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  »جوانان، فرهنگ و جامعهپژوهش « دو فصلنامه تخصصی
  81- 106: 1389شماره چهارم، بهار و تابستان 

  13/08/1387: تاریخ دریافت
  19/02/1389 :تاریخ پذیرش

  
  رضایت از زندگی و سنجش آن در میان  بررسی مفهوم

  دانشجویان دختر و پسر
  * آرش قهرمان

  چکیده
نفـر   450در میـان  آن و سنجش ز زندگی مفهوم رضایت ا این پژوهش به بررسی

پردازد و به ایـن   میاز دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ) زن 288مرد و  162(
در ابتدا محقق بـه بحـث نظـري    . جوید میخود اجرا بهره  اي هنام منظور از پرسش

یک متغیـر بسـیط    »رضایت از زندگی«پردازد که آیا متغیر  میپیرامون این نکته 
شـده  فـرض بسـیط بـودن انتخـاب      پیش در اینجابعدي؟  ة چندساز است یا یک

ي هـا  که میزان رضایت از زنـدگی در دانشـکده   دهد نشان مینتایج پژوهش . است
دانشـجویان دختـر و پسـر داراي     همچنـین . مختلف تفاوت معناداري با هم ندارد

جـنس  بیانگر آن است کـه در هـر دو    ها یافته. رضایت از زندگی متفاوتی نیستند
شایانی در رضایت  تأثیر »رضایت از دانشگاه«و  »مثبت نگري« ،»رضایت از خود«

  . از زندگی دارند
  
رضـایت از زنـدگی، رضـایت از خـود، رضـایت از دانشـگاه، رضـایت از         :يکلیدواژگان 

  .سیاسی، دانشجو -هاي اجتماعی آزادي

                                                
  شگاهی مشهد علوم اجتماعی جهاد دان گرکارشناسی ارشد پژوهشگري اجتماعی و پژوهش    *

A.ghahreman@jdm.ac.ir 
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  مقدمه
ر تدریجی به اقتضاي مسائل و طو هجدید به مرور زمان و ب يها در جوامع مدرن پدیده
تدریجی  يرشد سال 200در طول تقریباً ، و هابداع شدجوامع  مشکالت و نیازهاي آن

 ژيواز صنعت و کشاورزي و پزشکی گرفته تا فیزیک و نجوم و بیول ها در همۀ زمینه
و انواع  صورت گرفت به تدریج به اقتضاي رشد هر بخش تقسیم کار .ایجاد کردند

تولیدات داخلی متناسب با ساختار فرهنگی و نیازهاي موجود . ندجود آمدو همشاغل ب
ارضاء نیاز ارائه شد و در عین حال به علت رشد براي جامعه افزایش یافت، ابزار بهتر 

درآمدها نیز  )ها تدریجی و در همۀ زمینهصورت  به(اقتصادي همسو با نیازها و متعادل 
در . دننیز تهیه کننیاز را  ءابزار جدید ارضاداد  می به مردم امکانفزونی گرفت؛ این امر 

چنین جوامعی فرایند مقایسۀ اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و لذا فرایند پیدایش 
 در حد نیازِ ،نیاز ءو دارد، اما از آنجا که دستیابی به ابزار جدید ارضا هنیاز نیز وجود داشت

رسد، احساس  میپذیر به نظر  کانذهنی ام طور بهشده در هر قشر و گروهی  احساس
آید،  وجود بهنارضایتی از وضع موجود کم است و اگر اینجا و آنجا احساس نارضایتی 

شود  میکنندگان آن خارج ن و عنان جامعه از دست اداره استعموماً در حد قابل کنترل 
  .)34 -35: )ب(1378، پور رفیع(

امکان رشد اقتصادي مستمر  ،ایراناز جمله کشور ما  ،در جوامع در حال توسعه اما
به  )972- 3: 1995مولر، ( بر نتایج تحقیقات بنا در صورت وجود هم،عمالً وجود ندارد و 
اقتصادي در دست درصد کوچکی از اعضاي جامعه  -هاي اجتماعی علت شدت نابرابري

فتن ن قرار گرایعالوه بر  .آید میاست، بنابراین امکان بروز نارضایتی بیشتر فراهم 
کاهد  آنها می ۀباورهاي تقدیرگرایان از میزان سمدر مسیر مدرنینیافته  ي توسعهها کشور

  .)73-74: 1377پور،  رفیع(گردد  مینارضایتی که این امر نیز به نوبۀ خود سبب افزایش 
ي مواجه هستیم که جمعیت فراوانی از جوانان جامعه را در بر ا هبنابراین، با پدید

هستند و کاهش رضایت از ) دانشجویان(ساز  جمعیتی سرنوشت عیت،این جمگیرد؛  می
ي هادادرخساز بسیاري از  تواند زمینه میکه  داردپیامدهایی را به همراه  آنان زندگی

  .اجتماعی دیگر گردد
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  االت پژوهش ؤس
  ؟داردآیا رضایت از زندگی یک مفهوم بسیط است یا به مثابه یک سازه ابعاد مختلفی . 1
  هاي مختلف چقدر است؟ ن رضایت از زندگی دانشجویان در دانشکدهمیزا. 2
 و پسران دانشجو تفاوتی وجود دارد؟ دختران از زندگی آیا بین میزان رضایت. 3

  
  فرضیات پژوهش

 .مثبت دارد تأثیررضایت از خود در رضایت از زندگی . 1
  .مثبت دارد تأثیراجتماعی در رضایت از زندگی  -هاي سیاسی رضایت از آزادي. 2
  .مثبت دارد تأثیروضعیت سالمتی در رضایت از زندگی . 3
  .مثبت دارد تأثیررضایت از دانشگاه در رضایت از زندگی . 4
  .مثبت دارد تأثیررضایت از خانواده در رضایت از زندگی . 5
  .مثبت دارد تأثیررضایت از دوستان در رضایت از زندگی . 6
  .مثبت دارد تأثیررضایت از زندگی رضایت از وضعیت مالی خود در . 7
 .مثبت دارد تأثیرجنسیت در رضایت از زندگی . 8
  

   نظري چارچوب
رابطۀ میان انسان و نیازها و اهداف یا آرزوهایش معتقد اسـت کـه در    هزمین دورکیم در«

ها از طریق هنجارها تنظیم و محـدود   شرایط اجتماعی مستحکم و پایدار، آرزوهاي انسان
یا وضعیت  می، آنو)و لذا از بین رفتن کنترل آرزوها(ا از هم پاشیدگی هنجارها ب. دوش می

تواننـد   مـی حـد طبعـاً ن   از آنجا که این آرزوهاي بی. آید میپدید  1حد و حصر آرزوهاي بی
» شـود  ایجـاد مـی   مـی ارضاء و اشباع شوند، در نتیجه وضـعیت نارضـایتی اجتمـاعی دائ   

