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چكيده

از )  زن 288 مرد و    162( نفر   450اين پژوهش به بررسي عوامل مؤثر بر رضايت از زندگي در ميان             

از .  خود اجرا بهره مي جويد نامهان دانشگاه فردوسي مشهد مي پردازد و به اين منظور از پرسشدانشجوي

ـايي قـرار گرفتنـد كـه عبارتنـد از               : بين چهارده متغير مستقل اصلي صرفاً هشت متغيـر مـورد پـذيرش نه

نگري، رضايت از دوستان، موفقيت تحصيلي، اميد شغلي، وضعيت سالمتي، رضايت از دانشگاه، مثبت       

ـتفاده شـده اسـت              .رضايت از خود و آرامش رواني      ـيون خطـي اس ـايج  . براي تحليل داده ها از رگرس نت

پژوهش حكايت از آن دارد كه ميزان رضايت از زندگي در دانشكده هاي مختلف تفاوت معناداري با           

ـاوتي نيـستند           . هم ندارد  ـا   . به لحاظ آماري دانشجويان دختر و پسر داراي رضايت از زندگي متف يافتـه ه

ـايت از دانـشگاه    ”و  “ مثبت نگري ”،  “ رضايت از خود  ”بيانگر آن است كه در هر دو جنس          تـأثير  “ رض

بـر  “ اميـد شـغلي   ”و  “ وضـعيت سـالمتي   ”با اين وجود دو متغيـر       .  رضايت از زندگي دارند    برمعناداري    

شتري بر رضايت از تأثير بي“ موفقيت تحصيلي”رضايت از زندگي دختران اثربخش تر از پسران است و        

 از تغييرات متغير وابسته را 626/0مجموعه متغيرهاي اصلي تحقيق . زندگي پسران نسبت به دختران دارد    

.تبيين مي نمايد

ـايت از خـود  ، رضايت از زنـدگي   : ها كليد واژه  ـايت از دانـشگاه  ، رض ـايت از آزادي ، رض ـاي   رض ه

ـ سياسي . دانشجو،اجتماعي 

 نويسنده مسؤول∗
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 مسئلهبيان

ـان جوامـع بـه اقتـضاي مـسائل و      ه جديد به مرور زمان و بدرن پديده هايدر جوامع م طور تدريجي در هم

 سال در همة زمينه ها از       200مشكالت و نيازهاي آنجا ابداع شدند، و موجب يك رشد تدريجي در طول تقريباً               

.ندشد ...  وصنعت و كشاورزي و پزشكي گرفته تا فيزيك و نجوم و بيولوژي

 در حال توسعه از جمله كشور ما ايران امكان رشد اقتصادي مستمر عمالً وجود ندارد و اگـر                   ولي در جوامع  

ـابرابري      -1 بنابر نتايج تحقيقات   -هم وجود داشته باشد      ـاعي       به علت شدت ن ـاي اجتم ـاً در      –ه  اقتـصادي عموم

. مي آيددست درصد كوچكي از اعضاي جامعه است، بنابراين امكان بروز نارضايتي بيشتر فراهم 

ـاي تقـدير گرايانـه                    ـاهش باوره عالوه بر آن با قرار گرفتن در مسير مدرنيته در كشور هاي توسعه نيافته بـه ك

.) با اندكي تخليص 73-74 :1377رفيع پور، فرامرز ؛ ( مي گردد  انجامد ؛ كه آن نيز سبب نارضايتيمي

ه نظام اقتصادي امكان برآورده شدن مطلـوب  ه مي نمايد كام فرهنگي جامعه الگوهايي را اراي   هنگامي كه نظ  

ـايج  .  كه باعث نارضايتي مي گردداف در چارچوب آن الگوها را ندارد پيامد آن ارضاء نشدن نيازها است          اهد نت

ـايج ايـن تحقيـق             نيز مؤيد وضعيت مذكور است؛ به طوري      » ها  ها و نگرش  ارزش« پيمايش   ـاس نت « كـه بـر اس

نگرش جوانان، وضعيت و   ( ي و نشاطي  كه يك جوان بايد داشته باشد؛ مي دانند             جوانان خود را فاقد شاداب    56٪

وضـعيت  « كه نتايج پيمايش مذكور محققان را واقعاً نگران كرده و هشدار مي دهنـد كـه                 يتا جاي  ). 60 : 1381

ـان   ( » بهداشت رواني جوانان واقعاً نگران كننده و هشدار دهنده است          بـه   ). 159 :1381،وضعيت و نگرش جوان

ـاً       . نظر مي رسد وضعيت مذكور در مورد جوانان تحصيل كرده وخيم تر باشد             زيرا جوانان تحصيل كـرده عموم

ـايين تـر از وضـعيت معيـشتي            در خانواده هايي رشد كرده اند كه والدينشان علي         رغم داشتن سطح تحصيالتي پ

ـا نـسل          (وردارنـد   تري در زمان جواني خود نسبت به فرزندان امروز خويش برخ          مناسب مقايـسة نـسل موجـود ب

ـان دارنـد     ). گذشته ـاير جوان ـ نسبت به س ـ به ويژه در حوزة اشتغال  . ثانياً دانشجويان تحصيل كرده انتظاراتي باالتر 

ـايش   . ها به طور قابل توجهي تنـزل يافتـه باشـد   بنابراين قابل پيش بيني است كه رضايت از زندگي آن          ـايج پيم نت

.نيز كم و بيش مؤيد آن است» نوضعيت نگرش جوانا«

١. Muller, Edward N٩٧٢ :١٩٩٥؛
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ـاني اسـت كـه تحـصيالت آن                    « ـا  به لحاظ متغير تحصيالت؛ بيشترين سطح سالمت رواني متعلـق بـه جوان ه

ـاي فـوق                  راهنمايي، دبيرستان، فوق ليسانس و مقاطع باالتر است و جوانان پيش دانشگاهي و دانـشجويان دوره ه

. )1381:238وضعيت نگرش جوانان، (»تنداين بابت در وضعيت بدتري هسديپلم و ليسانس از 

ـناخت مـسائل و                          با توجه به اينكه ايران به لحاظ ساختار جمعيتـي، كـشوري جـوان محـسوب مـي گـردد ش

هاي اقتصاد كشور در آينده به وسيلة آنان بـه گـردش در مـي        زيرا چرخ . مشكالت جوانان اهميت بسياري دارد    

. شودآيد و سرمايه هاي فرهنگي توسط آنان حفظ مي

بنابراين، با پديده ايي مواجه هستيم كه اوالً جمعيت فراواني از جوانان جامعه را در بر مي گيرد؛ ثانياً جمعيتـي        

هستند و كاهش رضايت از زندگي پيامدهايي را به همراه مـي آورد كـه مـي توانـد           ) دانشجويان(سرنوشت ساز   

.زمينه ساز بسياري از مشكالت اجتماعي ديگر گردد

پژوهشت سواال

چقدر است ؟هاي مختلف ميزان رضايت از زندگي دانشجويان در دانشكده

 آيا بين ميزان رضايت  از زندگي  دختران  و پسران دانشجو تفاوتي وجود دارد؟

هاي واحدي دارد؟ثر بر رضايت از زندگي در دانشجويان دختر و پسر، خاستگاهؤآيا عوامل اجتماعي م

