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 ذهنی در دانشجویان بهزیستیو  ، سرزندگی تحصیلیگرایش به ورزش بررسیو  مقایسه

 عادی و نخبه

 2 کالنتری، مریم 1*رحمان کالنتری

 ، ایرانآبادخرمبنیاد ملی نخبگان استان لرستان،  معاون .1

 ، ایرانآبادخرم. کارشناسی ارشد جغرافیا، 2

 

 چکیده

ذهنی در دانشجویان عادی و نخبه  بهزیستیمقایسه و بررسی گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و  باهدفپژوهش حاضر 

نفر دانشجوی نخبه  06) نفری از دانشجویان 06 اینمونهتحلیلی است که درباره  -روش پژوهش حاضر توصیفیانجام گرفت. 

تصادفی در دسترس  گیرینمونهانجام شد که با روش  99-99دانشگاه لرستان در سال تحصیلی  نفر دانشجوی عادی( 06و 

و  زادهدهقانی (، سرزندگی تحصیلی1090گرایش به ورزش زرندیه ) هایپرسشنامهاز  هادادهانتخاب شدند. برای گردآوری 

با استفاده از آزمون  شدهآوریجمع هایداده( استفاده شد. 2660) کیرز و ماکیرامو ذهنی یستیبهزو  (1090) چاریحسین

نتایج دند. ش وتحلیلتجزیهمستقل  هایگروهو تی  گامبهگامضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش 

ذهنی در میان دانشجویان نخبه و عادی تفاوت  بهزیستیاین پژوهش نشان داد بین گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و 

نیز نشان داد متغیرهای گرایش به ورزش  گامبهگاممعناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش 

با توجه به نتایج پژوهش حاضر،  .کنندمی بینیپیشذهنی را  بهزیستیدرصد از واریانس  22 باهمو سرزندگی تحصیلی 

ی ذهن بهزیستیمناسب، زمینه الزم برای بهبود و ارتقای  مشیخطو ارائه  ریزیبرنامهبا تدوین،  رسدمیضروری به نظر 

 دانشجویان نخبه فراهم شود. ویژهبهدانشجویان 
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 :مقدمه

رزشی و هایفعالیتنتایج مطالعات حاکی از آن است که ارتباط قوی بین فعالیت بدنی و سالمت روان وجود دارد، گرایش به 

به بهبود عالئم اختالالت روانی نظیر افسردگی و اضطراب و بهبود عملکرد روانی چون سالمت روانی در افراد با اختالالت 

مهمی در سالمت روان انسان  نقشگفت که ورزش  توانمی(. لذا 2616، 1)پترسون، کامر و ماچوتکا کندمیروانی کمک 

است.  شدهعنوان "تحرک رمز سالمتی "شعار سازمان بهداشت جهانی  2662سال  در کهطوریبهدانشجویان دارد  مخصوصاً

دقیقه فعالیت جسمانی با شدت متوسط، همانند راه رفتن سریع،  06سازمان جهانی بهداشت اعالم نموده است که روزانه 

ه بر ایجاد چاقی، سبب (. کاهش فعالیت فیزیکی عالو2669اثرات فراوانی برای سالمت بدن دارد )مکرچر و همکاران، 

(. تحقیقات بسیاری فواید 2662و همکاران،  2)فلچر شودمی سالیکهنو  سالیمیاندر سنین  خصوصاًدیگری نیز  هایبیماری

ضد اضطراب و  تأثیر ایمطالعهدر  2612. فلیپ و همکاران در سال اندنموده تأییدحاصل از انجام فعالیت جسمانی منظم را 

(. برونر و همکاران 2610و همکاران،  0شرح دادند )به نقل از اسچوچ خوبیبهعوامل عصبی زیستی  ازنظرا افسردگی ورزش ر

ه پس از ک صورتبدینقرار گرفت،  موردبررسیفعالیت بدنی و افسردگی در یک مطالعه طولی  دوطرفهارتباط  2612در سال 

، کردندمیاقتصادی، رفتارهای مرتبط با سالمتی و سایر عواملی که نتایج را مخدوش  -در نظر گرفتن شرایط اجتماعی