  .)18: )ب(1378 ،پور رفیع(
شده از فقر  نیافته یک شکل سنتی و پذیرفته یدة کونیگ در کشورهاي توسعهبه عق«

کند که از طریق  میاما شرایط وقتی تغییر . وجود دارد که انسان به آن عادت کرده است

                                                
1. Unlimited Aspirations  
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ي ها مثالً با برنامه(تر  دیگر و مرفه گسترش وسائل ارتباط جمعی، یک نوع زندگی
در پی تضاد این دو . کند مینیافته رخنه  تکاملتا اقصی نقاط جوامع  )...و  تلویزیونی

هاي ناگهانی رشد  کنند و پس از آن، حرکت میعامل، نیازهاي بی حد و حصر رشد 
و (گشتگی فرهنگی جهشی  به شکل گم میاقتصادي، بسیاري از مواقع یک وضعیت آنو

الوه بر را در پی دارد که نه فقط نارضایتی عمیق، بلکه ع )از دست دادن هویت فرهنگی
  .)26-27 :همان(» آورد به وجود مینیز را  اي ههاي سیاسی گسترد آن ناآرامی

  : باشند می 1ها داراي پنج دسته نیازهاي فطري لو انسانزاساس نظر ما بر
             2نیازهاي جسمی - 1
                   3منیتنیاز به ا - 2
       4نیاز به روابط اجتماعی و محبت - 3
          5و احترام تأیید نیاز به - 4
  ).)الف( 1378، پور رفیعنقل از به  85: 1977مازلو، ( 6یابی نیاز به خویشتن - 5
، تعدادي از نیازهاي شبیه و ها اوالً در هر یک از این دسته باید متذکر شد که 

نیاز به قدرشناسی،  ،مثالً در دستۀ چهارم نیاز به احترام. گیرند میهم جاي  به نزدیک
بر اساس ثانیاً  .گیرند در کنار هم قرار می.. .آبرو و غرور، کسب ارزش و منزلت و حفظ
. نیازهاي پایین یا دون و نیازهاي عالی: لو این نیازها داراي سلسله مراتب هستندزمانظر 

ارضاء نیازهاي  پس از. ندهست مهم )نیاز پایین(  میها ابتدا نیازهاي جس یعنی براي انسان
تا باالخره  »احترام« سپسو  »روابط«شود و بعد از آن  میمطرح  امنیت جسمی، نیاز به
 )به خود رسیدن(نیاز متعالی به تفکر دربارة معنی و محتوا  ،همۀ نیازهابه دنبال رفع 

  .)41 - 42 :)الف(1378، پور رفیع(شود  میمطرح 
 رادکنند رضایت اف میبا حذف عواملی که نارضایتی ایجاد  ،بر اساس نظر هرزبرگ

                                                
1. Instinctoid  
2. Physiological Needs  
3. Security, Safety  
4. Affiliation, Love  
5. Recognition, Esteem  
6. Self Actualization  
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را به وجود عبیري دیگر عواملی که رضایت تبه  ،رود میباال ن اي هقابل مالحظ طور به
هرزبرگ عوامل  .نندک میاز عواملی هستند که نارضایتی را کم  متمایزآورند  می

مطابق  .ی نامیدتآفرین را عوامل بهداش آفرین را عوامل انگیزشی و عوامل نارضایتی رضایت
گردند عوامل  میعواملی که سبب نارضایتی ، رضایت شغلی ةنظر هرزبرگ در حوز

هواي نامطبوع و حقوق پایین  ،دما ،محیطی هستند؛ مانند نامناسب بودن وضعیت نور
دهد بلکه نارضایتی را کم  میکه موارد مذکور چنانچه رفع گردد رضایت فرد را افزایش ن

 نمود میعوامل بهداشتی آنها تعبیر به  رضایت که هرزبرگ از ایجاد عوامل .کند می
ارزشیابی و  ،شده انجام عواملی مانند موفقیت در کار، طبیعت کار: ازاند  عبارت

کند و ارتقائی که به  میمسئولیتی که فرد احساس  ،به کار نسبتدیگران ري گذاارزش
 ،توسلی(قرار گرفتن در کل فرایند تولید و احساس مولد بودن است  ،کار .آورد میدست 
قابل تعمیم به  ،نظرات هرزبرگ هرچند در حوزه رضایت شغلی است .)143: 1375

نظرات هرزبرگ و مازلو را با هم بخواهیم حال چنانچه . ستهرضایت از زندگی نیز  ةحوز
عوامل بهداشتی  هعمدطور  بهیک و دو مازلو  ۀي مرتبها توان گفت نیاز میتلفیق نماییم 

   .عوامل انگیزشی هستند سه، چهار و پنج ۀنیازهاي مرتبغالب و  )به زبان هرزبرگ(
از نظر مرتون احساس محرومیت نسبی، حالتی است روانی و احساس کمبودي «

مرجع مقایسه است،  يبا فرد یا گروهی که براي او الگو ۀ خودپس از مقایس است که فرد
  ).1374، نقل از صفدريبه  268: 1968مرتون، (» کند می حس

تـوان احسـاس    میاز آن با استفاده ین جهت نافع است که محرومیت نسبی از ا بحث
ی پدیـد  نرسـد ایـن حالـت زمـا     میبه نظر  .)289همان، (عدم رضامندي را محاسبه کرد 

فـرد تـا    ۀکه گروه مرجع از مشروعیت باالیی در نزد فرد برخوردار باشد ولی فاصل آید می
   .آن زیاد باشد

 ،رویکـرد نخسـت  در : کرد نظري وجود دارددر نگاه به متغیر رضایت از زندگی دو روی
رویکـرد دوم بـه    و شـود  چندبعدي در نظر گرفته می ةرضایت از زندگی به مثابه یک ساز

   .نگرد می رضایت از زندگی به مثابه یک متغیر بسیط
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  زندگی به مثابه یک سازه رضایت از -1  
در ایـن   البتـه نـد اسـت،   اي است که داراي ابعادي چ در این نگاه رضایت از زندگی سازه 

  . رویکرد نیز تنوعی حاکم است
رضـایت از  : نـد از ا شده ابعاد رضـایت از زنـدگی عبـارت    در برخی کارهاي انجام -1-1

نـایبی،  ( زندگی خانوادگی، رضایت از مسـکن، رضـایت از شـغل و رضـایت از تندرسـتی     
1375 :20(.  
رضـایت از    رضـایت از خـود،  : ند ازا در اثري دیگر ابعاد رضایت از زندگی عبارت -1-2

مـورد  در (رضـایت از محـیط کـار      محیط زندگی، ازرضایت   رضایت از خانواده،  دوستان،
گردد در ایـن دو   که مالحظه می همچنان .)116: 1382عظیمی، ( )تحقیق، مدرسهخاص 

  .پژوهش ابعاد رضایت از زندگی از جنس رضایت است
مثالً رغبت بـه    ؛ستنیندگی از جنس رضایت در اثري دیگري ابعاد رضایت از ز -1-3

