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  چکيده 
 ن اجرا گردید.دانشجویا زندگی از رضایت با افسردگی و اضطراب روانی، فشار رابطه بررسی با هدف حاضر پژوهش 

-همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشکده روان -روش تحقیق توصیفی

ا استفاده از نفر بود. حجم نمونه مورد نیاز ب 417شناسی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه تهران  به تعداد 

گیری در دسترس با استفاده از روش نمونه نفر  برآورد گردید که 200فرمول حجم نمونه، محاسبه شد که برابر با 

 و پالوتزین معنوی بهزیستی بند، مقیاس الووی روانی فشار مقیاس  استفاده با نیاز مورد دادههایانتخاب شدند.  

 ضریب روش از استفاده با شده آوری جمع های داده سپس .شد آوری جمع داینر زندگی از رضایت مقیاس و الیسون

بین فشار روانی و رضایت از نتایج نشان داد که   . شدند تحلیل و تجزیه رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی

درصد  18، فشار روانی توانایی تبیین    2Rوجود دارد و بر اساس    =r -42/0زندگی  همبستگی معنی دار  برابر با 

از تغییرات رضایت از زندگی را دارا می باشد. همچنین ضریب همبستگی بین اضطراب و رضایت از زندگی برابر با 

33/0- r=  2دار است و بر اساس معنی 01/0باشد که این میزان همبستگی بدست آمده در سطح میR   بدست آمده

باشدو در انتها  مشاهده می شود که ضریب درصد از تغییرات رضایت از زندگی را دارا می 11اضطراب توانایی تبیین  

باشد که این میزان همبستگی بدست آمده در می  =r -49/0همبستگی بین افسردگی و رضایت از زندگی برابر با   

درصد از تغییرات رضایت از   24بدست آمده افسردگی توانایی تبیین    2Rدار است و بر اساس معنی 01/0سطح 

 باشد.زندگی را دارا می
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  مقدمه 

در سال های اخیر افزایش روز افزون تعداد دانشجویان مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشجویی، افزایش شیوع و نیز شدت مشکالت 

(. نتایج برخی Catherin, 2007روان آنها، سبب نگرانی بیشتر متخصصان درباره سالمت روانی دانشجویان شده است )مربوط به سالمت 

 هایدهد طیف اختاللهای متعدد نشان میپژوهش ها در ایران حاکی از این است که مشکالت روانی در بین دانشجویان شایع است. گزارش

(. بررسی وضعیت سالمت 1390های مختلف در نوسان بوده است )آزادی و آزاد، درصد در پژوهش 54تا  7/11روانی در بین دانشجویان از 

درصد یعنی بیش از نیمی  4/53دهد در مجموع های دانشجویی در کشور که توسط سازمان ملی جوانان انجام شده است نشان میروان گروه

ای دارند تا بتوانند به عنوان یک جوان نیرومند و قوی مسائل خود و جامعه را رهاز دانشجویان در زمره کسانی هستند که نیاز به کمک مشاو

میزان ی را با هدف مقایسه پژوهش (1386آدریانی و همکاران )(. 1390؛به نقل از آزادی و آزاد، 1380حل کنند )سازمان ملی جوانان، 

هش ای این پژوه. یافتهی انجام دادنددر خوابگاههای دانشجوی افسردگی، اضطراب، استرس و کیفیت زندگی دانشجویان پسر و دختر مقیم

رند. همچنین در این مطالعه مشخص شد که باز استرس رنج می %7/71از اضطراب و  %5/39از دانشجویان از افسردگی،  %6/51که دادنشان 

از دانشجویان دارای کیفیت زندگی  %2/33د. میزان افسردگی، اضطراب و استرس در بین دانشجویان پسر بیش از دانشجویان دختر می باش

ند. همچنین مشخص شد که ارتباط معناداری بین مقطع تحصیلی با میزان افسردگی، اضطراب بوددارای کیفیت زندگی پایین  %9/4متوسط و 