 ایمطالعهدر  2610داشتند. امی و همکاران در سال  باهمو معکوسی  دوطرفهافسردگی و فعالیت بدنی در هر دو جنس رابطه 

 هایبرنامهریح اثرات ورزش بر سالمت روان پرداختند و نتایج حاکی از این بود که تحت عنوان ورزش و سالمت روان به تش

فردی باشد و موانع اثرات طبع ورزشی را به حداقل برساند )به نقل از مورگان و همکاران،  هایاولویتورزشی باید مطابق با 

ورزشی و سرسختی روانی رابطه معناداری وجود  نشان دادند که بین عملکرد ایمطالعه( در 1091(. بابایی و بادامی )2610

 هایفعالیتانتظار داشت که گرایش به  توانمیلذا،  ورزشکاران موفق است. هایخصیصهدارد و سرسختی روانی یکی از 

 باشد. مؤثربالقوه  هایتواناییدر دانشجویان برای بروز استعدادها و استفاده از  تواندمیورزشی 

قرار گیرد، سرزندگی  موردمطالعهیک شاخص مهم  عنوانبهدر دانشجویان نخبه  رسدمیی که به نظر یکی دیگر از عوامل 

 یلیتحص هایچالشو  موانع با برخورد در تیموفق یبرا رندگانیادگی ییتوانا صورتبهسرزندگی تحصیلی است.  1تحصیلی

 و سازنده پاسخ مثبت، به یلیتحص یسرزندگ نیهمچن است؛ شدهتعریف دارند قرار معمول یلیتحص یزندگ ریمس در هک

 و یخستگ ،عالقگیبیدارند،  اشاره ،شوندمی تجربه لیتحص یجار و مداوم عرصه در هک یموانع و هاچالش انواع به یانطباق

 دارد انیدانشجو تیو خالق یلیتحص ردکعمل با یوسکمع رابطه یلیتحص یمقابل سرزندگ نقطه عنوانبه یلیتحص یفرسودگ

 (.2611، 2دوجن)

 احساس هکبل ،دهدنمی دست او به یدیامنا و یخستگ احساس تنهانه دهدمی انجام خودجوش طوربه را یارک فرد یوقت 

 یذهن سالمت یبرا دارمعنی شاخص ،یسرزندگ یدرون حس احساس طورکلیبه. است یافتهافزایشاو  یروین و یانرژ کندمی

 یسرزندگ درواقع(. 2612، 0سولبرگ، هاپکینز، اوماندسن و هالوری) شودمی فراهم قیطر نیا از خالق رکف هایزمینهه ک است

                                                           
1. Perraton, Kumar & Machotka 
2. Fletcher 
3. Schuch 
4. academic life 
5. Duijn 
6. Solberg, Hopkins, Ommundsn & Halvari 
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دانشجویان نخبه در مقایسه با دانشجویان عادی  1ذهنی بهزیستیاز طرف دیگر،  .است یجسم و شناختیروان سالمت بازتاب

حالـت ذهنـی مثبـت و یک  صورتبهبهزیستی ذهنی  و مطالعه قرار گیرد. موردبررسییک فاکتور مهم  عنوانبه تواندمی

(. 2669، 2، مک، تریس و همکارانرأیواریت، زانگ، ) دهدمیپیشرفت و کامیابی را که به افراد اجـازه  شودمیتعریف  پایـدار

 بعد و یزندگ از تیرضا زانیم از افرادی ابیارز یمعن به یشناخت بعد. است یعاطف و یشناخت لفهؤم دوی دارا یذهن یستیبهز

، رف شیرزادیحجازی، صادقی و ) است یمنف عاطفه حداقل و مثبت عاطفه حداکثر از یبرخوردار یمعن به یستیبهز یعاطف

 لیدل نیهم به و کرده یابیارز نامطلوب را دادهایرو و طیشرا هستند، ینییپا یذهن یستیبهز یدارا که یافراد(. 2611

 یذهن یستیبهز که یافراد مقابل، در. کنندمی تجربه شتریب را یپرخاشگر و یافسردگ اضطراب، مثل نامطلوب جاناتیه

