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Abstract
Introduction: Life satisfaction is so important that it can be said that it is the goal of life.
However, reports show life satisfaction is low among Iranian students. The result of this issue,
for example, is leaving the country.
Aim: The purpose of this study is to investigate the relationship between personality and
satisfaction of life among students.
Method: A sample of 407 students were employed in this study and the measument instruments
were five factors of personality (NEO) and Diner, et al,'s life satisfaction.
Results: Results show 56% of the respondents had a high level of neuroticism and
agreeableness. Also, 48% had high- level of Conscientiousness, 51% had low level of
extraversion and 56% had low level of openness.
Conclusion: Extraversion and Conscientiousness were the most important predictors of students'
life satisfaction, respectively.
Keywords: Life satisfaction, Personality, Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness,
Conscientiousness
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مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت
سال شش م ،شماره 1318 ،1
صفحات33- 33 :

بررسی میزان رضایت از زندگی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران
و رابطه آن با ابعاد شخصیتی
سید مهدی متولیان ، 1فریماه دوکوشکانی ، 2سلیمان یحیی زاده جلودار

.1استادیار ،گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران ( مولف مسئول) .ایمیلm.motevaliyan@umz.ac.ir :
.3استادیار ،عضو هیئت علمی گروه پژوهشی ،مطالعات محیط و انسان ،تهران ،ایران .
.3استادیار ،گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله 1310 /78 /70 :

تاریخ پذیرش مقاله 1310/17/11 :

چکیده
مقدمه :رضایت از زندگی چنان با اهمیت است که میتوان گفت هدف برتر زندگی است  .با این حال رضایت از زندگی در بین
دانشجویان پایین است .این موضوع با رفتاری مانند خروج از کشور خود را نشان میدهد.
هدف :هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه شخصیت و رضایت از زندگی دانشجویان است.
روش :نمونه آماری پژوهش  370دانشجو و ابزار پژوهش نیز مقیاسهای پنج عاملی شخصیت نئو و رضایت زندگی داینر و همکاران
است.
یافتهها :بر اساس نتایج  %65از پاسخگویان از روان رنجور خویی و خوشایندی باال و نیز  %38از وظیفهشناسی باال برخوردار بودند%61 .
از برونگرایی پایین و  %65از گشودگی پایین برخوردار بودند .
نتیجه گیری :متغیرهای برونگرایی و وظیفهشناسی به ترتیب مهمترین پیش بینی کننده رضایت از زندگی دانشجویان بودهاند.
کلیدواژه ها :رضایت از زندگی ،شخصیت ،روان رنجور خویی ،برونگرایی ،گشودگی ،خوشایندی ،وظیفهشناسی

تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ اس ت.
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رضایت از زندگی در ایران کاهشیافته است و اکثر مردم
از زندگی خود راضی نیستند (گزارش فرارو  .)3715 ،در

زندگی خود را بهبود بخشند .برای بهبود کیفیت زندگی،

این زمینه مجاوریان ،کشیری کالیی و فالحتی ) 3713در

در مرحله اول توجه آنان بر شاخص های عینی آن مانند

تحقیق خود گزارش دادند که رضایت از زندگی در ایران

درآمد ،امکانات بهداشتی ،آموزشی و تفریح بود (خانلو و

پایین است به طوری که در بین  88کشور در رتبه  33قرار

زارعیان 3716 ،؛ اما یک شاخص ذهنی بنام رضایت از

دارد .