ارتباط  با کیفیت زندگی و استرس و کیفیت زندگی وجود ندارد. افسردگی، اضطراب و استرس در این مطالعه با یکدیگر ارتباط مستقیم و

وجود مشکالت روانی با تغییر در سطح فعالیت، توانایی های شناختی، اضطراب، اشتها و دیگر فعالیت های زیست شناختی . دداشتن معکوسی

افرادی که (. 1391همراه است که می تواند منجر به ایجاد اختالل در عملکرد شغلی، روابط اجتماعی و بین فردی شود)رفعتی و همکاران، 

بنا به دالیلی دچار آشفتگی های هیجانی هستند و سالمت روانی آنها به خطر افتاده است، آشفتگی های خود را به روش های متفاوتی بروز 

 می دهند. این افراد اغلب دارای مشکالتی مانند افت تحصیلی، ضعف خودپنداره، طرد اجتماعی و ناتوانی در برقراری ارتباط با همساالن و

 عدم پایبندی به قوانین اجتماعی هستند. وجود چنین مشکالت روانی و اجتماعی بر فرایند یادگیری آنها تاثیر مستقیم دارد. 

ا های روانی پدید آمد. ببه بعد، به تدریج تردیدهایی پیرامون رسالت روانشناسی به عنوان علم مطالعه مشکالت و اختالل 1970از دهه 

ا و هنگر شکل گرفت که به جای تاکید بر عوامل خطرآفرین و نابهنجاریرویکرد جدیدی به نام روانشناسی مثبتپیدایش این تردیدها، 

کند و افراد را در برابر ابتال به مشکالت های روانی، توجهش را معطوف به عواملی کرد که تاثیر عوامل خطر آفرین را تعدیل میاختالل

؛ به نقل از هاشمی و جوکار، 1994تر به بهبودی دست یابند)گراسمن و مور، نماید تا سریعا کمک میکند یا به آنهروانشناختی حفاظت می

های اخیر مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است. های انسان در سالنگر، با توجه به استعدادها وتوانمندیرویکرد روانشناسی مثبت (.1390

داندکه بهزیستی وشادکامی انسان را به دنبال دارند. از این رو عواملی که هایی میها و شیوهسازههدف نهایی خود را شناسایی  این رویکرد

ار، باشند )جوکهای مورد پژوهش این رویکرد میترین سازهسبب سازگاری هر چه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی گردند، بنیادی

بهداشت روانی یافته است، به طوری که هر  های روانشناسی تحول، خانواده وای در حوزهویژهاز این میان رضایت از زندگی جایگاه (. 1386

یا ارزیابی عمومی نسبت به کلیت زندگی  مراد از رضایت از زندگی، نگرش فرد شود.های مرتبط با این سازه افزوده میروز بر شمار پژوهش

رضایت از زندگی، یک فرایند داوری است که افراد،کیفیت  تجربه آموزشی است . دگی وخود یا برخی از جنبه های زندگی، همچون زندگی خانوا

 کنند.رضایت از زندگی، یک صفت پایدار و عینی نیست بلکه به تغییرات موقعیتیهای منحصر به فرد ارزیابی میبر اساس مالک زندگی خود را

 (.1390شود)شیخی و همکاران،فته میبر اساس برداشت و دیدگاه خود افراد در نظر گر حساس بوده و

مشکالت مربوط به دوران نوجوانی و  های مهم جامعه در معرض بسیاری از مسایل وباتوجه به این که دانشجویان به عنوان یکی از گروه

این گروه محور توجه اضطراب و فشار روانی( نیز  ی مسایل رفتاری و روانی )افسردگی،جوانی هستند، در تحقیقات انجام شده در زمینه

 برای مناسبی مالک را بیرونی و درونی کنترل میزان پردازن نظریه و محققان از برخی (.1376اند)دژکام، شناسان بودهبسیاری از روان