 یدارا عمده طوربه و کنندمی شرکت یعموم هایفعالیت در و کرده جادیا خود یبرا یپرشورتر فراغت وقت دارند، ییباال

ریمانی ننسبت به آینده امیدوارتر هستند ) و کنندمی استقبال وقوع حال در یدادهایرو مثبت یابیارز از و بوده مثبت جاناتیه

لیل تقا استرس و اضطراب خود ر روانی، کمک کند تا آشفتگی دانشجویانبه  تواندمییکی از عواملی که (. 1090و تقوی، 

، مقایسه و بررسی گرایش به ورزش باهدفبنابراین، بر اساس آنچه بیان شد مطالعه حاضر . است دهند، حفظ بهزیستی ذهنی

 انجام گرفت. سرزندگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی در دانشجویان عادی و نخبه

 

 :پژوهش روش

و نشاط  ، سرزندگی تحصیلیو مقایسه گرایش به ورزش موردنظرروش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف 

است و از سویی دیگر ارتباط گرایش به ورزش و نشاط ذهنی  ایمقایسه –ذهنی دانشجویان عادی و دانشجویان نخبه، علی 

اه دانشگمقطع کارشناسی ارشد و دکتری جامعه آماری تحقیق شامل تمام دانشجویان  توصیفی از نوع همبستگی است.

ویانی که دانشجوی نخبه )دانشج 06دانشجوی عادی و  06نفر شامل  06بود. حجم نمونه  99-99لرستان در سال تحصیلی 

تصادفی و روش در دسترس  گیرینمونهبا استفاده از روش ( اندشدهقبولاستعدادهای درخشان و بدون آزمون  صورتبه

ورود به پژوهش شامل: داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری، دانشجوی دانشگاه لرستان  هایمالک انتخاب شد.

رعایت اصول اخالقی نیز ابتدا هدف پژوهش و  منظوربهمه همکاری با محقق بود. و مالک خروج از مطالعه عدم تمایل به ادا

با  شدهآوریجمع هایدادهدر پایان،  تشریح شد و در صورت رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند. کنندگانشرکت... برای 

نسخه  Spss افزارنرمو در  گامبهامگمستقل و رگرسیون چندگانه به روش  هایگروهاستفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تی 

 شدند. وتحلیلتجزیه 21

 

 :گیریاندازه ابزار

است  شدهطراحی (1090) در شهرستان زرندیه بدنیتربیتاین پرسشنامه برای سنجش جایگاه  پرسشنامه گرایش به ورزش:

 شدهطراحی( 2( تا کامالً موافقم )1از کامالً مخالفم ) ایدرجهپنجاست و در یک طیف لیکرت  شدهتنظیم سؤال 20که در قالب 

                                                           
1. subjective well-being 
2. Wright, Zhang, Ray, Mack & Trice 
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و تمایل فرد به  گرایش دهندهنشانباشد  تربیشو هر چه نمره فرد  باشدمی 106و باالترین نمره  20نمره  ترینپاییناست. 

 به دست آمد. 92/6ورزشی است. میزان پایایی در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  هایفعالیتورزش و 

از مقیاس سرزندگی  گیری الگو( با 1090) چاریحسینو  زادهدهقانیاین پرسشنامه را  پرسشنامه سرزندگی تحصیلی:

گویه است،  1( که دارای 9موافقم  کامالً تا  1مخالفم  کامالًاز نوع لیکرد ) ایدرجه 9رتین و مارش بر روی مقیاس تحصیلی ما

سرزندگی بیشتر فرد است و هر چه فرد نمره  منزلهبهدر این آزمون کسب نمره باالتر گویه رساندند.  9توسعه دادند و به 

طالعه مذکور در یک م هایگویهسپس . شودمیپایین بودن سرزندگی تحصیلی وی محسوب  منزلهبهکسب کند  تریپایین

تصادفی انتخاب شدند، اجرا و  ایخوشهدبیرستان که به روش  آموزاندانشنفر از  190شامل  اینمونهروی  اًمجددمقدماتی 

نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ  چاریحسینو  زادهدهقانی(. نتایج حاصل از بررسی 1090روایی و پایایی آن بررسی شد )

 بخشیرضایتاز همسانی درونی و ثبات  هاگویهود. همچنین دامنه همبستگی ب 90/6برابر با  آزمایی بازو ضریب  96/6برابر با 

اصلی با چرخش متعامد واریماکس در سطح گویه  هایمؤلفهبررسی ساختار عاملی پرسشنامه، از تحلیل  منظوربهبرخوردارند. 