زندگی  1به مرور جای خود را در تحقیقات کیفیت

رضایت از زندگی در بین دانشجویان نیز پایین است ،به -

زندگی باز کرد و مورد توجه جامعه شناسان و روانشناسان

طوری که سجودی و دیگر همکارانش ( ) 3716در تحقیق

قرار گرفت ( ربانی و بهشتی .) 3711 ،

خود در دانشگاه پیام نور اشاره کردند 53/0 ،درصد از

رضای ت از زندگی بیانگر نگرش مثبت فرد نسبت به

پاسخگویان رضایت متوسط و کمی از زندگی داشتند و

جهانی است که در آن زندگی میکند و در واقع همان

تنها  30/3درصد از آن ها از زندگی خ ود راضی بودند  .از

احساس خشنود ی از زندگی است (خوارزم ی.)3771 ،

طرف دیگر تنها در سهماههی اول سال  1315شاهد 3

شین و جانسون  ) 1180( 3رضایت زندگی را ارزیابی فرد

مورد پدیده خودکشی منجر به فوت و  17مورد ابراز

از کیفیت زندگی خود بر اساس مالک هایی که خودش

تمایل و قصد جدی خودکشی در بین دانشجویان و حتی

دارد تعریف کردهاند .ای نگلهارت  )3716( 3رضایت از

اساتید دانشگاه مازندران بودهایم ( حسینی شیروانی) 3710،

زندگی را نتیجه ی توازن میان آرزوهای شخص و

که گزارش ها اشاره به نقش رضایت از زندگی بر

وضعیت فعلی او میداند ،به عبارتی هر چه شکاف بین

خودکشی دارد ( مهرابی و شیخ دارایی.)3713 ،

آرزوهای فرد و وضعیت عینی او بیشتر باشد ،نارضایتی او

با توجه به نتایج تحقیقات در رابطه با پایین بودن میزان

بیشتر است و همچنین از نظر واحدی و اسکندری () 3717

رضایت از زندگی در بین مردم ایران و بهویژه دانشجویان

رضایت از زندگی بازتاب تعادل بین آرزوها و وضیعت

و اشاره پژوهشگران به نیاز به تحقیق و بررسی در این

فعلی فرد است

زمینه و ارائه راهکار مناسب ( حجازی ،صبحی و حسینی ،

رضایت از زندگی چنان با اهمیت است که می توان گفت

 ;3713عبداهلل پور ،سید مهدوی اقدم ،قلی زاده و

هدف برتر هر فرد داشتن رضایت از زندگی است .

علیاشرفی زکی ،)3711 ،نیاز است تا عوامل مؤثر بر

رضایت از زندگی شرایط مناسب را برای پیشرفت

رضایت از زندگی بهویژه در بین دانشجویان بیشتر بررسی

انسان ها فراهم می کند و عامل شکوفایی و موفقیت افراد

و مورد مطالعه قرار گیرد.

است (میرفرهادی ،موسوی ،تبری ،کاظم نژاد.) 3711 ،

از طرف دیگر هر فرد شخصیتی دارد و شخصیت به

با توجه به نقش مهم رضایت از زندگی در جامعه،

تفاوتهای موجود در بین افراد مانند شناسایی و

گزارش سازمان های مختلف حاکی از آن است که

اندازه گیری ویژگیهای فردی اشاره میکند (میشل ،شدا

. Life satisfaction
. Shin & Johnson
. Inglehart
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خوشنودی فرد در زندگی کمک میکند و فرد را یاری

است که این رابطه مورد بررسی بیشتر قرار گیرد .

میکند تا تجربیات خود را شکل دهد و مسیر زندگی را

با توجه به اینکه پدیدههای اجتماعی مانند رضایت از

مشخص کند  .همه موفقیتهای فرد  ،حتی سالمتی فرد نیز

زندگی چند عاملی هستند ( ربانی و بهشتی )3711 ،و

تحت تأثیر شخصیت او است (شولتز و شولتز .)3716 ،6

شناخت همزمان همه ی عوامل در یک زمان امکان پذیر

شخصیت انسان ها به عنوان یک عنصر تأثیر گزار بر نوع

نیست ،تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین پنج بعد

رفتار آنان (جاکارد  )1103 ،5و زمینهساز تفاوتهای

شخصیت دانشجویان با میزان رضایت از زندگی آنها

رفتاری است (حدادی ان و قربان ی . )3716 ،اندیشمندانی

بوده و در پی پاسخ گویی به این پرسش ها است :

مانند شولتز و شولتز ( )3776توضیح می دهند که

 .1نوع شخصیت و میزان رضایت از زندگی پسران و

شخصیت بهعنوان یکی از فاکتورهای مهم بر نوع رفتار و

دختران دانشجو چگونه است؟

کنش و واکنش افراد تأثیر دارد  .این می تواند به این معنی

 .3آیا بین پنج بعد شخصیت دانشجویان با میزان رضایت

باشد که فرد با توجه به نوع شخصیت خود از شرایط

از زندگی آنان رابطه وجود دارد؟

موجود احساس رضایت یا نارضایتی نماید  .لذا شخصیت

 .3چه ابعادی از شخصیت دانشجویان متغیرهای پیش بینی

می تواند بر میزان رضایت از زندگی افراد تأثیرگذار باشد .