 و شناختی عاطفیروانی،  ی سازه سه (. 1386، از سامانی به نقل 1997)و بارلو دورند (.1386سامانی،)اندداده قرار هیجانی اختالالت تشخیص

وانی ر فشار دچار هنگامی مالک فرد این طبق .اندکرده کند، توصیفمی احساس خود پیرامون محیط بر فرد که کنترلی میزان اساس بر را

 این .دکنمی ایجاد را گوارشی مشکالت و یا سردرد قبیل از هاییناراحتی وی در وضعیت و این آید کنار موقعیت یک با نتواند گرددکهمی

 از .دیاب کنترل موقعیت بر توانستمی دادمی یاری او را کسی و یا داشت کافی وقت چه چنان کند احساس فرد دهدکهمی رخ هنگامی حالت

 اختهناشن او برای که ایواقعه است بروز حال در تهدیدکننده ایواقعه کندمی احساس فرد که شودمی گفته حالتی به  اضطراب دیگر سوی
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 حساسا افسرده دیگر، افراد عبارت به .ندارد خود محیط بر کنترلی کندمی احساس فرد افسردگی در .باشدآن نمی با مقابله به قادر و است

 .است کم بسیار آنها در وقایع و امید کنترل دارند قرار تهدید و خطر معرض در پیوسته که کنندمی

 ،روانی های قبلی به طور مجزا نشان داده شده است که متغیرهای فشاراینکه در پژوهشبنابر آنچه در باال به آن اشاره شد، با وجود 

 ,et al 2009،  1386؛ سامانی و همکاران، 1390ابوالقاسمی،)زندگی رابطه دارند برای مثال  از رضایت با افسردگی همگی اضطراب،

Cohen).  .اما پژوهشی که به طور یکپارچه همگی این متغیرها را با هم در رابطه با رضایت از زندگی در دانشجویان بررسی کند، وجود ندارد 

زندگی در  زا رضایت بینیدر پیش افسردگی اضطراب و روانی، فشار نقش متغیرهای که است پرسش این حاضر در پی پاسخگویی به پژوهش

 ان است؟به چه میز دانشجویان

 روش تحقيق  

شناسی و علوم همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشکده روان -پژوهش حاضر توصیفی 

برابر نفر بود. حجم نمونه مورد نیاز با استفاده از فرمول حجم نمونه، محاسبه شد که  417تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه تهران  به تعداد 

نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشکده  240گیری در دسترس تعداد نفر به دست آمد. سپس در مرحله بعد با استفاده از روش نمونه 200با 

پژوهش  ها و ابزارهایشناسی و علوم تربیتی مقطع تحصیلی کارشناسی دانشگاه تهران به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و پرسشنامهروان

ها و یا مخدوش بودن آنها نفر از اعضای گروه نمونه به خاطر عدم بازگشت پرسشنامه 40منظور تکمیل در اختیار آنها قرار داده شد. تعداد به 

 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در پژوهش عبارت بودند از:  200از گروه نمونه حذف شدند و در نهایت تعداد 

بند تهیه شد و به طور همزمان (: این پرسشنامه توسط الوویDASS21سوالی ) 21مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی فرم 

سوال اضطراب را 7سوال فشار روانی و 7سوال افسردگی، 7سوال است. 21سنجد و شاملمتغیرهای افسردگی، فشار روانی و اضطراب را می

ز خواندن هر سوال باید یکی از این گزینه ها را که شامل اصال ،کم ، زیاد و خیلی زیاد است را بر اساس احساس کند. آزمودنی بعد اارزیابی می

و گزینه  یک"کم "صفر، گزینه "اصال  "گذاری این پرسشنامه به این صورت است که گزینهخود در طول یک هفته گذشته عالمت بزند. نمره

در نوسان است. با جمع نمرات برای هر معیار یک نمره خام به دست می آید. بعد  21تا  0منه نمرات از سه نمره دارد. بدین ترتیب دا "زیاد"