. در پژوهش حاضر کنندمیدرصد واریانس متغیر سرزندگی تحصیلی را تبیین  09گویه مذکور  9 درمجموعاستفاده شد. 

 به دست آمد. 91/6میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 باشدمی سؤال 12طراحی شد که شامل  2660در سال  1توسط کیرز و ماکیرامواین پرسشنامه  ذهنی: بهزیستیپرسشنامه 

 گلستانیپرسشنامه توسط  این (.2660، 2ریفکیس، اسموکتین و ) شودمی گذارینمرهلیکرت  ایدرجهپنجبر اساس طیف  و

گزارش کرد.  99/6 شد و ضریب پایایی پرسشنامه بهزیستی ذهنی را یابی اعتبارآزمودنی اجرا و  29( روی 1090) بخت

در پژوهش خود نشان  (1091) . رجبیبه دست آمد 96/6پرسشنامه نیز بر اساس آلفای کرونباخ برای  ضریب همسانی درونی

میزان ضریب . خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی معنادار است هایمقیاساین مقیاس با  زمانهمداد که ضرایب روایی 

 به دست آمد. 91/6پایایی در پژوهش حاضر نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 

 پژوهش: هاییافته

 کنندگانشرکت شناختی جمعیت. اطالعات 1جدول 

 عادیدانشجویان  نخبهدانشجویان  متغیر

 درصد فراوانی درصد فراوانی  

 0/20 19 0/00 19 دختر جنس

 0/10 10 0/00 11 پسر

 0/20 10 0/90 22 کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی

 0/10 11 0/20 9 دکتری

اطالعات توصیفی  .دهدمیهر گروه را به تفکیک نشان  شناختی جمعیتاطالعات  1، جدول شودمیکه مالحظه  گونههمان

مستقل  هایگروه Tذهنی و آزمون  بهزیستی)میانگین و انحراف معیار( متغیرهای گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و 

                                                           
1. Keiers & Makiramo 
2. Keyes, Shmotkin & Ryff 
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و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط  شدهارائهبرای بررسی تفاوت دو گروه دانشجویان نخبه و عادی در متغیرهای 

 است. شدهارائه 2متغیرهای پژوهش در جدول 

 

 ذهنی در دانشجویان عادی و نخبه بهزیستیسرزندگی تحصیلی و . مقایسه گرایش به ورزش، 2جدول 

انحراف  میانگین تعداد گروه متغیرها

 معیار

df t  سطح

 معناداری

 

 گرایش به ورزش

 119 90/9 90/90 06 دانشجویان نخبه

 

09/1 661/6 

 61/9 29/20 06 دانشجویان عادی

 

سرزندگی 

 تحصیلی

 119 10/2 12/19 06 دانشجویان نخبه

 

62/2 661/6 

 21/2 90/06 06 دانشجویان عادی

 

 ذهنی بهزیستی

 119 22/9 62/99 06 دانشجویان نخبه

 

69/0 61/6 

 90/9 29/02 06 دانشجویان عادی

 

هنی ذ بهزیستیبین دانشجویان نخبه و عادی در متغیرهای گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و  هایافتهبر اساس این 

در ( P<0/01)ذهنی  بهزیستیو ( P<0/001)رایش به ورزش و سرزندگی تحصیلی گتفاوت معناداری مشاهده شد. میزان 

برای بررسی رابطه گرایش به ورزش و سرزندگی تحصیلی  دی است.معناداری بیشتر از دانشجویان عا طوربهدانشجویان نخبه 