؟كدامندذار بر رضايت از زندگي هاي اصلي تأثير گمتغير

گذاري هر متغير چقدر است؟ رضايت از زندگي سهم و ميزان تأثيرتحليلدر راستاي 

 پژوهشپيشينه و مباني نظري

رويكرد نخست به رضايت از زندگي بـه        : در نگاه به متغير رضايت از زندگي دو رويكرد نظري وجود دارد           

.  ورويكرد دوم به رضايت از زندگي به مثابه يك متغير بسيط ستك سازه كه داراي ابعادي چند امثابه ي

:به مثابه يك سازه» رضايت از  زندگي«نگاه به 

اي است كه داراي ابعادي چند است، هر چند در ذيل اين رويكرد نيـز  در اين نگاه رضايت از زندگي سازه      

 مثالً عبارت است از رغبت به       :رضايت است در اثري ابعاد رضايت از زندگي از جنس غير          . تنوعي حاكم است  

بين بودن، ثبات قدم  وشكيبايي و تـصور از خـود    يافته و آرزوها، شاد و مثبت     زندگي، تناسب ميان اهداف دست    
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ـايت از              )11969:470آدامز (. رواني و اجتماعي   به لحاظ زيستي،    به نظر ما در نظر گرفتن ابعاد مذكور بـراي رض

 بر اساس مفاهيم نظـري و   ابعاد تعداد آنبيان براي يك متغير و  ي ابعاد ل شدن به  قايست زيرا   زندگي قابل ترديد ا   

ـتي بـراي آن باشـد     پذير است و تقسيم   تئوريك امكان  ـار در   بندي هاي آماري نمي تواند مبناي درس  در واقـع آم

.استتحقيقي اخير مبناي اين ابعاد يك تحليل عاملي  ولي در اثر،اينجا فقط راهنما است

 رضايت فـردي و     ،اباذري و همكارانش در يك اثر پژوهشي براي رضايت از زندگي سه بعد رضايت مالي              

.)14: 1383ري و همكاران،اباذ ( سياسي را در نظر گرفته اند-ماعيرضايت اجت

:  كه عبارت است ازاز زندگي شش بعد در نظر گرفته استعليخواه نيز در اثر پژوهشي خود براي رضايت 

ـايت از روابـط      -3 رضايت از شـغل        -2) رضايت از همسر و فرزند    ( رضايت از زندگي خانوادگي      -1  رض

ـايت از -6 رضايت از تحـصيالت   -5 رضايت از درآمد      -4)  همكاران و همسايگان  (اجتماعي    تـسهيالت   رض

.) 339-40: 1383عليخواه،( مهم خانواده  

 بسيطنگاه به رضايت از زندگي به مثابه يك متغير

ـنجش آن       فاقد ابعاد است و اگر در تحقيقات از گويه        »رضايت از زندگي  «در اين نگاه   هاي متعددي بـراي س

ـله                 ـنجش آن از ترتيبـي بـه فاص  از برخـي  هـر چنـد در       ،اي بـوده اسـت    استفاده شده قصد محقق ارتقاء سـطح س

: تحقيقات براي سنجش از يك گويه استفاده شده است

ـار تحقيقـي  ل ايـن رويكـرد قـرار دارد   آن نيـز در ذيـ    كه   يحقيقت ـارانش  و 2ديـش ( ك در )53  : 2000،همك

كنـد  ه نمـي يـ ارادر اين اثر محقق هيچ تعريف خاصي را براي خوشبختي ذهني     . است 3سنجش خوشبختي ذهني  

ـبختي خـود بپـردازد     تا پاسخ  ـايت     ....گو از يك گسترة وسيع و كلي به ارزيابي ميـزان خوش  درايـن تحقيـق رض

ـ  در قالب طيف پنج گزينه شخصي از  گويان پرسيده شـده   آورده شده و از پاسخاي ليكرت ـ طريق يك گويه 

»  شما به عنوان يك شخص چقدر از خودتان رضايت داريد؟«كه 

رسد كلي بودن مفهوم زندگي و انتزاعي بودن آن رضايت از زندگي را داراي ويژگي منحصر بـه    به نظر مي  

ـتان،          به نظر . فردي نموده است   ـات فراغـت،     ما زندگي مساوي مجموع حيطه هاي مانند خانواده، دوس  محـل    اوق

١. Adams
٢. Dish
�. Subjective  Well- being
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ـاي مـذكور بخـش    اگرچه حيطه.هاي مذكور افزايش يابدنيست، حتي اگر حيطه . ..سكونت و محل اشتغال و       ه

.ها نيز در خود دارد اما زندگي چيزي ماوراي اين حوزهدهند،زيادي از زندگي را تشكيل مي

ه در علوم انساني امري غريب نيست  بلك اجزاي آن نه تنها در علوم طبيعي،  مساوي نبودن كل با مجموعة    البته  

ـا تـشكيل يافتـه      چه اينكه جامعه نيز اگرچـه از انـسان         .)99 و   24 اقتباس از صفحه     ،1374: عبدالكريم ،سروش( ه

ـاي فـردي       قابل ت) شناسيجامعه(هاي اجتماعي  اما شناخت جامعه و پديده  است، ـناخت فـرد و رفتاره قليـل بـه ش

ـيح                    .  نيست )شناسيروان(  محقق اين موضوع را در مقاله اي جداگانه به بحث كشانده و درايـن قـسمت از توض

.بيشتر اجتناب مي گردد

ـاعي مـؤ    در: ثر بر رضايت از زندگي  عوامل مؤ .1,1 ـايت از    اين بخش به ذكـر عوامـل اجتم ثر بـر رض

.زندگي مي پردازيم

ثر بر رضايت از زندگي بر اساس منابع داخلي  متغير هاي مؤ-1شماره جدول 

منبع علميمتغير وابستهمتغير مستقل

رتبه شغلي
درآمد
اعتماد
بيگانگي

1375نايبي،رضايت از زندگي

1382عظيمي ،رضايت از زندگيداريدين

درآمد
سواد

1379محسني،رضايت از زندگي

)مقايسه بلژيك وآلمان(رضايت از زندگيدي جامعهرشد اقتصا

)مقايسه آلمان و دانمارك( رضايت از زندگيتجارب تاريخي ملل

)اينگلهارت(  رضايت از زندگيامنيت اقتصادي

زندگي در شهرهاي 

كوچك
)اينگلهارت (رضايت از زندگي 

) كشور16مقايسه در (رضايت از زندگي داريدين

)اينگلهارت( رضايت از زندگيتحصيالت

ترجمه ،1373اينگلهارت، 

مريم وتر
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منبع علميمتغير وابستهمتغير مستقل