ن، ثبـات  داشـت  مثبتنگاه و بودن آرزوها، شاد  بایافته  دست زندگی، تناسب میان اهداف
. )470: 1969آدامز، ( روانی و اجتماعی  شکیبایی و تصور از خود به لحاظ زیستی، و قدم
زیـرا قائـل    عتبر نیسـت؛ مما در نظر گرفتن ابعاد مذکور براي رضایت از زندگی  عقیدهبه 

بر اساس مفاهیم نظري و تئوریک  ،بیان تعداد آن ابعاد شدن به ابعادي براي یک متغیر و
در  .تواند مبنـاي درسـتی بـراي آن باشـد     میي آماري نها بندي پذیر است و تقسیم امکان

ولی در اثر تحقیقـی اخیـر مبنـاي ایـن ابعـاد یـک        ،واقع آمار در اینجا فقط راهنما است
منطقـی وجـود داشـته     ۀبین ابعاد یک سازه باید رابطـ  ،عالوه بر این .حلیل عاملی استت

به نظر ما آنچه در اثر اخیر به عنوان ابعاد ایـن سـازه   . بعد مکمل دیگري باشد باشد و هر
قابل پـذیرش اسـت و در سـایر مـوارد      )رغبت به زندگی( تنها در یک مورد گردد ذکر می

رسد  البته به نظر می .گردد نه اجزاي آن آن محسوب می ةنندک بینی جزء متغیرهاي پیش
باشد کـه بـین ابعـاد متغیـر و عوامـل       میمعدود مفاهی  مفهوم رضایت از زندگی در زمرة

 ؛دهـد  روي می آن یا به عبارتی بین چیستی و چگونگی پیدایش خلط  دهندة آن، تشکیل
  .خواهیم پرداخت این موضوعدر ادامه به 

در پـژوهش  . اسـت  )2000( 1ریـان و زیوراویـک   شی دیگر متعلـق بـه  اثر پژوه -1-4
وي بـه ابعـادي همچـون    . پـردازد  بین رضایت از زندگی و دنیاگرایی مـی   مذکور به رابطۀ

                                                
1. Ryan & Dziurawiec  
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  ).191-193( اشاره داشته است ....و سالمتی ،اسکان، زندگی خانوادگی، شغل
یت از زنـدگی سـه   در یک اثر پژوهشی براي رضـا  )1383( اباذري و همکارانش -1-5

  .)14(اند  سیاسی را در نظر گرفته -رضایت فردي و رضایت اجتماعی ،بعد رضایت مالی
علیخواه نیز در اثر پژوهشی خود براي رضـایت از زنـدگی شـش بعـد در نظـر       -1-6

رضایت از  ،)رضایت از همسر و فرزند(رضایت از زندگی خانوادگی : از ندا گرفته که عبارت
رضـایت از   ،رضـایت از درآمـد   ،)همکاران و همسـایگان (وابط اجتماعی رضایت از ر ،شغل

   .)339 -40: 1383 ،علیخواه(رضایت از تسهیالت مهم خانواده ، تحصیالت

  رضایت از زندگی به مثابه یک متغیر بسیط -2
هـاي متعـددي    فاقد ابعاد است و اگر در تحقیقات از گویـه  رضایت از زندگی در این نگاه

اسـتفاده شـده قصـد محقـق ارتقـاء سـطح سـنجش آن از ترتیبـی بـه           براي سنجش آن
هر چند در برخی از تحقیقات براي سنجش از یـک گویـه اسـتفاده شـده      ،اي بوده فاصله
  : است
از خـود فـرد     در یک اثر تحقیقی براي سـنجش رضـایت از زنـدگی مسـتقیماً     -2-1

اي  ک طیـف چنـد گزینـه   شود که میزان رضایت از زندگی خود را در قالب یـ  خواسته می
:  1379محسـنی،  (» کلی از زندگی خود راضی هسـتید؟  طور بهآیا « :لیکرت عالمت بزند

259(.  
خـود   ،شود محقق در اینجـا بـراي سـنجش رضـایت از زنـدگی      که مشاهده می چنان

سـازي غالبـاً امـري     گونـه گویـه   گرچـه ایـن  . برد را به کار می »رضایت از زندگی«عبارت 
ولـی بـه    ،ژه اینکه بخواهیم در تعریف یک واژه از خود آن واژه بهره بگیریمنارواست به وی

  و کلی بودن مفهـوم آن،  و گویا رسد در مورد متغیر رضایت از زندگی به علت عام نظر می
در مـوارد دیگـري نیـز ایـن رویـه      . اسـت بهتر از هر روش دیگـري  به کار بردن خود واژه 

  .مالحظه شده است
رضـایت فـرد از کـل زنـدگی را بازتـاب       خود، در اثر پژوهشیلهارت رونالد اینگ -2-2

هـاي   فعالیـت   مسـکن، شـغل،    هاي گوناگون همچون درآمد، مجموع رضایت وي در زمینه
 ،هـم او امـا   .)247: 1373 ،اینگلهـارت (دانـد   زندگی خانوادگی و مانند آنهـا مـی    فراغت،
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را رضـایت   اسـتفاده از واژة ي سـاز  در گویـه  ،همچنان که مالحظه شد ماننـد مـورد قبـل   
  .)247 -248: همان(داند  گویاتر از هر جایگزینی می

و همکـاران   1پـژوهش دیـش  تحقیق دیگري که در ذیل این رویکرد قـرار دارد   -2-3
در این اثر محقـق هـیچ تعریـف خاصـی را      .در سنجش خوشبختی ذهنی است )2000(

یک گسترة وسیع و کلی بـه ارزیـابی    درکند تا پاسخگو  براي خوشبختی ذهنی ارائه نمی
در قالـب  (رضایت شخصی از طریـق یـک گویـه     جااین در. میزان خوشبختی خود بپردازد

شما به عنـوان  «آورده شده و از پاسخگویان پرسیده شده که   )اي لیکرت طیف پنج گزینه
   »یک شخص چقدر از خودتان رضایت دارید؟

براي سنجش رضـایت از زنـدگی از    شده امهاي انج اي دیگر از پژوهش در نمونه -2-4
برخی از ایـن  . ده استشاستفاده   اي لیکرت، در قالب طیف پنج گزینه ،ف و گویهپنج معرّ

  : ند ازا ها عبارت گزینه
  .ـ من در زندگیم خشنودم

  .ـ چنانچه قرار باشد به زندگیم ادامه دهم هیچ چیزي را تغییر نخواهم داد
الف تا بسیار موافق و همسازي درونـی بـراي ایـن طیـف     هاي پاسخ از بسیار مخ دسته

  .)322-324: 2001الکالند، (ه است بود% 84
دانسـته و   رضایت از زندگی را فاقد ابعاد می محقق   اینجا نیز مشخص است که اوالً در

