
 

 

 كميته تحقيقات دانشجويي

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

 دانشگاه علوم پزشكي و

 خدمات بهداشتي درماني اردبيل

دانشگاه علوم پزشك

خدمات بهداشتي درما

 پزشكي اردبيلسومين كنگره دانشجويي دانشگاه علوم 

 با محوريت زيست پزشكي

 اردبيل – 1390اسفند  1

 

src.arums.ac.ir 

 آدرس دبيرخانه كنگره:

 اردبيل، خيابان دانشگاه، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، كميته تحقيقات دانشجويي

 0451 - 5513419تلفن: 
 كنگره دانشجويي زيست پزشكي

 سنجش ميزان نشاط دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

مينا ، 2زهرا پاشازاده،  2، شالله عباس نژاد2زهرا ريحاني ،2نسرين حبيب زاده،  1فيروز اماني

 2حيدري

Reyhani_zahra_12@yahoo.com  

 چكيده

شادي يك هيجان است كه در اثر محرك هاي دروني و بيروني ارگانيسم را در جهت انبساط  :هدفزمينه و 

و تمايل وي براي تداوم چنين احساسي زياد است. بر عكس اندوه كه عضالني،انبساط و بهجت روحي سوق مي دهد 

تمايل انسان به عدم تداوم آن مي باشد.ذات شادي در انسان اوليه است اما نوع شادي كردن آن به يادگيري و متغير 

گرفته  طبيعي است مطلوب آدم ها با يكديگر براساس طبقه اي كه در آن قرار هاي محيطي و فرهنگي بستگي دارد.

اند متفاوت خواهد بود.اگر براي يك كودك تغذيه يك مطلوب باشد براي يك بزرگسال رسيدن به يك موقعيت 

مشخص يك مطلوب خواهد بود. بر اين اساس شادي و نشاط همبستگي زيادي با عمق نگرش و سازمان يابي 

باشد از نشاط بيشتر و عميق تري شخصيت فرد دارد. طبيعي است هر اندازه شخصيت فرازغناي بيشتري برخوردار 

 برخوردار خواهد بود.

نفر از دانشجويان علوم پزشكي اردبيل كه شامل دانشكده پزشكي و  255جامعه آماري اين پروژه :ها روش

سوال بود كه  24پيراپزشكي است و روش نمونه گيري به صورت تصادفي است.پرسشنامه ي طرح شده شامل 

ن نشاط را ارزيابي مي كرد. بعد از جمع آوري،تجزيه وتحليل آماري صورت گرفت كه عوامل موثر بر نشاط و ميزا

 نتيجه ي حاصل از اين پروژه به صورت نمودار، جدول و متن ها گزارش شده است.

شادي يك مقوله اي است كه بيشتر به معناي آرامش خاطر است وبيشترين عوامل تاثير گذار بر آن  :گيري نتيجه

ويژگي هاي شخصيتي،داشتن ثروت وخودكفايي،داشتن عقايد مذهبي،داشتن احساس كنترل ،زندگيهدفمند بودن 

و تسلط بر زندگي و اعتماد به نفس هستند. سطح نشاط باتوجه به يافته ها در حد متوسط است و اين مستلزم يك 

م را در كشور شامل مي برنامه ريزي كلي براي ارتقا سطح نشاط در بين مردم به خصوص دانشجويان كه قسمت اعظ

 شوند مي باشد.    
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