بردي بودن كار

محتويات دروس
رضايت از زندگي

اقتباس از تئوري انگيزش (

)برگبهداشت، هرز

نارضايتي اجتماعيآنومي
، دوركيم به نقل از رفيع پور(

 )18) :ب (1378

رشد وسايل ارتباط 

جمعي
نارضايتي

از رفيع  به نقل كونيك ،(

 )27-26:)ب .(1378، پور

اد فرد تا گروه اصله زيف

دمرجع خو

، به نقل ازصفدري مرتون ،(احساس نارضايتي

1374(

محروميت مطلق

وجود موقعيت ها با 

منزلت هاي اجتماعي 

متفاوت

انتظارات باال

نارضايتي
از به نقل كريزبرگ ،(

)1137صفدري،

رضايت از يك حوزه 

زندگي
 زندگيرضايت در ساير حوزه هاي 

به نقل از رفيع ،كرونبرگ(

)17 :1372،پور

نارضايتيمدرنيزاسيون
)1377:17رفيع پور،(

137: 373(

رضايت از خانواده

گرايش به معنويت
)1377،نيكجو(رضايت از زندگي

رضايت از زندگيتاهل
شوراي علمي 

1381پژوهشگران،

رضايت از زندگيجنس
وضعيت و نگرش جوانان 

1380ايران ، 
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ثر بر رضايت از زندگي بر اساس منابع خارجي   متغير هاي مؤ-2جدول شماره 
منبع علميمتغير وابستهمتغير مستقل

)185،  و زوراويك  1انير(موفقيت آموزشي

)2000،ان  و زوراويك  ير()بااثر كاهنده (بيكاري 

)2000،ان  و زوراويك  ير(سالمت جسماني

)بااثر كاهنده (دنيا گرايي 

رضايت از زندگي

)2000،ان  و زوراويك ير(

)338و315  :2،2000لكلند()بااثر كاهنده(احساس تبعيض 

)338و315  :2000،لكلند (تعداد دوستان

)315  :2000،لكلند (رضايت مالي

)315  :2000،لكلند (ت پيشين راجع به دانشگاهاطالعا

بااثر (احساس نابرابري اجتماعي 

)كاهنده 

رضايت از زندگي

)330و315  :2000لكلند،(

به نقل ) 38  :2000  ،3مكينتاش(رضايت از زندگيمثبت نگري

) و همكارانش4توركسور(رضايت از زندگيسطح انتظارات از زندگي

)       زنان متاهل (رضايت از ازدواج

)       زنان متاهل (رضايت از اشتغال

)زنان(رضايت از اوقات فراغت

)زنان غير متاهل (مقطع تحصيلي

رضايت از زندگي
1997 ،5محسني و كوشا  (

:329(

 تحليلي پژوهش كه برآمده از مطالعات پيشين اسـت؛ مـي   ه مدليدر اين بخش به ارا :   مدل تحليلي پژوهش  

:پردازيم

١. Ryan and Dziurawiec
٢. David Lack land
٣. Mcintosh
٤. Turksevcr
٥. Mohseni&Kousha
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مدل تحليلي پژوهش: 1شكل شماره 

فرضيات پژوهش

:اين پژوهش به شرح ذيل استترين فرضيات  مهمي ليلبراساس مدل تح
.ثير مثبت داردأمثبت نگري در رضايت از زندگي ت

.ثير مثبت داردأ تضايت از خود در رضايت از زندگير
.مثبت داردتأثيررضايت از دانشگاه در رضايت از زندگي 

.ثير مثبت داردأفقيت تحصيلي در رضايت از زندگي تمو
.ثير مثبت داردأاميد شغلي در رضايت از زندگي ت
.ثير مثبت داردأجنسيت در رضايت از زندگي ت

رضايت از خود

هاي رضايت از آزادي
سياسي ـ اجتماعي

ــايت از  رضــــ
رضايت از دوستان

ز دانشگاهرضايت ا

رضايت  از خانواده

وضعيت سالمتي

رضايت از وضعيت مالي 

خود

وضعيت اقتصادي رو به رشد 

خانواده

اطالع قبلي از رشته 

تحصيلي

موفقيت تحصيلي

اميد شغلي

احساس آرامش 

)بعد عاطفي( داري دين مثبت نگري
ي
ه ا
مين
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متغير هاي پژوهش 
ـاس         .تغير هاي پژوهش مي پردازيم    ترين  م  ه مهم در اين بخش به اراي     ـاي مـذكور بـر اس ـنجش متغيره نحوه س

، )  گويـه  2(، احساس نا آرامـي  روانـي  ) گويه  3(داري   تعداد گويه ها براي متغير دين      .طيف ليكرت بوده است   
ـالي ) گويه5(،رضايت از خود)گويه4(،اميد شغلي) گويه 4(،مثبت نگري )گويه1(موفقيت تحصيلي  2(،رضايت م

ــه ــالمتي،وضــع)گوي ــه 1(يت س ـايت از آزادي) گوي ـاعي   ،رضـ ـ اجتمـ ــي  ـاي سياس ــه3(هـ ـايت از ) گوي ،رضـ
نظر به آنكه متغير وابسته بـه  .بوده است) گويه3(،رضايت از دوستان ) گويه 3(،رضايت از دانشگاه  )گويه3(خانواده
.بيشتري مورد بحث قرار خواهد گرفت از ذكر آن در اين قسمت خود داري مي شود تفضيل

  تعريف متغير هاي اصلي پژوهش -3اره جدول شم
تعريف عملياتي اسمي-تعريف مفهومي نام متغير

ميزان و عمق احساس گفتگو با خدا در نماز به هنگام مناجاتاحساس تقرب به خدا و لذت بردن از مناجات با او)بعد عاطفي (دين داري 

ميزان نگراني از تجرد قطعي و تحت فشار بودن به خاطر تجرد)ويژة دانشجويان مجرد( تجرد نگراني يا فشار رواني ناشي ازاحساس نا آرامي  رواني

موفقيت تحصيلي
تصور فرد از  جايگاه تحصيلي خود در مجموعه 

هايشهمكالسي
جايگاه علمي در بين همكالسي ها

دم ، دوستان وآينده خودتصور فرد نسبت به مرخوش بيني نسبت به رفتار ديگران و وقايع آيندهمثبت نگري

اميد شغلي
انتظار فرد نسبت به دست يابي به شغلي مناسب پس از فارغ 

التحصيلي

امكان دست يابي به شغلي با حقوق مكفي و متناسب با رشته 

تحصيلي و ابقاء در آن شغل

احساس مثبت نسبت به خودرضايت از خود
بودن وي در ارزيابي فرد از ميزان محبوبيت ، موفقيت و مطرح 

نظر ديگران و خود

احساس سالمتي فرد در حال حاضروضعيت سالمتي فرد اعم از سالمت جسمي يا روحيوضعيت سالمتي

رضايت از آزادي هاي 
 اجتماعي–سياسي 

سياسي و -ميزان خرسندي فرد از ميزان آزادي هاي اجتماعي

حقوق بالفعل وي در جامعه

 سياسي و اجتماعي احساس رضايت از تأمين آزادي هاي

وتامين حقوق قانوني

احساس خرسندي فرد از روابطش با اعضاي خانواده خودرضايت از خانواده
احساس و ارزيابي فرد از نوع برخورد والدين با وي ، ارتباط 

اعضاي خانواده با يك ديگر ، احساس لذت از بودن با والدين

رضايت از دانشگاه
انشگاه و فعاليت هاي احساس خرسندي از حضور در د

مربوط به آن

ميزان رضايت فرد از نظام آموزشي و احساس خرسندي او از 

فعاليت در دانشگاه

رضايت از دوستان
احساس خرسندي از ميزان دوستان صميمي و روابط متعهدانه 

وصميمي دوستان با فرد
تعداد دوستان صميمي وميزان روابط صميمي با آن ها
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روش پژوهش