 .استفاده کرده است2 رضایت از زندگی ةثانیاً در تعریف آن از خود واژ
که بـر   )ذهنی خوشبختی( SWB3 گیري براي اندازه در یک اثر تحقیقی دیگر -2-5

یـا طیـف    5SWLSداراي همبسـتگی خـوبی بـا    ) 42: 2001( 4مکینتاش اساس تحقیق
از تکنیکی استفاده شده که مؤیـد آن اسـت کـه در نظـر محقـق       ،رضایت از زندگی است
مروري نیـز بـر تکنیـک مـورد     ، جهت فهم بهتر. د خاصی استابعارضایت از زندگی فاقد 

خـواهیم   اسـت،  یـا تـالش در جهـت معرفـی خـود      SAS6 طیف کارگیري بهاستفاده که 
                                                
1. Dich  

  .»I am satisfied with my life«است  چنینعنوان گویه .  2
3. Subjective Well -Being 
4. Mcintosh  
5. Satisfaction With Life Scale  
6. Self- Anchoring Scale 
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  . داشت
بهتـرین و بـدترین شـرایط     راجـع بـه  شود که متنـی   ابتدا از پاسخگویان خواسته می

بنویسند، سپس تصویري از یک سلسله مراتب که در ابتـداي آن    خودشانزندگی در نظر 
اگـر   شـود  ها نشان داده شده و از ایشان پرسیده مـی به آن   ده و در انتهاي آن صفر است،

صفر حاکی از بدترین زندگی ممکن و نمره ده حاکی از بهترین زندگی ممکن بـراي   ةنمر
  ).43: همان( جایگاه شما در این سلسله مراتب کجاست؟ ،شما باشد، در وضعیت کنونی

نـونی زنـدگی   وضـعیت ک صورت مستقیم از  بهگردد در اینجا  که مشاهده می همچنان
هاي متفاوت زندگی را تـک بـه تـک مـورد      نه اینکه ابتدا حوزه ؛گردد پاسخگو پرسش می

کلـی  دلیـل اصـلی آن   رسد که  میبه نظر . پرسش قرار دهیم آنگاه به جمع آنها بپردازیم
  .بودن و انتزاعی بودن مفهوم زندگی باشد

  ابعادي از جـنس رضـایت،   اي داراي به نظر ما نگاه به رضایت از زندگی به مثابه سازه
رضـایت   ،رسد کلی بودن مفهوم زندگی و انتزاعی بـودن آن  به نظر می .نگاهی نارسا است

به نظر ما زندگی مساوي مجموع . از زندگی را داراي ویژگی منحصر به فردي نموده است
... .محـل اشـتغال و   ،محـل سـکونت    اوقات فراغت،  مانند خانواده، دوستان، آن يها حیطه

امـا زنـدگی     دهند، هاي مذکور بخش زیادي از زندگی را تشکیل می اگرچه حیطه .یستن
  .ها نیز در خود دارد چیزي ماوراي این حوزه

بلکه در علوم   اجزاي آن نه تنها در علوم طبیعی،  البته مساوي نبودن کل با مجموعۀ
جامعه نیز چه اینکه  .)99: ؛ همان24 :1374، سروش (امري غریب نیست هم انسانی 

هاي اجتماعی  اما شناخت جامعه و پدیده  است، شدهها تشکیل  اگرچه از انسان
. نیست  )روانشناسی(قابل تقلیل به شناخت فرد و رفتارهاي فردي ) شناسی جامعه (

  .ها دارد روانشناسی گشتالت نیز نگاهی مشابه در فهم پدیده
خودکشـی کـه خـود حکایـت از       ؛توان یافت می اشواهد تجربی زیادي نیز بر این مدع

رضـایت فـرد از    دهد که گاه مجموع سطح نازل رضایت از زندگی دارد در مواردي رخ می
احسـاس پـوچی   بسـت فکـري    مثالً اندیشمندي که بـه بـن  . یستهاي رایج پایین ن حوزه

عاشـقانه ناکـام مانـده و      کند یا کسی که در یک رابطـۀ  رسد و سرانجام خودکشی می می
شـواهدي   ،نماید حتی مواردي که به خاطر قبول نشدن در کنکـور رخ داده  خودکشی می
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اوقـات    دوسـتان،   هایی مانند خـانواده،  هستند که اگر از آنان میزان رضایتشان را از حوزه
شاید نارضایتی جدي از هیچ یـک    شدیم، جویا می...  محیط کار و  محیط زندگی،  فراغت،
  .ودپایین نب چندان همایت از زندگیشان و مجموع نمرات رضداشت  نمیوجود 

گیري رضایت از زندگی را داشـته   آید که چنانچه قصد اندازه این سؤال پیش می حال
؟ یعنـی چـرا   اقدام کنیمگیري آن  طور غیرمستقیم به سنجش و اندازه چرا باید به  باشیم،

ه جمـع جبـري   ي مذکور مطلع شد و آنگاه بـ ها رضایت فرد از تک تک حوزهاز باید ابتدا 
بـه پرسـش دربـارة      آیا بهتر نیست که مسـتقیماً   سازي مبادرت ورزید؟ آنها براي شاخص

هاي گوناگون وي را که حکایـت از سـطوح متفـاوت     حاالت گوناگون فرد پرداخت و پاسخ
: 2001( مکینتـاش کـه  را تعریفـی   اگـر به ویژه  ؟رضایت از زندگی دارد با هم جمع نمود

رضایت کلی فـرد از  از زندگی، رضایت  «: دهد، بپذیریم دگی ارائه میرضایت از زن از )37
در اینجـا بـه ذکـر برخـی عوامـل       .رسد تر به نظر می این رویکرد مناسب »زندگیش است

  :پردازیم میموثر بر رضایت از زندگی 
   )ترجمه/ تألیف(فارسی  منابععوامل مؤثر بر رضایت از زندگی در  -1جدول 

  منبع علمی  وابسته متغیر  متغیر مستقل
  رتبه شغلی

  1375 ،نایبی  رضایت از زندگی
  درآمد
  اعتماد
  بیگانگی
  1382 ،عظیمی  رضایت از زندگی  دینداري
  درآمد

  1379، محسنی  رضایت از زندگی
  سواد

  رشد اقتصادي جامعه
مقایسه ( رضایت از زندگی

بلژیک و آلمان در دهه 
  1373اینگلهارت،   )1980

  رضایت از زندگی  تاریخی مللتجارب 
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  )مقایسه آلمان و دانمارك(

