیسو کی رتأثی یصورت گرفته است، عمدتا به بررس

 قیتحق نای که در یپرداخته شده است در حال رهایمتغ
 تأثیربه  رهایمتغ میمستق تأثیر یعالوه بر بررس

 یلیتحص تیموفق یبر رو ریدو متغ نای میرمستقیغ
 پرداخته شده است.

 

 گيري نتيجه
و  میدهنده رابطه مستق پژوهش، نشان نای یها افتهی

 -یاجتماع تیو وضع یذهن یستیبهز نیمعنادار ب
بود. لذا بهتر است  یلیتحص تیبا موفق یاقتصاد
ها  با در نظر گرفتن برنامه یآموزش انین و متصدمسؤوال

و  یذهن یستیو بهبود بهز تیدر جهت تقو ییو راهکارها
 هیتوص .ندیتالش نما یکعلوم پزش انیدانشجو یروان
و انتقال دانش به ارائه  سیفراتر از تدر دیاسات شود، می

 یشخص اتیو به اشتراک گذاشتن تجرب قیه، تشومشاور
در آنها بپردازند.  زهیانگ جادای در جهت انیخود با دانشجو

 یانیمشاور، دانشجو دیتا اسات گردد می شنهادیپ نیهمچن
و  ندینما ییشناسا ار یاجتماع -یبا مشکالت اقتصاد

 تیو حما یبا همکار لیآنها به تحص بیضمن ترغ
  یمناسب برا یالتین دانشگاه، تسهمسؤوال

 آنها فراهم آورند. لیتحص طیشرا یساز نهیبه
 

 قدرداني

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مصوب به شماره 
در مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی دانشگاه  991788

 یانیوسیله از همه دانشجوعلوم پزشکی ارتش است. بدین
 یفناورو  قاتیمطالعه و معاونت تحق نای در کننده شرکت

 اما ر قیتحق نای که در انجام ارتش یدانشگاه علوم پزشک
 .میینما یو تشکر م ریتقد ،کردند یاری
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Abstract 

 
Introduction: Academic Success is one of the important problems facing the higher education stakeholders 

and it seems important to consider the factors that influence academic success. This study endeavored to 

investigate the socioeconomic status and mental well-being on the academic success of the students of AJA 

Medical University. 

Methods: This study is a descriptive Correlation. The population were students of AJA Medical University 

were studying in the academic years 2015-2016. The sample in this study was selected using stratified 

sampling random method from the population of 310 people. The data collection instrument was mental 

health and social-economic status questionnaire. Academic success was assessed based on the students' 

average scores. Data analysis was done through SPSS (Version 20) and Laser (Version 8.8). 

Results: The results of path analysis indicated the direct effects of the sub-variables of mental well-being, 

respectively, psychological well-being 0/18, emotional well-being 0/22, and social well-being 0/18. The 

results of path analysis showed direct effects under the subjective well-being variables are 0.46 

psychological well-being, 0.22 emotional well-being and 0.18 social well-being, respectively. Subjective 

well-being with socio-economic status is 0.45 

Conclusion: The results of data path analysis indicated direct and significant effects of mental well-being 

and socioeconomic status on academic success among military students at AJA University of Medical 

Sciences. Therefore, it is recommended for the military medical university authorities to consider the 

students' mental well-being and socioeconomic status along with other factors affecting their academic 

success. 

 

Keywords: Mental well-being, Socioeconomic Status, Academic Success, Students 
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