 آمده است. 0که نتایج آن در جدول  شدهبررسیذهنی ماتریس ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها  بهزیستیبا 

 

 ذهنی در دانشجویان عادی و نخبه بهزیستی. همبستگی گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و 3جدول 

 نشاط ذهنی سرزندگی تحصیلی به ورزشگرایش  متغیرها 

 

 دانشجویان نخبه

   1 گرایش به ورزش

  1 091/6 سرزندگی تحصیلی

 1 021/6* 212/6** ذهنی بهزیستی

    

 

 دانشجویان عادی

   1 گرایش به ورزش

  1 201/6* سرزندگی تحصیلی

 1 290/6* 019/6* ذهنی بهزیستی

    

***P>0/001, **P>0/01, **P>0/001 

در سطح  (r=0/512)معنادار  ذهنی دانشجویان نخبه رابطه مثبت بهزیستی، بین گرایش به ورزش و هایافتهبر اساس این 

P<0/001  ذهنیبهزیستی مشاهده شد، همچنین بین سرزندگی تحصیلی و (r=0/324 ) نیز رابطه مثبت معناداری در سطح

P<0/01  ذهنی دانشجویان نخبه رابطه مثبت معنادار یستی بهزوجود داشت. بین گرایش به ورزش و(r=0/348)  در سطح

P<0/01  ذهنی بهزیستی مشاهده شد و بین سرزندگی تحصیلی و(r=0/296)  نیز رابطه مثبت معناداری در سطحP<0/01 

 وجود داشت.
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 ذهنی بهزیستی. نتایج ضرایب مدل رگرسیونی گرایش به ورزش و سرزندگی تحصیلی بر 4جدول 

 R 2R سطح معناداری T ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  

 B  خطای

 استاندارد

Beta     

 222/6 262/6 661/6 991/1 126/6 169/6 220/6 گرایش به ورزش

 62/6 600/2 190/6 691/6 102/6 سرزندگی تحصیلی

 

ان بهزیستی ذهنی دانشجوی سرزندگی تحصیلی، هر دو متغیر گرایش به ورزش و شدهگزارشبر اساس نتایج ضرایب بتای 

درصد واریانس بهزیستی  22 باهمگرایش به ورزش و سرزندگی تحصیلی  دهدمینشان  گامبهگامهستند. نتایج رگرسیون 

مدل رگرسیونی مناسب  دهندهنشانبه دست آمد که  R2= 0/25. ضریب تعیین مدل رگرسیونی کنندمی بینیپیشذهنی را 

 است.

 :گیرینتیجهبحث و 

مقایسه و بررسی گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی در دانشجویان عادی و نخبه  باهدفمطالعه حاضر 

این پژوهش، دانشجویان نخبه نسبت به دانشجویان عادی گرایش به ورزش، سرزندگی  هاییافتهبر اساس  انجام گرفت.

( 1091(، بابایی و بادامی )1092امینی و سکوتی جویباری ) هاییافتهبا  هایافته اینتحصیلی و بهزیستی ذهنی بیشتری دارند. 

 توانمی هایافته. در تبیین این باشدمیهماهنگ و همسو  (1099) وندیوسفو ویسکرمی و  (2612و فیلیپ و همکاران )

 از قبیل استرس، افسردگی و اضطراب هاییبیماری، گیردمیکه در بدن صورت  وانفعاالتیفعلگفت، هنگام ورزش با توجه به 

. شودمینخبگی فراهم  هایفعالیت هایزمینهپیشو زمینه برای بروز استعدادها و  روندمیاز بین  تدریجبهسالمتی 

در مورد آن در خصوص کاهش  نظرانصاحبهایی است که همه متخصصان و ورزش کردن یکی از روش، دیگرعبارتبه

مین سالمت جسمانی و أیک راهبرد مناسب و کارآمد برای تو  عقیده هستندهم استرس و از طرفی آمادگی ذهنیاضطراب و 

 ت.روانی افراد اس

 و موانع با برخورد در تیموفق یبرا دانشجو ییتوانا صورتبه یلیتحص یسرزندگ مفهوم به توجه گفت توانمیاز طرفی نیز،  