  رضایت از زندگی  امنیت اقتصادي
  رضایت از زندگی   زندگی در شهرهاي کوچک

  رضایت از زندگی   دینداري
  )کشور 16مقایسه در (

  رضایت از زندگی  تحصیالت

بردي بودن  راهبردي و کار
  رضایت از زندگی  محتویات دروس

اقتباس از (1375 ،توسلی
 تئوري انگیزش بهداشت

  )برگ هرز
 ظهور آرزوهاي ( میآنو

 حد و حصر، جدید و بی
  )از عدم ارضاء آرزوها میناکا

، پور رفیعدورکیم به نقل از   نارضایتی اجتماعی
  18) :ب( 1378

 رشد وسایل ارتباط جمعی
رشد  ،اشاعه زندگی مرفه(

از دست  ،ها آرزوها و نیاز
  )دادن هویت فرهنگی

، پور رفیعکونیک به نقل از   نارضایتی
  27-26) ب(1378

اصله زباد فرد تا گروه ف
احساس ( دمرجع خو

  )محرومیت نسبی

 احساس نارضایتی
  

   مرتون به نقل از
 1374، صفدري

  
  محرومیت مطلق

به نقل از  کریزبرگ  نارضایتی
  1374، صفدري

با  ها وجود موقعیت
ي اجتماعی ها منزلت

  متفاوت
  ات باالانتظار

ي ز ها رضایت در سایر حوزه  رضایت از یک حوزه زندگی
  زندگی

کرونبرگ به نقل از 
  17: 1372 ،پور رفیع

  373 :1377، پور رفیع  نارضایتی ،تقدیرگرایی( مدرنیزاسیون
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  )مقایسه اجتماعی
نابرابري ( مدرنیزاسیون

 ،اجتماعی ـ اقتصادي
میل به  ،مقایسه اجتماعی

  )ارتقاء
  گرایش به معنویت  1377 ،نیکجو  رضایت از زندگی  ز خانوادهرضایت ا

 ،پژوهشگران میشوراي عل  رضایت از زندگی  هلأت
1381  

وضعیت و نگرش جوانان   رضایت از زندگی  جنس
  1380 ،ایران
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   غیر فارسی منابععوامل مؤثر بر رضایت از زندگی در  -2جدول 

متغیر   متغیر مستقل
  منبع علمی  وابسته

  ت آموزشیموفقی
  رضایت

  )اثر کاهنده با(بیکاري   2000ریان و زیوراویک،   از زندگی
  سالمت جسمانی

  )اثر کاهنده با(دنیا گرایی 
  )اثر کاهنده با(احساس تبعیض 

  رضایت
  2000الکالند،   از زندگی

  تعداد دوستان
  رضایت مالی

  اطالعات پیشین راجع به دانشگاه
  )اثر کاهنده با(جتماعی احساس نابرابري ا

  رضایت  نگري مثبت
  38: 2001مکینتاش،   ز زندگی

  رضایت  سطح انتظارات از زندگی
  163: 2000و همکاران،  1ترکسرر  از زندگی

  )هلأزنان مت( رضایت از ازدواج
  رضایت

  )هلأزنان مت( رضایت از اشتغال  1977، کوشا و محسنی  ز زندگیا
  )انزن( رضایت از اوقات فراغت

  )هلأزنان غیرمت( مقطع تحصیلی
  

احسـاس خرسـندي کلـی فـرد از      ):رضایت از زندگی( :اصلی پژوهش تعریف متغیر
   .زندگی

 
در : اند هاي زیر در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر براي متغیر رضایت از زندگی معرف

   .دهم عالقمندم میانجام  ام ههایی که در زندگی روزمر مجموع به فعالیت
  .هاي زندگی من است توان گفت این ایام بهترین سال میدرمجموع  - 1
  .»آمدم میاي کاش به دنیا ن« گویم که میبا خود  - 2

                                                
1. Turksevcr  
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  .داشته باشم اما ندارم ام چیزهاي زیادي است که دوست داشتم در زندگی - 3
  .ام رو به پیشرفت هستم کنم که در زندگی میاحساس  - 4
  .ناتوان هستم ام در مقابل مشکالت زندگیکه  ام بارها احساس کرده - 5
به خیلی از آرزوهایم دست  ام توانم بگویم که من در طول زندگی میدر مجموع  - 6

  .ام یافته
 .دهم نتایج زیادي در بر دارد میتوانم بگویم کارهایی که در حال حاضر انجام  می - 7

اگر براي « :ه استشد پرسیدهدهندگان  از پاسخمتغیر وابسته  1براي بررسی روایی معیار
و براي 2آل و رضایت کامل دارد عدد بیست  وضعیتی که حکایت از زندگی ایده

در نظر  هاست عدد صفر را حالتی که حکایت از دشوارترین حاالت و ناکامی
میزان رضایت از زندگی  - خواهشمند است با دقت بیشتري بفرمائید -بگیریم

  »گیرد؟ میشما در این ایام در کجا قرار 
  

  شناسی روش
این پژوهش از نظر زمانی مقطعی است؛ زیرا ناظر به رضایت از زندگی دانشجویان در 

در آزمون . استاز نوع مطالعات پنهانگر  ،با توجه به حجم نمونه. باشد می حال حاضر
و واحد تحلیل دانشجو در نظر گرفته شده  ،که قسمت عمدة تحقیق ماست ،فرضیات
سطح  ،مذکور ۀبا توجه به نکت .وع واحد تحلیل در این تحقیق فرد استدر مجمبنابراین 

در هر حال واحد مشاهده در این تحقیق فرد دانشجو  .شود تحقیق خرد منظور می
  .گردد منظور می

  
  
  
  

                                                
1. Criterion Validity  

شایان ذکر است که این طیف در مرحله پیش آزمون در فاصله بین صـفر تـا ده ارائـه شـد ولـی در آن مرحلـه        2.
 . دهند دیم که چنانچه در بازة صفر تا بیست باشد پاسخگویان با دقت بیشتري به سواالت پاسخ میمتوجه ش
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  بررسی روایی معیار ابزار سنجش 
هشت  روش نخستدر . 1با دو روش مختلف سنجیدیم به این منظور رضایت از زندگی را

نمود پاسخگو را در موقعیتی قرار دهد و میزان  میکه هر گویه سعی ارائه شد ویه گ
گویه مذکور  هشت) compute(در نهایت با ترکیب  .را بسنجدرضایت وي از زندگی 

در روش دوم به جاي استفاده از طیف متداول . متغیر رضایت از زندگی ساخته شد
آل و  اي وضعیتی که حکایت از زندگی ایدهلیکرت از پاسخگو خواسته شده بود که اگر بر

رضایت کامل دارد عدد بیست و براي حالتی که حکایت از دشوارترین حاالت و 
را در این ایام  در نظر بگیریم میزان رضایت از زندگی خود هاست عدد صفر را ناکامی

  :در مقایسه همبستگی دو متغیر ارائه شده مشابهت مطلوبی مشاهده شد .بیان نماید
 بررسی روایی معیار متغیر وابسته - 3جدول 

 و )متغیر وابسته(رضایت از زندگی بر اساس هشت گویه 
 رضایت از زندگی بر اساس نمره صفر تا بیست