. باشد ناظر به رضايت از زندگي دانشجويان در حال حاضر  مي     زيرا؛وهش از نظر زماني مقطعي است     اين پژ 

ـيات       كهياز آنجاي .باشدبا توجه به حجم نمونه از نوع مطالعات پنهانگر مي          ه قـسمت عمـدة     كـ  در آزمـون فرض

ـ  واحد  . فرد است اين تحقيق در در مجموع واحد تحليلشدهل دانشجو در نظر گرفته تحليتحقيق ما است 

 روش  2.به اين منظور رضايت از زندگي رابا دو روش مختلف سنجيديم          :  ابزار سنجش    1بررسي روايي معيار  

ـاخته شـد          8ه  نخست بااراي  ـتفاده از طيـف متـداول         .  گويه متغير رضايت از زنـدگي س ـاي اس در روش دوم بـه ج

ـايت كامـل             گو خواسته شده بود كه اگر براي وضعيتي كه        ليكرت از پاسخ    حكايت از زنـدگي ايـده آل و رض

ها است عدد صفر رادر نظر بگيريم       و براي حالتي كه حكايت از دشوارترين حاالت و ناكامي          3دارد عدد بيست  

ه شده مشابهت مطلـوبي  در مقايسه همبستگي دو متغير اراي.ميزان رضايت از زندگي خودرا در اين ايام بيان نمايد

:مشاهده شد

 بررسي روايي معيار متغير وابسته-4جدول شماره

و) متغير وابسته (رضايت از زندگي بر اساس هشت گويه 
رضايت از زندگي بر اساس نمره صفر تا بيست

498/0ضريب همبستگي اسپيرمن  (**)

000/0سطح معنا داري دو دامنه

374گويان معتبرتعداد پاسخ

١. criterion validity
 با تعداد ده تن از افراد مصاحبه باليني عميقي صورت گيرد و  متفاوت باشد مثالًالبته شايسته ا ست كه اين دو روش ماهيتاً.٢

نامه ضايت از زندگي رتبه بندي نماييم سپس پرسشها را بر اساس ميزان رها مشخص شود و آنميزان رضايت از زندگي آن

آنگاه بررسي نماييم كه ميزان .نامه محاسبه گرددها  بر اساس پرسشتحقيق نيز به آنان داده شود و نمره رضايت از زندگي آن

نمره آنان بر اساس هستند آيا ) يا زياد ( رضايت از زندگي افرادي كه بر اساس مصاحبه هاي باليني داراي رضايت از زندگي كم 

نامه نيز همان است يا خير؟ اگردر سنجش متغيريا متغير هاي اصلي تحقيق بين دو روش متفاوت  همبستگي خوبي وجود پرسش

 از - با توجه به محدوديت زماني آن-البته در ان تحقيق . داشته باشد مي گويند ابزار سنجش داراي روايي معيار مناسبي است 

.نشد و اين متغير با دو روش كمي مورد مقايسه قرار گرفتاين روش استفاده 

در . گو درخواست شده بود كه ميزان رضايت از زندگي خود را بين صفر تا ده مشخص نمايد در مرحله پيش آزمون از پاسخ.3

.ي پاسخ مي دهندگويان اين تحقيق پاسخ اين سؤال را در گستره صفر تا بيست با دقت بيشتراين مرحله مشاهده شد كه پاسخ
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ـيش آزمـون         بـه ايـن منظـ     1:قابليت اعتماد ابزار سنجش    ـا    نـسخه ازپرسـش    77ور در مرحلـه پ  توسـط   نامـه ه

:لفاي استاندارد به شرح ذيل استدانشجويان تكميل شد ميزان آ

 بررسي پايايي متغير هاي پژوهش-5جدول شماره

مقدار آلفاتعداد گويهعنوان متغير

/.87696رضايت از زندگي

752/.3رضايت از دوستان

63/.4رضايت از دانشگاه

77/.5رضايت از خانواده

838/.2رضايت از وضعيت اقتصادي

701/.5رضايت از خود

74/.3هاي سياسي اجتماعيرضايت از آزادي

926/.24امنيت شغلي

737/.4مثبت نگري

612/.30امنيت رواني

692/.3)بعد عاطفي(داري دين

حجم نمونه در ايـن      همچنين .باشندشجوبان دانشگاه فردوسي مشهد مي    آماري دان جامعه:ماري ونمونه آ  جامعه

.ي محاسبه گرديده است اگيري طبقهتحقيق براساس نمونه

  مبين سـطح     t.   تشكيل يافته است    t و   d واريانس مطلوب است كه خود از دو جز          vدر فرمول نمونه گيري     

ـان مطلـوبي اسـت        ٪95   باشد سطح اطمينان به        t=1/96اطمينان است و چنانچه        dو  .  مي رسد كه سطح اطمين

١. reliability
.فقط افرادي كه فاقد شغل هستند در نظر گرفته شدند.2

 .ند افراد مجرد در نظر گرفته شدشايان ذكر است كه صرفاً.3
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ـاي نمونـه گيـري     . خطاي نمونه گيري است كه مبين دقت احتمالي است         در d=./07به منظور پايين بردن خط

.1نظر مي گيريم كه مقدار مناسبي است

 .جدول ذيل مقادير مربوط به اجزاي فرمول نمونه گيري در طبقات جامعه آماري است

)طبقه اي اپتيموم (  عناصر اصلي نمونه گيري تحقيق -6اره  جدول شم

WhS2h WhSh

برآورد انحراف 

(Sh)معيار 
Wh

حجم هر طبقه

(N h)

طبقات جامعه 

آماري

0/350 0/428 0/818 0/524 8596
دسته علوم انساني

∗∗∗∗و تربيت بدني

0/168 0/184 0/912 0/202 3329
دسته علوم پايه و 

∗∗∗∗∗∗∗∗رياضي

0/082 0/149 0/550 0/272 4476

دسته فني 

-مهندسي

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗دامپزشكي

∑WhS2h=0/6 ∑WhSh=0/761 ∑Wh =1 ∑N h =16401 مجموع

يم به كل جامعه  قابل تعم±./07و با كرانه خطاي ٪95زيرا با اين حساب مي توان گفت يافته هاي اين تحقيق با اطمينان . 1

./07./07به عبارت ديگر    . آماري است +≤≤− xx µ
. دسته علوم انساني و تربيت بدني شامل دانشكده هاي ادبيات ، علوم تربيتي ، علوم اقتصادي و اداري ، الهيات ، تربيت بدني و علوم ورزشي است∗

.وم رياضي است دسته علوم پايه و رياضي شامل دانشكده هاي علوم پايه و عل∗∗

. كشاورزي و دامپزشكي است,  دامپزشكي شامل دانشكده هاي فني مهندسي-دسته فني مهندسي ∗∗∗

.اينك در هر طبقه متناسب با جمعيت هر دانشكده ونسبت جنسي در آن دانشكده  حجم نمونه مخصوص آن دانشكده را تعيين مي نماييم
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  توزيع جامعه آماري و نمونه آماري بر اساس طبقات تحقيق -7جدول شماره 