کننده میزان رضایت از زندگی دانشجویان میباشند ؟

در این زمینه شیماک ،اوریش ،فور و فندر ، )3773( 0

برای چهارچوب نظر ی تحقیق از نظریه صفات شخصیت

جوشنلو و افشاری ( ،)3711حمید و زمستانی ( )3713و

بهره برده شده است .فرض اصلی این نظریه این است که

بیرامی و قلی زاده ( ) 3711اقدام به تحقیق نموده و رابطه

رفتارهای متفاوت انسان در موقعیتهای مختلف ،به دلیل

معنیدار بین ابعاد شخصیت و رضایت از زندگی

تفاوت در ویژگیهای شخصیتی آنان است ،به این

دانشجویان را نیز گزارش دادند .همچنین تمنائی فر و

ویژگیهای ،صفات گفته می شود  .این صفات پایههای

منصوری نیک ( ،)3713خدابخش پیرکالنی ،کالنی و

اصل ی شخصیت افراد را تشکیل می دهد (خسروی ،

پیوسته گر ( ،) 3713سجودی ,معصومی راد ,آوردیده و

 .)3717بنابراین دیدگاه ،ازآنجاییکه انسان ها صفات

عبدی( ) 3716و اسماعیل نیا و خادمی ( ) 3715در گزارش

شخصیتی متفاوت ی دارند در نتی جه احساس ،اندیشه و رفتار

خود به ارتباط معنیدار بین ابع اد شخصیت و رضایت از

آنان نیز متفاوت بوده (کاسین  ، )3773 ،8و احساسات و

زندگی اشار ه کردند  .بااینحال نتایج آنان متفاوت بود .

رفتار متفاوتی در امور مختلف از جمله در میزان رضایت

مثالً در تحقیق اسماعیل نیا و خادمی ( )3715رابطه

از زندگی دارند .اندیشمندان ی مانند شولتز و شولتز

معنیدار و مستقیم بین بعد باز بودن شخصیت و رضایت

( )3716و کولمونت ،هیل و کورنلیز  )3711( 1توضیح

از زندگی گزارش شد ،در حالی که در گزارش بیرامی و

میدهند که شخصیت به عنوان ی کی از فاکتورهای مهم و
تأثیرگذار بر نوع رفتار و کنش و واکنش انسان است  .این

. Mischel, Shoda, & Smith
. Schultz & Schultz
. Jaccard
. Schimmack, Orishi, Furr, & Funder

4
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شخصیت خود ،رضایت کمتر یا بیشتر از زندگی داشته

و شیوه انجام این تحقیق پرداختند و سپس از دانشجویان

( ) 1113پنج بعد صفات

خواسته شد که نسبت به پاسخ دادن سؤاالت پرسشنامه

شخصیتی را از هم تفکیک کردهاند که عبارت اند از :

اقدام نمایند .پس از انجام کار  337پرسشنامه تکمیل و

برونگرایی ،13

جمعآوری شد که پس از کنار گذاشتن پرسشنامههای

باشد  .مک کری و کاستا
شخصیت

روان

17

رنجورخویی ،11

گشودگی  ،13خوشایندی  13و وظیفهشناسی  .16آنان توضیح

ناقص 370 ،نمونه مورد استفاده قرار گرفت .

میدهند که این ابعاد مختلف شخصیت بر نوع افکار و
رفتار انسان ها تأثیر میگذارند و ابعاد شخصیت ی نقش

ابزار

مهمی در انطباق و رضایت افراد در جامعه دارد (هایز و

فرم کوتاه مقیاس اندازهگیری ویژگی های شخصیتی

جوزف .) 3773 :15

)(NEO-FFIکاستا و مک کری ( :)1992برای
اندازه گیری ویژگیهای شخصیتی ،از فرم کوتاه مقیاس

روش
جامعه آماری تحقیق همبستگی حاضر ،کل دانشجویان
دانشگاه مازندران هستند که بر اساس گزارش این
دانشگاه در سال  1315تعداد دانشجویان  13777می باشند .