  %498 ضریب همبستگی اسپیرمن
 000/0 سطح معنا داري دو دامنه
  374 تعداد پاسخگویان معتبر

  
  متغیر وابسته اي هبررسی روایی ساز

جدول ذیل  .متغیر وابسته از تحلیل عاملی استفاده نمودیم اي هسی روایی سازبراي برر
  :نتایج تحلیل عاملی متغیر وابسته پرداخته است هبه ارائ

  

                                                
با تعداد ده تن از افراد مصاحبه بالینی  مثالً ؛دنباش ی داشتهمتفاوت البته شایسته است که این دو روش ماهیت .1

بندي  میزان رضایت از زندگی رتبهعمیقی صورت گیرد و میزان رضایت از زندگی آنها مشخص شود و بر اساس 
نامه محاسبه  نامه تحقیق نیز به آنان داده شود و نمره رضایت از زندگی آنها بر اساس پرسش سپس پرسش گردند،

هاي بالینی داراي رضایت از  آنگاه بررسی نماییم که میزان رضایت از زندگی افرادي که بر اساس مصاحبه .دنشو
هاي اصلی  یا متغیر در سنجش متغیر نامه نیز همان است یا خیر؟ اگر بر اساس پرسشهستند ) یا زیاد(زندگی کم 

گویند ابزار سنجش داراي روایی معیار  تحقیق بین دو روش متفاوت همبستگی خوبی وجود داشته باشد می
متغیر با دو از این روش استفاده نشد و این  -با توجه به محدودیت زمانی آن -ن تحقیقیالبته در ا. مناسبی است

  .دندشیده سنج روش کمی
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  متغیر وابسته اي هبررسی روایی ساز -4 جدول شماره
همبستگی 

با  گویه
 عامل دوم

همبستگی 
گویه 

 باعامل اول
  عنوان گویه

 .ام رو به پیشرفت هستم در زندگیکنم که  احساس می 813/0 

دهم  ام انجام می هایی که در زندگی روزمره به فعالیت  798/0 
 .عالقمندم

 720/0 
دهم نتایج زیادي در  کارهایی که در حال حاضر انجام می

 .بردارد

 567/0 
ام به خیلی از  توانم بگویم که من در طول زندگی در مجموع می

 .ام آرزوهایم دست یافته
  .هاي زندگی من است این ایام بهترین سال 461/0 
 .آمدم اي کاش به دنیا نمی  837/0

746/0  
ام ناتوان  ام که در مقابل مشکالت زندگی بارها احساس کرده

 .هستم

716/0  
ام داشته  ست که دوست داشتم در زندگیهچیزهاي زیادي 

 .باشم اما ندارم
  

ارائه دو عامل براي . ر ذیل دو عامل حکایت داردد) ها معرف( ها از توزیع گویه ،نتایج
تا حدي ناسازگار است؛  ،مبتنی بر بسیط بودن متغیر ،ما ۀبینی اولی متغیر مذکور با پیش

میزان پایین درصد تبیین واریانس توسط دو عامل مذکور از سویی و همبستگی باالي 
با توجه به آزمون (غیر این مت اي هآنها از سوي دیگر حکایت از ضعیف بودن روایی ساز

ي که در ا هاست؛ اما چون بین سه گوی تأملدارد که براي محقق قابل ) تحلیل عاملی
ي که بتوان عنوانی متمایز ا هاند ارتباط معنایی و منطقی به گون ذیل عامل دوم قرار گرفته

ما را متغیر  اي هلذا نتایج مذکور روایی ساز ؛از عنوان متغیر آن نهاد قابل تصور نیست
  . کند میطور جدي مختل ن به
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  1پایایی ابزار سنجش
توسط دانشجویان  ها نامه پرسش نسخه از 77آزمون  به این منظور در مرحله پیش

  :لفاي استاندارد به شرح ذیل استآ .تکمیل شد
 ي پژوهشها بررسی پایایی متغیر -5 جدول شماره

 مقدار آلفا تعداد گویه  عنوان متغیر
 7696/0 8 رضایت از زندگی
 752/0 3 رضایت از دوستان
 63/0 4 رضایت از دانشگاه
 77/0 4 رضایت از خانواده

 838/0 2 رضایت از وضعیت اقتصادي
 701/0 5 رضایت از خود

 74/0 3 هاي سیاسی اجتماعی رضایت از آزادي
 

حجم نمونه در این  .استان دانشگاه فردوسی مشهد یآماري دانشجوۀ جامع در اینجا
 vگیري  در فرمول نمونه .محاسبه گردیده است اي هگیري طبق حقیق براساس نمونهت

مبین سطح اطمینان است  t. است tو  dاز دو جز  متشکل خود و واریانس مطلوب است
رسد که سطح اطمینان  میدرصد  95 باشد سطح اطمینان به  =96/1t و چنانچه

 کم کردنبه منظور . مالی استمبین دقت احت وگیري  خطاي نمونه d. مطلوبی است
  .گیریم که مقدار مناسبی است میدر نظر  =07/0d گیري خطاي نمونه

  
  پژوهش يها یافته

  رضایت از زندگی  :توصیف متغیر وابسته
  ).37: 2001مکینتاش، ( احساس خرسندي کلی فرد از زندگی:  میتعریف مفهو

  

                                                
1. Reliablity 
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ي متغیر رضایت ها هاي نمونه تحقیق به گویه توزیع درصدي پاسخ -6جدول 
  از زندگی

  میانه
  کامالً
  همین
  طور
 است

تا حد 
زیادي 
اینطور 

 است

 بینابین

تا حد 
 میک

 اینطور
 است

  اصالً
اینطور 
 نیست

 

00/4 7/10 2/43 2/32 5/10 4/3 
هایی که در زندگی  فعالیت به

 دهم میانجام  ام روزمره
 (+)مند هستم عالق

هاي  بهترین سال این ایام 5/4 1/9 7/18 6/35 1/32 00/4
 (+)زندگی من است

 )-(آمدم میاي کاش به دنیا ن 5/61 6/18 2/7 8/4 9/7 00/1

00/3 6/19 3/18 4/23 0/29 8/9 
ست که هچیزهاي زیادي 

ام  دوست داشتم در زندگی
 )-(داشته باشم اما ندارم 

00/4 4/22 4/37 6/24 5/10 1/5 
کنم که در  میاحساس 

ام رو به پیشرفت  زندگی
 (+)هستم 

00/2 0/7 8/15 5/25 3/36 3/15 
که در  ام هبارها احساس کرد

ام  مقابل مشکالت زندگی
 )-(ناتوان هستم 

00/3 4/9 6/33 6/33 7/17 8/5 

توانم بگویم  میدر مجموع 
ام به  که من در طول زندگی

خیلی از آرزوهایم دست 
 (+) ام هیافت

00/4 4/16 8/35 9/30 8/11 1/5 
در حال حاضر کارهایی که 

دهم نتایج زیادي  میانجام 
 (+)در بردارد 

یی که حکایت از ها گردد اکثر قابل توجه پاسخگویان به گویه میکه مالحظه  همچنان
که نظرات پاسخگویان در  طوري اند؛ به پاسخ مثبت داده ،رضایت از زندگی فعلی خود دارد