و به تفكيك جنس

سهم نمونه تعداد دانشجو
سهم طبقه

زن ردم زن مرد
نام دانشكده

نمونه طبقه
گيري

37 13 1249 444 الهيات

69 25 2358 833 ادبيات و علوم انساني

31 22 1072 735 علوم ادري و اقتصادي

39 8 1332 274
علوم تربيتي و روان

شناسي   

253

4 5 122 175 تربيت بدني و علوم 

علوم انساني و 
تربيت بدني

47 20 1427 624 علوم پايه
109

28 14 848 430 علوم رياضي

لوم پايه و ع
رياضي

14 40 718 2026 مهندسي_فني 

16 12 810 623 88كشاورزي

3 3 136 161 دامپزشكي

_مهندسي 
دامپزشكي

450 288 162 10072 6325 كل

ان در دختـر بعد از مشخص شدن سهم نمونه مربوط به هر دانشكده، متناسب با نسبت جنسي سـهم پـسران و     

نامه در ميان دانشجويان توزيـع مـي    و به تعداد پسران و دختران به تفكيك پرسشآن دانشكده مشخص مي شد 

ـته تحـصيلي و وضـعيت          . شد در اين مرحله حتي المقدور سعي مي شد كه به سنوات تحـصيلي دانـشجويان، رش

مختلف و رشته هاي مختلف باشند يعني دانشجويان در ترم هاي . نيز توجه گردد  )  خوابگاهي   -بومي  ( سكونت  

.طور متناسب استفاده شوده نيز از افراد بومي و خوابگاهي ب
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يافته هاي  پژوهش

رضايت از زندگي :توصيف متغير وابسته
)399 : 1987 ،2اكون(به نقل از ) 37: 2001 ،1مكينتاش(احساس خرسندي كلي فرد از زندگي: تعريف مفهومي 

هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير ي پاسخ توزيع درصد-8جدول شماره 
رضايت از زندگي

ميانه
كامالً
همين
طوراست

تا حد زيادي 
طور استاين

بينابين
تا حد كمي 

طور استاين
اصالً

طور نيستاين

٤8٠٠ ١٠8٧٪ ٤٣8٢٪ ٣٢8٢٪ ١٠8٥٪ ٣8٤٪

هايي كه در زندگي ليتبه  فعا

 عالقهروزمره ام انجام مي دهم

(+)م مند هست

٤8٠٠ ٣٢8١٪ ٣٥8٦٪ ١٨8٧٪ ٩8١٪ ٤8٥٪
هاي زندگي اين ايام بهترين سال

(+)من است

١8٠٠ ٧8٩٪ ٤8٨٪ ٧8٢٪ ١٨8٦٪ ٦١8٥٪  )-(اي كاش به دنيا نمي آمدم 

٣8٠٠ ١٩8٦٪ ١٨8٣٪ ٢٣8٤٪ ٢٩8٠٪ ٩8٨٪

چيزهاي زيادي است كه دوست 

داشتم در زندگي ام داشته باشم اما 

 )-(ندارم 

٤8٠٠ ٢٢8٤% ٣٧8٤٪ ٢٤8٦٪ ١٠8٥٪ ٥8١٪
احساس مي كنم كه در زندگي 

(+)رفت هستم ام رو به پيش

٢8٠٠ ٧8٠٪ ١٥8٨٪ ٢٥8٥٪ ٣٦8٣٪ ١٥8٣٪

بارها احساس كرده ام كه در 

مقابل مشكالت زندگي ام ناتوان 

 )-(هستم 

٣8٠٠ ٩8٤٪ ٣٣8٦٪ ٣٣8٦٪ ١٧8٧٪ ٥8٨٪

در مجموع مي توانم بگويم كه 

به خيلي از من در طول زندگي ام 

(+)آرزوهايم دست يافته ام 

٤8٠٠ ١٦8٤٪ ٣٥8٨٪ ٣٠8٩٪ ١١8٨٪ ٥8١٪

كارهايي كه در حال حاضر انجام 

مي دهم نتايج زيادي در بردارد 

(+)

�.Mcintosh
�.okum
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:ة نتايج كلي متغيرهاي پژوهش مي پردازدجدول ذيل به اراي

 ميانه و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش-9جدول شماره 

انحراف معيارميانهتعداد پاسخ معتبرع متغيرنوعنوان متغير

450625/3698/0وابستهرضايت از زندگي

4504866/0مستقلرضايت از دانشگاه

1/ 450667/2050مستقلاجتماعي-رضايت از آزادي هاي سياسي

4504874/0مستقلرضايت از دوستان

45050/4779/0مستقلرضايت از خانواده

45080/3679/0مستقل از خودرضايت

450666/3946/0مستقلرضايت مالي

1/ 44870/2188مستقلاميد شغلي

4503806/0مستقلمثبت نگري

37950/404/0مستقلاحساس آرامش رواني

4483826/0مستقل)بعد عاطفي(دين داري 

ماتيك متغير وابسته ثيرات متغيرها در تعيين واريانس سيست  بررسي ميزان تأ

ـاً مـي آيـد           . در اين قسمت به بررسي آثار تعاملي يا ضربي متغيرها مي پردازيم            با استفاده از جدولي كه متعاقب

ـا بـه         مي توان سير تغييرات ميزان معناداري متغيرها و شدت روابط را در تحليل علي متغير وابسته مالحظـه نمـود ت

.مقدور مشخص تر گردداين وسيله اثر خالص هر متغير حتي ال

ضـرايب  . ه شـده اسـت  متغير وابسته در قالب يك مدل اراي  اثر هر متغير درتحليل علي         10در جداول شماره    

ـتاندارد         Bضرايب  ) 15جز مدل   ه  ب(موجود در جدول      تحليل رگرسيوني مي باشند كه در واقع ضـرايب غيـر اس

R2ه ازاي يك واحد تغيير در متغير مورد نظر هستند؛ ميـزان  مي باشند و نشان دهنده ميزان تغيير در متغير وابسته ب

هر مدل در مقايسه با مدل قبلي همه متغيرهاي مدل قبل را حفظ مي كنـد و  . هر مدل نيز در انتهاي آن آمده است     

ه نكتـ .  يك متغير اضافه مي گردد؛ به اين ترتيب اثر آن متغير در تعامل با متغيرهاي قبل پديـدار مـي گـردد                     صرفاً

. حضور دارند16جز مدل شماره ه ها بقابل ذكر آنكه متغيرهاي زمينه اي  يا دموگرافيك در كليه مدل



 سال ششم           مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد16

ـا كـم اثرتـرين متغيـر                        ـايت از  «در جداول مذكور چينش متغيرها به گونه اي است كـه حتـي المقـدور ب رض

ـين  (خش ترين متغير كه اثر ب» رضايت از خود  « متغير   13آغاز مي گردد و سرانجام در مدل        » وضعيت مالي  در تبي

1.است وارد معامله مي گردد) رضايت از زندگي

علت اين ترتيب از چينش اين است كه اولين متغيري كه وارد مدل مي گردد؛ به علت فقدان متغيرهاي كنترلي 

 متغير لذا به نظر مي رسد چنانچه ورود متغيرها؛ از كم اثرترين. زيادي را به خود اختصاص مي دهد » R2«سهم 

 ثابت 2متغيرهاي زمينه اي) 16جز مدل ه ب(ها  در كليه مدل.آغاز گردد اثر تعاملي بين متغيرها بهتر نمايان گردد