(. روایی و اعتبار فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی در ایران 1386از آن نمرات خام باید در دو ضرب شود)سامانی و جو کار، 

به دو روش روایی همگرا و روایی واگرای مقیاس با دو  DASS21ی قرار گرفت. روایی مقیاس ( مورد بررس 1386توسط سامانی وجوکار)

( سنجیده شده است. باالبودن ضرایب همبستگی بین MHQ) ( و پرسشنامه چندبعدی سالمت روانGHQ) پرسشنامه سالمت عمومی

اضطراب و نشانگان بدنی در پرسشنامه سالمت با عوامل افسردگی،  DASS21عوامل افسردگی، اضطراب و فشار روانی در مقیاس 

( نشانگر روایی MHQ( و عامل افسردگی، اضطراب شناور، فوبیا، نشناگان بدنی و هیستری در پرسشنامه سالمت روانی)GHQعمومی)

با  DASS21های مشابه دارد. در مقابل، پایین بودن ضرایب همبستگی بین سه عامل مقیاس ( با آزمونDASS21همگرای این مقیاس)

( نشانگر MHQ( و وسواس در پرسشنامه سالمت روانی)GHQهای اجتماعی، در پرسشنامه سالمت عمومی)عواملی چون نارسایی کنش

وآلفای 77/0و80/0،76/0باشد. عتبار بازآزمایی برای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس به ترتیب می DASS21روایی واگرای مقیاس 

 (.1386گزارش شده است)سامانی و جوکار، 78/0و81/0،74/0ردگی، اضطراب و استرس به ترتیب کرونباخ برای مقیاس افس

گیری سطح رضایت از ( برای اندازه1985( داینر: مقیاس رضایت از زندگی توسط داینر و همکاران)SWISمقیاس رضایت از زندگی) 

ای)کامال موافقم تا کامال مخالفم( است. ضرایب پایایی درجه 7رت سوال با طیف لیک 5زندگی کلی افراد طراحی شده است. این مقیاس شامل

(. 1390گزارش شده است )داینر وهمکاران، به نقل از شیخی، 82/0و 87/0همسانی درونی و بازآزمایی مقیاس در بین دانشجویان به ترتیب

/. 69/. و83ش آلفای کرونباخ و باز آزمایی به ترتیب ( به فارسی ترجمه شده و پایایی آن به رو1386این مقیاس توسط بیانی  و همکاران )

( میزان Argyle, Lu, 1989گزارش شده است. روایی سازه این مقیاس نیز از طریق روایی همگرا با استفاده از فهرست شادکامی آکسفورد )

 محاسبه وتایید شده است. -/.59برابر با  استفاده از پرسشنامه افسردگی بک /. و با71
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  يافته ها

 نتایج تحلیل داده ها در جداول زیر ارایه گردیده است.
 

 هاي توصيفي )ميانگين و انحراف استاندارد( براي متغيرهاي اصلي پژوهش.  شاخص1جدول

انحراف 

 استاندارد
 متغیر تعداد حداقل حداکثر میانگین

 فشار روانی 200 0 18 92/7 07/4

 اضطراب 200 0 17 69/5 10/4

 افسردگی 200 0 21 90/5 22/4

 رضایت از زندگی 200 5 35 40/20 5/6

 

و  0قابل مشاهده است حداقل نمره برای متغیرهای فشار روانی، اضطراب و افسردگی برابر با  1طور که از نتایج ارائه شده در جدولهمان

و  69/5، 92/7روانی، اضطراب و افسردگی به ترتیب برابر با باشد. میانگین متغیرهای فشار می 21و  17، 18حداکثر آن به ترتیب برابر با 

 است. 22/4و  10/4، 07/4و انحراف استاندارد آن برابر با  90/5

ی اهای پژوهش مبنی بر رابطه متغیر رضایت از زندگی با متغیرهای دیگر پژوهش با توجه به ماهیت فاصلهبه منظور پاسخگویی به فرضیه