اندازه گیری ویژگی های شخصیتی )(NEO-FFIکاستا و
مک کری  )1113( 18استفاده شده است .این مقیاس 57
گویه دارد که پنج بعد روان رنجورخویی ،11
37

برونگرایی ،

31

گشودگی ،

خوشایندی

33

و

33

10

وظیفهشناسی از شخصیت را میسنجد (کاستا و مک

( )1107استفاده شد .این جدول تعداد نمونه موردنیاز را

کری .شولتز و شولتز ( )3716معتقدند که این پنج بعد

 306نفر اعالم میکند .محقق برای اطمینان از بازگشت

شخصیتی در فرهنگهای شرقی و غربی یافت شده است

پرسشنامههای مورد نیاز ،تعداد  367پرسشنامه برای توزیع

و ساختار مشترک انسان است که از تفاوتهای فرهنگی

در بین دانشجویان در نظر گرفت .

فراتر میرود .برای اندازهگیری هر بعد دوازده گویه در

انتخاب پاسخگویان نمونه با استفاده از شیوه نمونه گیری

نظر گرفته شده است .هر گویه یک پاسخ پنج گزینهای از

خوشهای بود .بدین صورت که  16کالس درس از 17

خیلی مخالفم تا خیلی موافقم دارد (قاسمی  ،عابدینی ،

دانشکده بهعنوان خوشه و به صورت تصادفی انتخاب

 .)3715گروسی فرشی ( )3771این مقیاس را ترجمه و در

برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و کرجسی

33

شدند تا پرسشنامهها بین آنان توزیع گردد .برای توزیع و

ایران هنجاریابی کرده است  .محققان دیگر نیز پایایی

تکمیل پرسشنامهها  ،محقق یا همکارانش با حضور در هر

آن را تائید کردهاند (آتش روز  ،پاکدامن وعسگری،

10

. McCrae & Casta
. Neuroticism
12
. Extraversion
13
. Openness
14
. Agreeableness
15
. Conscientiousness
16
. Hayes & Joseph
17
. Krejcie, Robert V.; Morgan, Daryle W.
11
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می تواند به این معنی باشد که فرد با توجه به نوع

 16کالس درس ،به بیان توضیحات الزم در مورد هدف

سید مهدی متولیان و همکاران

38

نیز  ./ 01است .

یافته ها توص یف و سپس با استفاده از ضریب همبستگی

رضایت زندگی داینر و همکاران ( :)1991رضایت

پیرسون رابطه ابعاد مختلف شخصیت و رضایت از

و

زندگی بررسی و سپس با استفاده از رگرسیون عوام ل

گریفین  ) 1186( 38اندازهگیری می شود  .این مقیاس با 6

پیشبینی کننده رضایت از زندگی و میزان نقش آن

عبارت که هر عبارت روی طیف لیکرتی هفت درجهای از

بررسی و گزارش شد .

زندگی نیز با مقیاس داینر  ،36امونس  ،35الرسن

30

کامالً مخالفم تا کامالً موافقم نمره گذاری شده و میزان
رضایت از زندگی پاسخگویان را نشان میدهد  .اعتبار و

یافته ها
پاسخگویان  370نفر از دانشجویان دختر و پسر از رشته -

این

های روانشناسی ،مدیریت صنعتی ،شیمی ،علوم تربیتی ،

مقیاس توسط بیانی ،کوچکی و گودرزی در سال  1385و

مهندسی شی می  ،تربیتبدنی ،شهرسازی  ،آمار ،علوم

در بین  171دانشجوی دانشگاه آزاد انجام شد که پایایی

سیاسی ،اقتصاد  ،حسابداری  ،پژوهشگری و مدیریت

این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ  7 /83به

بازرگان ی هستند 13 .نفر از پاسخگویان پسر و  310نفر

دست آمد و بررسی اعتبار آن نیز از روش اعتبار همگرا

دختر 313 ،نفر از آنان مجرد و  08نفر نیز متأهل و  10نفر

نشان داد که با فهرست شادکامی اکسفورد همبستگی

نیز به این سؤال پاسخ ندادند .

مثبت و با افسردگی بک و دیگران همبستگی منفی دارد .