 متغيرهاي زمينه اي حذف شده 16در مدل . ثير متغيرهاي زمينه اي در نظر گرفته شودت؛ تا تأنگه داشته شده اس

.  آورده شده است14 از مدل  نيز مقادير بتا15 در مدل .است تا اثر خالص متغيرهاي اصلي مدل مشخص گردد

.  است؛ كه قابليت مقايسه اثر بخشي متغيرها را فراهم مي آوردBمقادير بتا در واقع مقادير استاندارد شده ضرايب 

مبناي و باالتر ٪ 95در آزمون فرضيات سطح اطمينان . ستاره هاي موجود بيانگر سطوح متفاوت معناداري است

 سير 3نيز مشخص گردد،P ≤ 05/0 >10/0٪ 90اگر مقادير معنادار در سطح كهير قرار گرفت اما از آنجايكا

بنابراين در . مشخص  گرديد » ∗« تغييرات معناداري بهترنمايان مي شود اين سطح اطمينان نيز با يك عالمت 

. معنا دار محسوب مي گردد ، ستاره دارند تحليل  نتايج روابط متغيرهايي كه صرفاًدوياسه

از اين جهت در آخر فهرست متغيرها قرار دارد كه مطابق تعريف عملياتي آن خاص دانشجويان » ني آرامش  روا«  متغير -1

هل مي باشد در دانشجويان مجرد محدود و أهل را كه در واقع در دو مقوله مجرد و متأمجرد مي باشد و لذا متغير وضعيت ت

.  متغير مذكور در آخر فهرست متغيرها قرار گرفت spssلذا براي عدم اختالل در برون داده هاي. سپس حذف مي نمايد

 متغير هاي مذكور كه در سطح سنجش اسمي هستند به . متغيرهاي دموگرافيك است منظور از متغيرهاي زمينه اي عموماً-2

.صورت تصنعي وارد معادله شده اند

 چهت اطالع بيشتر آورده و صرفاً.ذيرش نيست  قابل پ٪90البته اين نكته  مورد نظر محقق بوده است كه معناداري در سطح -3

. شده است
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 بررسي تاثيرات تعاملي متغير هاي مستقل درتعيين واريانس متغير -10-1دول شمارهج
)9 الي 1مدل هاي (وابسته 

9مدل 8مدل 7مدل 6مدل 5مدل 4مدل 3مدل 2مدل 1مدل متغير هاي مستقل

0/419 0/337 0/807 0/965 1/065 1/338 1/445 1/8940 2/055 (Constant)

./211*** ./225*** ./228*** ./244*** ./242*** ./254*** ./266*** ./317*** ./334***
رضايت از وضعيت 

مالي

./027 ./045 ./040 ./041 ./044 ./054 ./062 ./065*
وضعيت اقتصادي رو 

به رشد خانواده

./076* ./120*** ./120*** ./127*** ./148*** ./150*** ./149*** رضايت از خانواده

./044* ./056** ./069*** ./070*** ./066*** ./068***

ميزان آگاهي در 

مورد رشته تحصيلي 

قبل از ورود به دانشگاه

./088** ./092** ./094** ./101*** ./118***
بعد ( دين داري 

)عاطفي 

./062** ./083*** ./088*** ./085***
آزادي هاي رضابت از

 اجتماعي-سياسي 

./052 ./051 ./071* رضايت از دوستان

./175*** ./186*** موفقيت تحصيلي
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./149*** اميد شغلي

0/113* 0/118 0/099 0/109 0/083 0/055 0/059 0/072 0/074 )1=مرد( جنس 

./070 ./051 ./054 ./035 ./009 ./007
-./001

./022 ./023
متاهل (وضعيت تاهل 

=1(

./243** ./321*** ./342*** ./345*** ./353*** ./381*** ./411*** ./437*** ./425***
شاغل (وضعيت اشتغال 

=1( 

./129** ./131** ./142** ./142** ./154** ./145** ./146*** ./120* ./126**
بومي (وضعيت استقرار

=1( 

./054 ./099 ./093 ./098 ./103 ./096 ./097* ./088 ./093
روزانه ( نوبت پذيرش 

=1( 

./60 ./101 ./139* ./144 ./124 ./112 ./127 ./129 ./125

فني ( گروه آموزشي   

مهندسي و دامپزشكي 

=1(

./410 ./354 ./327 ./320 ./301 ./289 ./275 ./254 ./249 درجه  تبيين

∗∗∗ 01/0.≤p ∗∗ 050/.01/. ≤pp ∗≤ 1/.05/. pp
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  بررسي تأثيرات تعاملي متغير هاي مستقل درتعيين واريانس متغير وابسته-10-2جدول شماره
)16 الي 10مدل هاي  (

16مدل 15مدل 14مدل 13مدل 12مدل 11مدل 10مدل متغير هاي مستقل

-./530 ---- -./545 -./406 -./155 -./112 ./156 (Constant)

-./009 ./019 ./014 ./058 ./062 ./068 ./062 رضايت از وضعيت مالي

./022 ./024 ./020 ./014 ./055* ./046 ./064* وضعيت اقتصادي رو به رشد خانواده

./079** ./028 ./025 ./042 ./075** ./094** ./087** رضايت از خانواده

./032* ./029 ./016 ./021 ./017 ./017 ./053**
ميزان آگاهي در مورد رشته تحصيلي قبل از ورود 

به دانشگاه

./032 ./052 ./044 ./035 ./077** ./082** ./110*** )بعد عاطفي ( داري دين

./015 ./063* ./043* ./028 -./003 ./047* ./071***  اجتماعي– سياسي هايرضايت از آزادي

-./046 -./077** -./064** -./046 -./020 ./003 ./037 رضايت از دوستان

./110*** ./089** ./097** ./106*** ./128*** ./116*** ./173*** موفقيت تحصيلي

./061*** ./111*** ./065*** ./078*** ./096*** ./130*** ./154*** اميد شغلي

./104*** ./162*** ./093*** ./072*** ./109*** ./132*** ./155*** وضعيت سالمتي

./207*** ./260*** ./217*** ./191*** ./223*** ./256*** رضايت ازدانشگاه

./213*** ./240*** ./211*** ./202*** ./227*** مثبت نگري

./310*** ./301*** ./317*** ./311*** رضايت از خود

./030 ./072** ./048** آرامش رواني

------ ./049 ./070 ./078 ./111 ./097 ./087 )1=مرد( جنس 

------ ----- ------ ./001 ./016 ./050 ./039 )1=متاهل (وضعيت تاهل 

------ ./017 ./050 ./064 ./099 ./163 ./191*  )1=شاغل ( وضعيت اشتغال 

------ ./028 ./040 ./033 ./047 ./083 ./109*  )1=بومي (وضعيت استقرار

------ ./055 ./078 ./081 ./075 ./085 ./063  )1=روزانه ( نوبت پذيرش 

------ ./063* ./109* ./072 ./079 ./072 ./034  )1=فني مهندسي و دامپزشكي ( گروه آموزشي  

./626 ./655 ./655 ./628 ./570 ./526 ./448 درجه تبيين
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ـلي صـرفاً              همچنان ـايي قـرار          8كه مشاهده مي شود از بين چهارده متغير مستقل اص  متغيـر مـورد پـذيرش نه