  .باالتر است )3(ري دارد که از میانه نظ 62/3معادل  اي همیان ]1-5[بازه
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انحراف معیار این شاخص نیز چگونگی توزیع نظرات پاسخگویان نسبت به موضوع 
   .دهد را نشان میمورد بررسی 

 پاسخگویانهیستوگرام توزیع رضایت از زندگی در بین  -1نمودار 

رضایت از زندگی

5.00
4.75

4.50
4.25

4.00
3.75

3.50
3.25

3.00
2.75

2.50
2.25

2.00
1.75

1.50

100

80

60

40

20

0

Std. Dev = .70  

Mean = 3.50
N = 450.00

 
  :پردازد مینتایج کلی متغیرهاي پژوهش  هجدول ذیل به ارائ

 ر متغیرهاي پژوهشمیانه و انحراف معیا -7جدول

نوع   عنوان متغیر
 متغیر

تعداد 
 گویه

تعداد 
 میانه پاسخگویان

انحراف 
 معیار

 698/0 625/3 450 8 وابسته رضایت از زندگی
 866/0 4 450 3 مستقل رضایت از دانشگاه

 1/ 050 667/2 450 3 مستقل اجتماعی-هاي سیاسی رضایت از آزادي
 874/0 4 450 3 مستقل رضایت از دوستان
 779/0 50/4 450 3 مستقل رضایت از خانواده
 679/0 80/3 450 5 مستقل رضایت از خود
 946/0 666/3 450 2 مستقل رضایت مالی
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  مختلفي ها میزان رضایت از زندگی دانشجویان در دانشکده
ي ها نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که میزان رضایت از زندگی دانشجویان در دانشکده

جدول ذیل نشانگر میزان رضایت از زندگی در . ف با یکدیگر تفاوت معناداري نداردمختل
  .ي مختلف استها بین دانشکده

  ي مختلفها وضعیت رضایت از زندگی دانشجویان در دانشکده -8جدول 
 نام دانشکده میانه میانگین

 الهیات 56/3 31/3
 ادبیات و علوم انسانی 63/3 50/3
 ري و اقتصاديعلوم ادا 38/3 45/3
 علوم تربیتی و روانشناسی 63/3 42/3
 تربیت بدنی و علوم ورزشی 75/3 68/3
 علوم پایه 63/3 45/3
 علوم ریاضی 69/3 61/3
 مهندسی 63/3 67/3
  کشاورزي 67/3 53/3
 دامپزشکی 44/3 46/3

  تحصیلی  ۀبین رضایت از زندگی و رشت ۀرابط -9جدول 
 ي آزمونها آماره 
 اسکور -کاي  582/8
 درجه آزادي 9
 سطح معناداري 477/0

  
 ]1- 5[اشاره شد که در این پژوهش مقیاس نهایی رضایت از زندگی در بازة       قبالً

ي مختلف در ها رضایت از زندگی در دانشکده ۀشود میان میکه مشاهده  باشد همچنان می
رضایت از زندگی از میانگین  میزان ها به عبارت دیگر در تمام دانشکده. است ]3-4[بازه 

میزان رضایت از زندگی  ها توان گفت در تمام دانشکده مییعنی . بیشتر است» 3«نظري 
نتایج آزمون کروسکال والیس حکایت از آن دارد که تفاوت . بیشتر از حد متوسط است
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ي مختلف معنادار ها اندك، بین رضایت از زندگی دانشجویان در دانشکدهة شد مشاهده
  .باشد یمن

  
  آزمون فرضیات پژوهش 

کـه سـطح ایـن تحقیـق      یادآوري کنـیم پیش از پاسخ به این سؤال شایسته است مجدداً 
لذا تبیـین رضـایت از زنـدگی در سـطح     . است» دانشجو«و واحد مشاهده » خرد«عمدتاً 

در  لذا بدیهی اسـت . شود میویژه کالن ن پذیرد و مشمول سطوح میانه و به میخرد انجام 
متغیرهاي سطح کالن مانند تورم، ارتباطات، از خود  تأثیر تجربی پژوهش تأکید بر بخش

نیز متغیرهاي . ...اجتماعی، فساد اداري، توسعۀ شهرها و -هاي اقتصادي بیگانگی، نابرابري
البتـه  . نیسـت ي خویشـاوندي، دوسـتی و همسـایگی    هـا  سطح میانه مانند ضعف شـبکه 

و از  هیشـینۀ ایـن تحقیـق مـورد بررسـی قـرار گرفتـ       متغیرهاي سطح کالن و میانه در پ
اما آنچه در بخـش تجربـی مـورد    . ه استشناسان در این زمینه یاد شد هاي جامعه تئوري

  . استفاده و آزمون قرار گرفت متغیرهاي سطح خرد و حداکثر میانه بود
  فرضیات پژوهشآزمون خالصه نتایج  - 10جدول 

 فرضیه

ضریب همبستگی 
 اسپیرمن

مبستگی ضریب ه
 سامرزدي

سطح 
 معناداري

شدت 
 همبستگی

سطح 
 معناداري

شدت 
 همبستگی

 تأثیررضایت از خود در رضایت از زندگی 
 422/0 000/0 557/0 000/0 .مثبت دارد

اجتماعی در  -هاي سیاسی رضایت از آزادي
 117/0 001/0 160/0 001/0 .مثبت دارد تأثیررضایت از زندگی 

 تأثیرضایت از زندگی رضایت از دانشگاه در ر
 359/0 000/0 458/0 000/0 .مثبت دارد

 تأثیررضایت از خانواده در رضایت از زندگی 
 239/0 000/0 306/0 000/0 .مثبت دارد

 تأثیررضایت از دوستان در رضایت از زندگی 
 203/0 000/0 269/0 000/0 .مثبت دارد

رضایت از وضعیت مالی خود در رضایت از 
 319/0 000/0 421/0 000/0 .مثبت دارد تأثیرزندگی 
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در ایـن میـان    .شـوند  مـی  تأییـد شود تمام فرضـیات پـژوهش    میهمچنانکه مشاهده 
رضـایت از  « بیشـترین همبسـتگی و رابطـه   » رضایت از زنـدگی «» رضایت از خود«رابطه
  . کمترین میزان همبستگی را دارد» رضایت از زندگی«با» هاي سیاسی ـ اجتماعی آزادي
 

  زان رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر و پسرمی
میانگین و میانه و واریانس رضایت از زندگی در بین دانشجویان  هجدول ذیل به ارائ