بر اساس جدول شماره  1بیشتر پاسخگویان از روان

شیخی ،هومن  ،احد ی و سپاه منصور نیز در سال 1317

رنجورخویی باال برخوردار بودند ( )%65و میانگین روان

مفید و قابلاستفاده بودن این مقیاس را تائید کردهاند .لذا

رنجورخویی نیز  31/83بیان شد  .همچنین تحقیق نشان داد

مقیاس پرکاربردی در بین پژوهشگران ایرانی بوده و

که  %61از پاسخگویان در گروه با برونگرایی پایین قرار

توسط محققانی چون واحد ی و اسکندری (، )3717

گرفتند و  %65نیز در گروه با گشودگی پایین قرار

برجعلی ،نجف ی و منسوبی فر ( ،)3713شیرمحمدی ،

گرفتند .همچنین بیشتر پاسخگویان ( )%65در گروه با

میکائیلی منیع و زارع ( )3717و تمنائی فر و منصوری

خوشایندی باال قرار گرفتند .از جهت وظیفهشناسی نیز

نیک ( ) 3713برای اندازه گیری میزان رضایت از زندگی

 %38در گروه با وظیفهشناسی باال قرار گرفتند.

روایی این مقیاس توسط دا ینر و همکاران ( )1186ارزیابی
شده است .در ایران نیز بررسی پایایی و اعتبار

31

در بین دانشجویان نیز مورد استفاده قرار گرفته است .
پایایی این مقیاس از طریق ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامه در این پژوهش  7 /80بهدستآمده است .

. Diener
. Emmons
. Larsen
. Griffin
. Validity

25
26
27
28
29
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 .)3778آلفا ی به دستآمده برای پایایی در تحقی ق حاضر

برای تجزیه وتحلیل نیز با استفاده از نرم افزار  ،SPSSابتدا

31

بررسی میزان رضایت از زندگی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران و رابطه آن با ابعاد شخصیتی
جدول شماره  1میزان و نوع تیپ شخصیتی در بین پاسخگ ویان 407 ( .نفر )
ابعاد شخصیتی

باال

پایین

میانگین

انحراف استاندا رد

روان

) %65( 335

) %33( 181

33 /56

6 /18

رنجورخویی
گشودگی

) %33 (181

) %65( 335

33 /63

3 /51

خوشایندی

) %65( 335

) %33( 181

35 /81

3 /37

وظیفهشناسی

) %38( 113

) %63( 313

37 /51

3 /80

همچنین نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر در جدول

کل دانشجویان نیز  31/35با انحراف استاندارد 5 /13

شماره  3نشان میدهد که میانگین نمره رضایت از زندگی

است .بیشتر پاسخگویان (  ) %63/78نمره میزان رضایت از

دختران 13/31و پسران  13/35است که بیانگر رضایت از

زندگی پایین را کسب کردند و  %31/11از آنان نمره

زندگی بیشتر دختران نسبت به پسران است  .همچنین بر

رضایت زندگی باال را کسب کردند .

اساس جدول شماره  ،3میانگین نمره رضایت از زندگ ی
جدول شماره  2وضعیت رضایت از زندگی در بین پاسخگ ویان  704( .نفر )
وضعیت رضای ت از زندگی پاسخگ ویان

فراوانی

رضای ت از زندگی پایی ن

) %63 / 78( 313

رضای ت از زندگی باال

) %30/11 (116

میانگین 21 / 22

انحراف استاندارد 5 /13

جدول شماره  3نشان می دهد که بین میزان برونگرایی و

رضایت از زندگی آنان رابطه مستقیم و معنیدار وجود

میزان رضایت از زندگی دانشجویان رابطه مستقیم و

دارد (  .)P= 7/ 77 ،r= 7 /35عالوه بر آن بین میزان

معنیدار وجود دارد ( .)P =7 /77 ،r = 7/ 33همچنین بر

وظیفهشناسی با می زان رضایت از زندگی دانشجویان رابطه

اساس جدول شماره  3بین میزان گشودگی و میزان

معنیدار و مستقیم وجود دارد (.)P = 7/ 77

جدول شماره  3رابطه رضایت از زندگی و ابعاد شخصیت در بین پاسخگویان ( 704نفر )
رضایت از

روان

زندگی

رنجورخویی
P
r
7 /75
- 7 /71

برونگرایی
r
7 /33

P
7 /77

گشودگی
r
7 /35

P
7 /77

خوشایندی
r
7 /06

P
7 /11

وظیفهشناسی
r
7 /37

P
7 /77

همچنین با توجه به جدول شماره  3و بر اساس مقدار

بین مجموعه متغیرهای مستقل (برونگرایی  ،گشودگی و

ضریب همبستگی ( )Rکه برابر با  7/ 303به دست آمد،

وظیفهشناسی) و متغیر وابسته ( رضایت از زندگی )
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برونگرایی