 فراهم یو لیتحص عرصه در تیخالق یبرا را نهیزم دارند، قرار معمول یلیتحص یزندگ ریمس در هک یلیتحص هایچالش

 و کنندمی یشتریب یپافشار یزندگ مسائل حل یبرا برخوردارند، یلیتحص یسرزندگ از هک یافراد ،دیگرعبارتبه. کندمی

 از یباالتر سطوح توانندمی درنتیجه دارند، یشتریب استقامت کنندمی افتیدر طیمح از هک ینامطلوب یبازخوردها برابر در

 امورات انجام در برندمی رنج اضطراب و یافسردگ از هک یافراد بینیممی وفوربه امروزه نیدهند. همچن نشان را تیخالق

 استفاده زانیم روزمره، یزندگ در نیهمچن و التکمش با شدن روروبه و مسائل حل در و شوندمی مواجهه لکمش با روزمره

ذهنی دانشجویان نخبه نیز  بهزیستیدر تبیین  (.1099، وندیوسف)ویسکرمی و  کندمی دایپ اهشک خالقانه هایشیوه از

 به بهتر دید و خالق رکتف باعث مسئله نیا هک بازشده شانفکری وسعت خوب، یروح تیوضع در افرادگفت،  توانمی

 یانیدانشجو یعبارت به .دهدمی شیافزا تیخالق و شهیاند یبرا را انسان ییتوانا شاداب و زنده هیروح و شودمی موضوعات
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 تیوضع هک یافراد از ترآسان دارد، قرار اطرافشان در هک یعالئم دنید با ،کنندمی تیفعال شاد و سرزنده یهوا و حال در هک

 (.2611)آرین مقدم و زارع،  دهندمی نشان خود از خالقانه هایفعالیت ،شودمی پرت حواسشان و دارند ینیغمگ و ناشاد

بر روی دانشجویان  صرفاًاین پژوهش اینکه  ازجملهبود  هامحدودیتهمانند هر پژوهشی این مطالعه نیز دارای یکسری  

 رووبهراز جهت تفکیک دانشجویان نخبه و عادی با مشکالتی  مخصوصاًدانشگاه لرستان انجام گرفت، دسترسی به دانشجویان 

پرسشنامه به نسبت زیاد بود و روش این مطالعه محدود به مقایسه بود که امکان استنتاج روابط علی و  التسؤاتعداد ، بود

این مطالعه بر روی جوامع آماری  شودمیپژوهشی پیشنهاد  هایمحدودیتبنابراین جهت رفع این  سازدمیمعلولی را محدود 

 .ازدسمیاز جهت مناطق جغرافیایی مختلف انجام گیرد که امکان مقایسه نتایج را به شکل بهتری فراهم  مخصوصاً دیگر

 :تشکر و قدردانی

، نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، مخصوصاً وسیلهبدین

 .آورندمیپژوهش را تکمیل نمودند، به عمل  هایرسشنامهپدانشجویان عزیز دانشگاه لرستان که 
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 Abstract 

 The present study was conducted with the aim of comparing and investigating the tendency to exercise, 

academic vitality and mental well-being in normal and elite students. The method of the current research is a 

descriptive-analytical one that was conducted on a sample of 60 students (30 elite students and 30 regular 

students) of Lorestan University in the academic year 2008-2019, who were selected by random sampling. To 

collect the data, the questionnaires of Zarandieh's tendency towards sports (2003), academic vitality of 

Dehghanizadeh and Hossein Chari (2006) and mental well-being of Keirs and Makiramo (2003) were used. 

The collected data were analyzed using Pearson's correlation coefficient test, multiple regression analysis by 

stepwise method and independent t-groups. The results of this research showed that there is a significant 

difference between the tendency to exercise, academic vitality and mental well-being among elite and normal 

students. The results of multiple regression analysis by step-by-step method also showed that the variables of 

sports orientation and academic vitality together predict 25% of the variance of mental well-being. According 

to the results of the current research, it seems necessary to provide the necessary ground for improving and 

promoting the mental well-being of students, especially elite students, by formulating, planning and presenting 

a suitable policy. 
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