رضايت از دوستان، موفقيت تحصيلي، اميد شغلي، وضعيت سالمتي، رضايت از دانشگاه،            : گرفتند كه عبارتند از   

.مثبت نگري، رضايت از خود و آرامش رواني

 است؛ ترتيب اهميت هشت متغير مذكور در    ßيا ضرايب استاندارد شدة     ) بتا (ß كه مقادير    15ر اساس مدل    ب

: تبيين رضايت از زندگي به شرح ذيل است

ß = -077/0 رضايت از دوستان-ß2= 072/0 آرامش رواني-1

ß= 061/0 اميد شغلي          -ß4= 089/0 موفقيت تحصيلي                      -3

ß= 240/0 مثبت نگري                   -ß6= 162/0 وضعيت سالمتي                       -5

ß= 301/0 رضايت از خود                        -ß8= 260/0 رضايت از دانشگاه            -7

:و لذا  معادلة رگرسيوني آن عبارت است از

Y= 0/301x1+ 0/260 x2+0/240 x3+0/162 x4+0/111 x5+0/089 x6-0/077 x7+0/072 x8

ـا                        همچنان ـاي مـذكور داراي رابطـه اي مثبـت ب ـام متغيره كه مالحظه مي شود به جز رضايت از دوستان تم

ـيح             . رضايت از زندگي است    رابطة منفي رضايت از دوستان با رضايت از زندگي از نظر محقق نيز غير قابل توض

ـاي   . هاي ديگري را مي طلبد كه در بخش پيشنهادات به آن اشاره خواهد شد         است؛ و پژوهش   عالوه بـر متغيره

 هر دو B= 063/0 و متغير گروه آموزشيB= 063/0 اجتماعي-هاي سياسيمذكور دو متغير رضايت از آزادي

است؛ مـورد  ٪90ر ولي چون فاصلة اطمينان در دو متغيرهاي مذكو       با رضايت از زندگي رابطه اي معنادار دارند       

.  است٪ 95زيرا درجه اطمينان آزمون فرضيه هاي اين پژوهش : پذيرش نهايي قرار نمي گيرد

���./�

اطالع از رشته رضايت از خود موفقيت تحصيلي مثبت نگري

� احساس���� 

 !"./
%&%/.

%'�./

��%./

 �(./

 ! ./

رضايت از دانشگاه

وضعيت سالمتي

اميد شغلي

رضايت از دوستان

�!&./ (� ./

%"�./

رضايت از زندگي
R� =  ./��

 مدل نهايي تحليل مسير-1مدل شماره 
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بحث، بررسي و نتيجه گيري

ـان  يافته هاي اين تحقيق مويـد پـژوهش   مالحظه مي شود 1 كه در مدل شمارهآنچنان ـارش در  ري و همك

.)185  :2000،ان  و زوراويك  ير(از زندگي است ت آموزشي و رضايت زمينه رابطه موفقي

ان  و   يـ ر(ريان همچنين در پژوهش خود به رابطه منفي ميان بيكاري و رضايت از زنـدگي دسـت يافتـه بـود                    

هر چند در اين تحقيق چون دانشجويان . يد نظر مذكور است يافته هاي اين پژوهش مؤ  )193  :2000،زوراويك  

.ق متغير اميد شغلي را مورد سنجش قرار دادغير شاغل بودند؛  محقةً عمد

ـايت از   ثير بـر موفقيـت تحـصيل    اطالع از رشته تحـصيلي از طريـق تـأ         بر اساس نتايج  اين پژوهش      ي بـر رض

و » ه دانـشگاه اطالعات پيشين راجع ب« يد يافته هاي لكلند در رابطه بين     زندگي دانشجويان تأثير مي گذارد كه مؤ      

.)315 : 2000،كلند ل  (رضايت از زندگي است

مثبت نگري هم داراي اثـر      .  نتايج اين پژوهش همچنين بيانگر تاثير مثبت نگري بر رضايت از زندگي است              

. ثير مي گذارد ضايت از خود بر رضايت از زندگي تأثير بر رايت از زندگي است و هم از طريق تأمستقيم بر رض

به ) 38: 2001،مكينتاش ( مثبت نگري بر رضايت از زندگي استثير مويد نتايج پژوهش مكينتاش  در تأاين يافته

.)1997،چانج و همكارانش (نقل از 

 الي 1 بازه در356(از زندگي در بين دانشجويان پسر يافته هاي پژوهش بيانگر آن است كه ميانگين رضايت   

 ويتني نيـز حكايـت از آن   -ون ماننتايج آزم.بسيار نزديك است    ) 5 الي   1 بازه    در 363(با دانشجويان دختر     ) 5

ـيون    . دارد كه بين رضايت از زندگي دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود ندارد              آزمون تحليل رگرس

ـارده    كه   در مي يابيم كنيم ،نيز مويد يافته مذكور است چنانچه نكتة مذكور را با دقت بيشتري دنبال          ـين چه  در ب

ـين    مي توان گفت كه در هيچ كدام از مـدل ٪ 95 سطح اطمينان مدل مندرج در اين جدول ، با       ـاي مـذكور ب ه

.رضايت از زندگي دانشجويان مرد و زن تفاوتي مشاهده نمي شود

ـا توسـط يـك       ـيون   براي بررسي دقيق تاُثير متغيرهاي اصلي و به منظور كنترل متغيره ديگـر از روش رگرس

ام متغيرهاي اصلي تحقيق به همراه متغيرهاي زمينه اي وارد معادلـه  در مدل چهاردهم ، تم. چند متغيره استفاده شد   

.هاي مذكور اثر تعاملي يا ضربي متغيرها را نمايان مي كندلذا بهتر از ساير مدل. شده اند
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ـين مـي نمايـد              626/0مجموعه متغيرهاي اصلي تحقيـق       ـال اگـر حـضور      .  از تغييـرات متغيـر وابـسته را تبي ح

ـادل        .  مي رسد  655/0 در نظر بگيريم؛ درجة تبيين به        متغيرهاي زمينه اي را    029/0تفاضـل ايـن دو مقـدار كـه مع

ـايت از زنـدگي مربـوط بـه      03/0به تعبيـري ديگـر كمتـر از    . است؛ سهم متغيرهاي زمينه اي است       تغييـرات رض

 اين پژوهش پايين بودن سهم متغيرهاي زمينه اي قابليت راهبردي شدن       . حضور متغيرهاي زمينه اي در مدل است      

ـتغال و نوبـت                . را در حد محسوسي تقليل مي دهد       يعني نمي توان بر اساس جنس، وضعيت تأهـل، وضـعيت اش

ـاس مـوارد      . ه نمود  ن ها اراي   پذيرش دانشجويان، برنامه هاي راهبردي براي ارتقاء رضايت از زندگي آ           زيرا بر اس

پس به طور كلي و . ت معناداري وجود نداردتفاو٪ 95مذكور رضايت از زندگي دانشجويان در سطح اطمينان   

ـاداري                 كه كامل  14بر اساس مدل شمارة      ـايت از زنـدگي رابطـة معن ترين مدل پژوهش است؛ بين جنس و رض