) %31( 118

) %61( 371

31 /83

3 /05

سید مهدی متولیان و همکاران
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) ( R 2 adjبرابر با  7 /133است نشان میدهد که 13 /3

برونگرایی و وظیفهشناسی ( )P< 7 /76و با توجه با آماره

درصد از کل تغییرات مربوط به رضایت از زندگی در

بتا ،متغیرهای برونگرایی (  )7/111و وظیفهشناسی

بین دانشجویان توسط این متغیرهای مستقل است ؛

( )7/101به ترتیب بیشترین تأثیر رگرسیونی را روی متغیر

بهعبارتدیگر مجموعه متغیرهای مستقل ،نزدیک به

رضایت از زندگی داشتهاند؛ یعنی می توان گفت به ازای

یکششم از واریانس متغیر رضایت از زندگی را پیش -

افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیر

بینی (برآورد ) میکنند .همچنین با توجه به معنیداری

برونگرایی  ،میزان رضایت از زندگی در فرد 7 /111

مقدار  Fکه برابر با  31/ 00در سطح خطای کوچکتر از

انحراف استاندارد افزایش مییابد .هم چنین به ازا ی

 7 /71است ،می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی

افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیر

تحقیق مرکب از سه متغیر مستقل و یک متغیر وابسته

وظیفهشناسی  ،میزان رضایت در فرد  7 /101انحراف

(رضایت از زندگی) مدل خوبی بوده و مجموعه

استاندارد افزایش مییابد .

متغیرهای مستقل قادر هستند تغییرات رضای ت از زندگی
جدول شماره  7مدل رگرسیونی دین داری بر اساس متغیرهای مستق ل
مد ل

B

Beta

t

Sig.

برونگرایی

7 / 336

7 / 111

3 / 363

7 /77

گشودگی

7 / 158

7 / 711

1 / 856

7 /75

وظیفهشناسی

7 / 301

7 / 101

3 / 715

7 /77

درصدی مواجه بوده و به عنوان کشوری با مزمن ترین

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که  % 65از پاسخگویان از

تورم دنیا به ثبت رسیده است (نیلی .)3710 ،این شرایط

روان رنجورخویی باال برخوردار بودند  .همچنین تحقیق

بر جنبههای مختلف زندگی فردی افراد تأثیر منفی

 %61از پاسخگویان در گروه با برونگرایی پایین قرار

میگذارد .

گرفتند و  %65نیز در گروه با گشودگی پایین قرار

همچنین نتایج تحقیق نشان داد که برونگرایی با رضایت

گرفتند .عالوه بر این  %65پاسخگویان در گروه با

از زندگی رابطه مستقیم و معنیداری دارد؛ بهعبارتدیگر

خوشایندی باال قرار گرفتند .از جهت وظیفهشناسی نیز

دانشجویان با برونگرایی بیشتر ،دارای رضایت از زندگی

 %38در گروه با وظیفهشناسی باال قرار گرفتند .همچنین

بیشتری بودند  .این نتایج با یافتههای بیرامی و قلی زاده ،

بیشتر پاسخگویان (  )%63/78از میزان رضایت از زندگی

 ،)3711تمنائی فر و منصوری نیک ( ،) 3713جوشنلو و

پایینی برخوردار بودند .دلیل پایین بودن میزان رضایت از

افشاری ( ، )3711پیرکالنی ،کالنی و پیوسته گر ( )3713و

زندگی در بین دانشجویان را می توان به شرایط اقتصادی

شیماک ،اوریش ،فور و فندر ( ) 3773که به نتایج مشابه

و اجتماعی کشور ما توجیه نمود که با بیکاری 13

رسیدند همخوانی دارد  .در تبیین علت باالتر بودن رضایت
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همبستگی وجود دارد ؛ و ازآنجاییکه ضریب تعدیلشده

را تبیین کنند .بنابراین با توجه به معنیدار بودن تأثیر ابعاد

31

بررسی میزان رضایت از زندگی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران و رابطه آن با ابعاد شخصیتی

به دیدگاه های شولتز و شولتز ( ) 3716اشاره کرد که این

منصوری نیک ( )3713و جوشنلو و افشاری )3711 ،و که

افراد با ویژگیهایی چون :معاشر تی ،لذتجو و با محبت

رابطه مستقیم و معناداری را بین بعد وجدان داری

بودن ،امکان داشتن ارتباط اجتماعی بیشتر و بهرهمندی از

شخصیت و رضایت از زندگی گزارش دادند مطابقت

لذتهای مختلف ،زندگی بیشتر به کام آن ها بوده و

دارد .درباره چرایی این رابطه می توان گفت در جامعهای

رضایت بیشتری از زندگی خود دارند .