 گزارش شده است. 2ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده و خالصه نتایج مربوط به آن در جدول گیری از مقیاس اندازه

 

 بين پژوهش. ماتريس ضريب همبستگي متغير رضايت از زندگي با متغيرهاي پيش2جدول 

 4 3 2 1 متغير

    - .فشار روانی1

   - 60/0** .اضطراب2

  - 57/0** 61/0* .افسردگی3

 - -49/0** -33/0** -42/0** زندگیاز .رضایت4

 

   **=P 01/0>     *= P 05/0>  

ضریب همبستگی بین دو به دو متغیرها نشان داده شده است. در متغیرهای فشار روانی، اضطراب و افسردگی همبستگی باال و  2در جدول 

 مثبت است . 

با رضایت از زندگی از روش همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج آن در جدول  اضطراب وافسردگی  برای بررسی رابطه بین فشار روانی،

 زیر ارائه شده است.
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 . همبستگي بين فشار رواني و رضايت از زندگي3جدول

میزان  نوع همستگی متغیرها

 همبستگی

 R مجذور

 (2R) 

جهت 

 همبستگی

سطح معنی 

 داری

 01/0 منفی                           0/ 18  -42/0** پیرسون فشار روانی و رضایت از زندگی

 01/0 منفی 11/0 -33/0** پیرسون اضطراب و رضایت از زندگی

 01/0 منفی 24/0 -49/0** پیرسون افسردگی و رضایت از زندگی

**=P 01/0>  

می باشد که این میزان   =r -42/0شود ضریب همبستگی بین فشار روانی و رضایت از زندگی برابر با مشاهده می 3چنانکه در جدول 

گیریم که بین فشار روانی و رضایت از زندگی رابطه منفی و معنی معنی دار است. پس نتیجه می 01/0همبستگی بدست آمده در سطح 

بدست آمده می توان   2R. عالوه بر این بر اساس ضایت از زندگی کاهش می یابدبدین معنی که با افزایش فشار روانی، رداری وجود دارد. 

درصد از تغییرات رضایت از زندگی را دارا می باشد. رابطه خطی دو متغیر در زیر نمایش داده  18عنوان کرد که فشار روانی توانایی تبیین  

باشد که این میزان همبستگی می  =r -33/0ایت از زندگی برابر با شود ضریب همبستگی بین اضطراب و رضشده است. همچنین مشاهده می

داری وجود دارد.  گیریم که بین اضطراب و رضایت از زندگی رابطه منفی و معندار است. پس نتیجه میمعنی 01/0بدست آمده در سطح 

توان عنوان کرد که اضطراب بدست آمده می  2Rاساس . عالوه بر این بر بدین معنی که با افزایش اضطراب، رضایت از زندگی کاهش می یابد

باشدو در انتها  مشاهده می شود که ضریب همبستگی بین افسردگی و درصد از تغییرات رضایت از زندگی را دارا می 11توانایی تبیین  

گیریم که دار است. پس نتیجه میمعنی 01/0باشد که این میزان همبستگی بدست آمده در سطح می  =r -49/0رضایت از زندگی برابر با   

. ابدیبدین معنی که با افزایش افسردگی، رضایت از زندگی کاهش میداری وجود دارد. بین افسردگی و رضایت از زندگی رابطه منفی و معنی

ت رضایت از زندگی را دارا درصد از تغییرا  24توان عنوان کرد که افسردگی توانایی تبیین  بدست آمده می  2Rعالوه بر این بر اساس 

 باشد.می

 

  گيريبحث و نتيجه

بدین معنی که با افزایش (. r= ،01/0>P -42/0داری وجود دارد)نتایج نشان داد بین فشار روانی و رضایت از زندگی رابطه منفی و معنی

( نیز در پژهش 1386است. آدریانی و همکاران ) های قبلی همسونتیجه حاضر، با نتایج پژوهش. یابدفشار روانی، رضایت از زندگی کاهش می