  .پردازد میدختر و پسر 

  وضعیت رضایت از زندگی در دانشجویان دختر و پسر -11جدول 
  میانه میانگین واریانس

 مرد 56/3 52/3  50/0
 زن 63/3  48/3 48/0

 رابطه بین رضایت از زندگی و جنسیت -12جدول 

  
شود میانگین و میانۀ رضایت از زندگی در بین دختران و پسران  میکه مالحظه  چنان

ویتنی نیز حکایت از آن دارد که بین  -است نتایج آزمون مان دانشجو بسیار نزدیک
  . رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود ندارد

  گیري نتیجه
مفهوم رضایت از  بررسی ،آید هدف اصلی این تحقیق مقاله بر می که از اهداف چنان

ر بر رضایت از زندگی، به ثؤکه بیان عوامل م از آنجا .سنجش آن است ةزندگی و نحو
به بحث و  ،در بازگشت به چارچوب نظري لذا ،تلقی می شود اي هعنوان اهداف حاشی

  .پردازیم می پیرامون مفهوم رضایت از زندگی بررسی بیشتر

 wمان ویتنی و  u: آزمون z :104/0آماره
 ویلکاکسون

جنس در رضایت از زندگی 
 918/0: سطح معناداري دو دامنه .تأثیر دارد
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اگر چه به . که بیان شد در حوزة رضایت از زندگی دو رویکرد نظري وجود دارد چنان
این رویکردها اما جاي آن دارد که  ،کور پرداخته شدشرح و ارزیابی نظري دو رویکرد مذ

ارزیابی تجربی دو رویکرد مذکور به شرح ذیل . صورت تجربی نیز ارزیابی کنیم بهرا 
را ) ترجیحاً دانشجو(از افراد ) نفر 40حدود (یک دستۀ نسبتاً کوچک : شود میپیشنهاد 
گیري  ه روش اندازهسپس میزان رضایت از زندگی آنها را با س. کنیم میانتخاب 

توسط روانشناس باید ي عمیق بالینی است که ها روش اول از طریق مصاحبه. نماییم می
رضایت از  ، تلقیکه رویکرد نظري آن اي هنام پرسش از روش دومدر . بالینی انجام پذیرد

 وکنیم  استفاده می )مقالهاین  ۀنام مانند پرسش(زندگی به مثابۀ یک متغیر بسیط است 
رضایت از  ،رویکرد نظري آنمطابق که  گیریم کار می را به اي هنام روش سوم پرسش يبرا

که در اینجا روش  از آنجا. ة چندبعدي در نظر گرفته شده باشدزندگی به مثابۀ یک ساز
شود و روایی دو روش دیگر با آن سنجیده  مینخست به عنوان معیار در نظر گرفته 

آنگاه همبستگی هر . ز نهایت اهمیت برخوردار استدقت در ابزارسازي آن ا ،شود می
  .برخوردار است يکدام که با روش معیار، باالتر باشد از روایی معیار بهتر

که نگاه به رضایت از زندگی به مثابۀ یک متغیر  ،یکی از دالیل اتخاذ رویکرد نخست 
بعدي  به پژوهشگران. است» زندگی«انتزاعی بودن و کلی بودن مفهوم  ،بسیط است

ي متعدد و متنوع با اعضایی از جامعۀ آماري پژوهش ها شود از طریق مصاحبه میتوصیه 
در نظر کنشگران جامعۀ آماري خود بپردازند تا » زندگی«به کاوش درباره مفهوم  ،خود

به این ترتیب . از این طریق بتوانند به تعریفی تحلیلی از مفهوم زندگی دست یابند
و سنجش  خواهد بودي غالب کنش کنشگران ها عطوف به حیطهنامه م ي پرسشها گویه

  .پذیرد میتر صورت  رضایت از زندگی دقیق
شناسی اجتماعی، تالش در جهت  نظر به قرابت این حوزة پژوهش با حوزة روان

احساس  ،مانند افسردگی میاز مفاهی» رضایت از زندگی«  میتفکیک حوزة مفهو
  .رسد میمناسب به نظر  4زندگی کیفیت و3شادي ،2خرسندي ،1خوشبختی

کنندة رضایت از زندگی  بینی ترین متغیرهاي پیش در زمرة مهم» رضایت از خود«

                                                
1. Well- Being 
2. Happines 
3. Enjoy 
4. Quality of Life 
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. شود میتوصیه » خود پنداره«و » خود«اهتمام به تعریف نظري دقیق بنابراین است؛ 
را » رضایت ازخود«از این جهت واجد اهمیت است که گاهی » خود«دقت در تعریف 

دو را تا حدي در هم فرو  این میي مفهوها دانند و حوزه می» زندگی خودرضایت از «
 .دانند میرفته 

این  تأملنکتۀ قابل . نکتۀ دیگر رابطۀ رضایت از دوستان و رضایت از زندگی است
ي ا هاست که چرا در بین دانشجویان مجرد رضایت از دوستان با رضایت از زندگی رابط

رضایتشان از  ،ه از دوستانشان رضایت کمتري دارندیعنی چرا کسانی ک ؟داردمنفی 
هاي میدانی بیشتري را  زندگی بیشتر است؟ دقت در این مورد مطالعات نظري و پژوهش

  .طلبد می
اصـوالً  . که مالحظه شد متغیر رضایت از زندگی در این پژوهش، غیرنرمال است چنان

تـوان   مـی دي باشـد  در شرایطی که یک نظام اجتمـاعی دچـار مشـکالت سـاختاري زیـا     
  . بینی کرد که توزیع بسیاري از متغیرها غیرنرمال باشد پیش

 اي هي زمینها رابطۀ رضایت از زندگی دانشجویان با متغیر بر اساس این پژوهش،
توان یافت که رضایت از زندگی در درون  میرا ن اي هبنابراین هیچ طبق. غیرمعنادار است

که بر  اي هگیري طبق لذا روش نمونه. اشته باشدو بیرون از طبقه تفاوت معناداري د
روش  ،اساس تفاوت واریانس متغیر اصلی تحقیق درون طبقات و میان طبقات است

 - هر چند در این روش از آن استفاده شد -نیستگیري این تحقیق  مناسبی براي نمونه
وع روش گیري در جامعۀ آماري دانشجویان و با این موض بنابراین بهترین روش نمونه

  . است اي هخوش
در ، ه استدر سطح خرد و حداکثر میانه انجام پذیرفت حاضر که پژوهش نظر به این

بحث نظري اکتفا شد؛ لذا به  بهمباحث مربوط به متغیرهاي سطح کالن مورد 
شود که به بررسی  میپژوهشگران دیگري که در این حوزه قصد تحقیق دارند پیشنهاد 

رسد که در  میبه نظر . سطح کالن بر رضایت از زندگی بپردازندمتغیرهاي  تأثیرتجربی 
خواهد هاي تحقیقات جهانی و انجام تحلیل ثانویه بر آنها مفید  هآوري داد این زمینه جمع

  .بود
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