که در شرایط نابسامان اقتصادی قرار دارد ( ترکی ) 3710 ،

عالوه بر این تحقیق نشان داد که بعد گشودگی شخصیت

و وجود اختالالت در سالمت جامعه مشاهده میشود ،

با میزان رضایت از زندگی دانشجویان نیز رابطه مستقیم و

افراد با بعد وظیفهشناسی باال ،در کارهای خود منظم بوده

معنیداری دارد .این یافته با یافتههای سجودی ،معصومی

و با دقت به انجام آن می پردازند  .آنان برای اهدافی که

راد  ،آوردیده و عبدی ( ،)1313اسماعیل نیا و خادمی

دارند سختکوش هستند و جامعه نیز به آنان اعتماد دارد

(( ،)3715حمید و زمستانی ( )3713و جوشنلو و افشاری،

(شولتز و شولتز .)3716 ،این افراد والدین خوبی و دوستان

 )3711که رابطه معنادار و مثبت بین بعد گشودگی و

فراوان داشته و محبوب و جذاب هستند .در زندگی

رضایت از زندگی را گزارش دادند مطابقت دارد  .افراد با

اهداف عالی تعیین میکنند و کارآمد و وقت شناس بوده

نمره گشودگی باالتر دارای ویژگیهایی چون  :مبتکر،

و تغذیه خوب ،خواب کافی و انجام ورزش را همواره مد

مستقل ،خالق و شجاع هستند (شولتز و شولتز. )3716 ،

نظر دارند (شولتز و شولتز . )3716 ،مجموعه این

آنان محبوبتر و جذابتر هستند و والدین خوبی دارند و

ویژگیهای باعث میشود آنان از زندگی خود رضایت

با استرس بهتر مقابله می کنند (شولتز و شولتز . )3716 ،این

بیشتری دارند.

افراد با ویژگی های فوق می توانند در جامعهای که بیش از

همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که برونگرایی ،

 31درصد از جمعیت آن مشکوک به اختالل در سالمت

گشودگی و وجدان داری به عنوان پیشبینی کننده میزان

روان هستند (طاووسی و همکاران  ) 3715 ،و از طرف

رضایت از زندگی هستند .نتایج پژوهش (بیرامی و قلی

دیگر این جامعه در شرایط نابسامان اقتصادی قرار دارد

زاده  )3711 ،و جوشنلو و افشاری )3711 ،که در تحقیق

( ترکی ،) 3710 ،در غلبه بر مشکالت موجود جامعه

خود برونگرایی را به عنوان عامل پیش بینی کننده رضایت

موفقتر باشند و با ابتکار ،خالقیت و سایر تواناییهای

از زندگی معرفی کردند همخوانی دارد .علت اینکه

خود بهتر با مشکالت جامعه کنار آیند و رضایت بیشتری

برونگرایی عامل پیش بینی کننده رضایت از زندگی

از زندگی داشته باشند .

است را در ویژگیهای افراد برونگرا باید جستجو کرد .

همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بعد وظیفهشناسی با

اینان افرادی لذتجو  ،بامحبت و معاشرتی هستند (شولتز

رضایت از زندگی پاسخگویان رابطه مستقیم و معناداری

و شولتز) 3716 ،؛ و هیجان خوشایندتری را تجربه میکنند

دارد .بدین معنی که پاسخگویان با وظیفهشناسی بیشتر،

(شولتز و شولتز ) 3716 ،و بهتر با استرس مقابله میکنند .

رضایت بیشتری از زندگی داشتند  .این نتایج نیز با
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از زندگی در بین دانشجویان با برونگرایی بیشتر می توان

یافتههای بیرامی و قلی زاده ( ، )3711تمنائی فر و

33
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