خود به این نتیجه رسیدندکه بین فشار روانی و کیفیت زندگی در دانشجویان رابطه منفی معنادار وجود دارد. به این صورت که با افزایش 

هد که دانی در دانشجویان نشان میکند. وجود رابطه معنادار بین رضایت از زندگی با فشار روفشار روانی، کیفیت زندگی کاهش پیدا می

تواند با برخی از مشکالت روانی در دانشجویان همراه باشد که این مشکالت به نوبه خود با  کاهش رضایت از زندگی تحصیل در دانشگاه می

 همراه است.

بدین معنی که با (. r= ،01/0>P -33/0داری وجود دارد)رابطه منفی و معنیاضطراب و رضایت از زندگی نتایج نشان داد بین همچنین  

( نیز در پژوهش خود که با هدف مقایسه میزان افسردگی، 1386.آدریانی و همکاران )یابدافزایش اضطراب، رضایت از زندگی کاهش می

بطه ب و کیفیت زندگی دانشجویان رااضطراب، فشار روانی وکیفیت زندگی در دانشجویان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین اضطرا

 های وجودپژوهشکند. منفی معنادار وجود دارد، به طوری که به افزایش میزان اضطراب در دانشجویان کیفیت زندگی آنها کاهش پیدا می

ت از وجب کاهش رضایهای مختلف کیفیت زندگی تاثیر منفی گذاشته و متوانند بر جنبهاست اضطراب می نشان داده نتایج آنها دارند که

 (.Nerguz  et al, 2010)   et al,  Hamarat ,2001زندگی در این گروه گردد

ی و رابطه منفافسردگی و رضایت از زندگی نتایج نشان داد بین  و در بررسی رابطه بین افسردگی و رضایت از زندگی رابطه وجود دارد. 

      Myers & Diener .یابدکه با افزایش افسردگی، رضایت از زندگی کاهش می بدین معنی(. r= ،01/0>P -49/0داری وجود دارد)معنی

دادند که رضایت از زندگی با سالمت روان رابطه مثبت دارد؛ به طوری که هرچه میزان رضایت از زندگی باالتر باشد فرد  نشان (1995)

پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که افرادی که رضایت از در    Maltaby et al (2004)مستعد تجربه عواطف و احساسات مثبت است. 

کنند و از سالمت عمومی عمومی باالتری برخوردارند. رضایت پایین تری را تجربه میزندگی باالتری دارند عواطف و احساسات مثبت عمیق
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 اشتی و اجتماعی رابطه دارد.  در پژوهشاز زندگی با عالئم افسردگی، وضعیت سالمتی کمتر، مشکالت شخصیتی و رفتارهای نامناسب بهد

پذیرد؛ به طوری که گرایی افراد تاثیر میبینی و معنویت( مشخص شد که رضایت از زندگی از میزان خودآگاهی، خوش2005آدلر و فاگلر )

 دگی باالتری برخوردارند. گرایی باالتری داشته باشند، به همان میزان از رضایت از زنتر و معنویتبینتر و خوشهر چه افراد آگاه

های گوناگون، اضطراب، افسردگی و کاهش رضایت از توان نتیجه گرفت که تحصیل در دانشگاه با استرسهای حاصل میبا توجه به یافته

جاد کننده اندیشد باید با بررسی و رفع عوامل زمینه ساز و ایهای آینده خود میای که به سالمت خود و نسلزندگی همراه است. جامعه

 آن افسردگی و اضطراب، در جهت دستیابی به اهداف خود گام بردارد.استرس و به تبع 

هایی در زمینه افزایش سالمت با طراحی برنامه های پژوهش حاضر، پیشنهاد می گردد کهام شده و یافتههای انجبا توجه به نتایج پژوهش

 تری داشته باشند.ی خود را بهبود دهند تا بتوانند عملکرد موفقروان دانشجویان به آنها کمک کرد که رضایت از زندگ
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