. و رضايت از زندگي دانشجويان دختر و پسر مشابه هم است. مشاهده نمي شود

ـايج  .ستقيم با رضايت از زندگي اسـت داراي رابطه اي م » 1رضايت از دوستان« هشت متغير مذكور به جز    نت

ـا يـك            ـاي مختلـف ب ديگـر  تحقيق حكايت از آن دارد كه ميزان رضايت از زندگي دانشجويان در دانـشكده ه

تفاوت معناداري ندارد

ـاي                        ـته ه ـا دس ـا ي ـام دانـشكده ه بنابراين به طور خالصه مي توان گفت اوالًََُُ ميزان رضايت از زنـدگي در تم

ـاي آموزشـي دانـشگاه فردوسـي               متوسط تا زياد است و ثانياً     آموزشي در فاصلة     ـته ه  وضعيت دانشكده ها و دس

.مشهد به لحاظ رضايت از زندگي تفاوت معناداري با هم ندارند

چنانچه بخواهيم به مقايسه عواملي كه بر رضايت از زندگي دختران و پسران تاًثير گذار هـستند بـه تفكيـك             

ترين متغيرهايي كه رضايت از زندگي دانشجويان پسر را تبيين مـي كنـد               مهم جنس بپردازيم؛ مالحظه مي شود    

ترين كه مهم در حالي . عبارت هستند از رضايت از خود ، مثبت نگري ، رضايت از دانشگاه وموفقيت تحصيلي              

ـايت از خـود،                ـين مـي كنـد؛ بـه ترتيـب عبارتنـد از رض متغيرهايي كه رضايت از زندگي دانشجويان دختر را تبي

.رضايت از دانشگاه، مثبت نگري، وضعيت سالمتي و اميد شغلي

. با رضايت از زندگي  است) متفاوت يا معكوس(هاي گوناگون داراي روابطي با جهات متفاوت  رضايت از دوستان در مدل. ١

. مراجعه گردد7براي اطالع بيشتر به توضيحات مدل 
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ـاعي    -هاي سياسـي  عالوه بر متغيرهاي مذكور دو متغير رضايت از آزادي          و متغيـر گـروه      B= 063/0 اجتم

ـان در دو                   B= 063/0آموزشي ـلة اطمين ـادار دارنـد ولـي چـون فاص ـايت از زنـدگي رابطـه اي معن ـا رض  هر دو ب

.است؛ مورد پذيرش نهايي قرار نمي گيرد٪ 90متغيرهاي مذكور 

ـازه  62/2(اجتماعي كمترين ميـزان ميانـه   -هاي سياسيدر ميان متغيرهاي پژوهش، رضايت از آزادي     1 در ب

ـاالخص در مقطـع                         . را دارد  ) 5الي   ـين دانـشجويان پـسر، ب نتايج نيز از وخامـت وضـعيت مـذكور بـه ويـژه در ب

.  مهندسي و دامپزشكي حكايت دارد-بل مالحظه اي در دانشكده هاي فنيطور قاه  كارشناسي ارشد و دكترا و ب     

مسئولين آموزش عالي و دانشگاه شايسته است بينديشند كه چگونه مي توان مشروعيت خرده نظام سياسي را در                  

ه نارضايتي از اين شرايط كه به طور ويژه در مقاطع تحصيالت تكميلي قابـل مـشاهد            . بين دانشجويان افزايش داد   

ـار ايـن متغيـر پـس از               .است مي تواند زمينه ساز فرار مغزها باشد        در ميان مجموعه متغيرهاي پژوهش انحراف معي

ـاال نـشان از تنـوع نظـرات و شـرايط پاسـخ               ) 050/1(باالترين انحراف معيار را دارد      » اميد شغلي « انحراف معيار ب

القوه زمينة تنش و تضاد دانشجويان در حوزه         اجتماعي است كه مي تواند ب      -هاي سياسي گويان نسبت به آزادي   

.  اجتماعي باشد-هاي سياسيآزادي

ـا                        همچنان ـاي مـذكور داراي رابطـه اي مثبـت ب ـام متغيره كه مالحظه مي شود به جز رضايت از دوستان تم

ـي            . رضايت از زندگي است    ح رابطة منفي رضايت از دوستان با رضايت از زندگي از نظر محقق نيز غير قابل توض

ـين دانـشجويان مجـرد رابطـه                .هاي ديگري را مي طلبد    است؛ و پژوهش    نكتة قابل تامل اين است كـه چـرا در ب

ـايت                         رضايت از دوستان با رضايت از زندگي رابطه ايي منفي است؟  يعني چـرا كـساني كـه از دوستانـشان رض

ـات نظـر                ـاي ميـداني    ي و پـژوهش   كمتري دارند؛ رضايتشان از زندگي بيشتر است؟ دقت در اين مـورد مطالع ه

.بيشتري را مي طلبد

اصوالً در شرايطي كـه     .  است 1كه مالحظه شد متغير رضايت از زندگي در اين پژوهش، غير نرمال           همچنان

ـا          يك نظام اجتماعي دچار مشكالت ساختاري زيادي باشد مي توان پيش بيني كرد كه توزيع بـسياري از متغيره

ـتفاده از تحليـل     هر چند در انجا   . غير نرمال باشد   م تحقيقات اجتماعي كه در سطح تحليل علي انجام مي پذيرد اس

در اين . اما در شرايط موجود استفاده از رگرسيون لُجستيك دقيق تر است    . رگرسيون خطي روشي مرسوم است    

ـتفاده مـي نمـود     پژوهش شايسته بود محقق از رگرسيون لُجستيك نيز براي تحليل ع        هـر  بـه . لي متغيـر وابـسته اس

١. Sig(٢-tailed) = .٢٩٧
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ترتيب چون پيش بيني مي شود متغير رضايت از زندگي در ساير جوامع آماري به ويژه در دسته هاي سني باالتر                 

.از جواني متغيري غير نرمال باشد؛ استفاده از رگرسيون لُجستيك پيشنهاد مي شود

ـادار اسـت   كه  مالحظه شد رابطة رضايت از زندگي دانشجويان با متغير هاي دموگرافيك غير               همچنان . معن

ـته                     بنابراين هيچ طبقه اي را نمي توان يافت كه رضايت از زندگي در درون و بيرون از طبقه تفاوت معناداري داش

ـان                        . باشد ـات و مي ـلي تحقيـق درون طبق ـانس متغيـر اص لذا روش نمونه گيري طبقه اي كه بر اساس تفاوت واري

ـتفاده شـد   طبقات است؛ روش مناسبي براي نمونه گيري اين تحقيق ن ـ  هر چند در اين روش از آن اس -مي باشد 

. بنابراين بهترين روش نمونه گيري در جامعة آماري دانشجويان و با اين موضوع روش خوشه اي است
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عاليـق پژوهـشي   .  از ايشان آثاري چند منتـشر شـده اسـت   ،سيد محمد سيد ميرزايي استاد دانشگاه شهيد بهشتي است 

.ت شناسي و مطالعات شهري استيايشان در زمينه جمع

ناسي ارشد پژوهشگري اجتماعي و عضو گروه پژوهشي علوم اجتماعي جهاد دانشگاهي مشهد مي آرش قهرمان كارش

. استعاليق پژوهشي او در زمينه خانواده وگردشگري. باشد


