5935  تابستان و پاییز،6 و5  شماره،فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی مثبت – سال دوم
Journal of Positive Psychology, No. 5&6, Summer and autumn 2016
بررسی نقش حمایت اجتماعی ادراکشده و نیازهای هرمی مزلو
در پیشبینی رضایت از زندگی دانشجویان
Studying the role of perceived social support and maslow pyramidal needs
in predicting satisfaction of life
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Abstract
Aim: The aim of this investigation is to know
the exact role of perceived social support and
maslow pyramidal needs in student’s prediction
of satisfaction of life had been studied.
Method: this research is a kind of correlation
and from this statistics society 140 students in
3 periods of bachelar and master and phd were
selected by available sampling.questionnaire of
maslow pyramidal needs and also satisfaction
of life and perceived social support were used
to collect the data. Analyze of data are done in
2 different levels of descriptive and inferential
statistics.
Result: The findings showed that the main
hypothesis of the research (the study of the role
of Maslow's pyramidal needs and perceived
social
support
in predicting student
satisfaction) has been confirmed. Also, in
relation to the effect of the independent
variable (hierarchy of Maslow's needs and
perceived social support) on the dependent
variable (life satisfaction) with respect to the
significance level less than 0.005, the first
hypothesis of the research (effect) and the
assumption zero (no effect) of the rejection
Gets
Conclution: pearson correlation test and
regression analysis were used to analyze
data.the result of this research showed that
perceived social support and maslow pyramidal
needs predicts satisfaction of life and also there
is a positive meaningful relation between
maslow pyramidal needs and perceived social
support and satisfaction of life.
Keywords:
Maslow
pyramidal
needs,
Perciered social support, Satisfaction of life

چکیده
 پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی:هدف
ادراکشده و نیازهای هرمی مزلو در پیشبینی رضایت از زندگی
.دانشجویان موردتحقی و مطالعه قرارگرفته است
. این تحقی به لحا پژوهشی از نو همبستگی میباشد:روش
جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند
، نفر دانشجو در سه مقطع کارشناسی141 که از این جامعه
کارشناسی ارشد و دکترا با رو نمونهگیری در دسترس انتخا
، برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه نیازهای هرمی مزلو.گردیدند
پرسشنامه رضایت از زندگی دینر و پرسشنامه حمایت اجتماعی
 تجزیهوتحلیل اطالعات حاصل از.ادراکشده استفاده گردید
.پرسشنامهها در دو سطد آمار توصیفی و استنباطی انجامشده است
برای تحلیل دادههای پژوهش در سطد آمار استنباطی از آزمون
.همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفادهشده است
 یافته ها نشان داد که فرگ اصلی تحقی (بررسی نقش:یافتهها
نیازهای هرمی مزلو و حمایت اجتماعی ادراکشده در پیشبینی
 همچنین.رضایت از زندگی دانشجویان) مورد تائید قرارگرفته است
در رابطه با تأریرگذاری متغیر مستقل (سلسلهمرات نیازهای مزلو و
حمایت اجتماعی ادراکشده) بر متغیر وابسته (رضایت از زندگی) با
 فرگ اول تحقی،1/115 توجه به سطد معناداری کمتر از
.(تأریرگذاری) تائید و فرگ صفر (عدم تأریرگذاری) رد میشود
 نتای تحلیل نشان داد که حمایت اجتماعی:نتیجهگیری
 رضایت از زندگی را در دانشجویان،ادراکشده و نیازهای هرمی مزلو
پیشبینی میکنند و همچنین بین نیازهای هرمی مزلو و رضایت از
.زندگی و حمایت اجتماعی رابطه معنادار مثبت وجود دارد
 حمایت، نیازهای هرمی مزلو، رضایت از زندگی:واژههای کلیدی
اجتماعی ادراکشده

 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد. 1
ghaempanahmahdi@yahoo.com: ایمیل.) (نویسنده مسئول. دانشجو مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد. 2
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مقدمه
محققااان مختلاا نشااان دادهانااد کااه رضااایت از
زناادگی یکاای از پاایشبیناای کنناادههااای سااالمت
رواناای اساات .رضااایت از زناادگی از سااایر سااازههااای
روانشاااناختی مانناااد عاطفاااه مثبااات و منفااای،
عاازتنفا و خااو بیناای متمااایز اساات .رضااایت از
زنااادگی زماااه یاااک زنااادگی مفیاااد ماااررر و
رضاااایتبخاااش فاااردی اسااات و شاااامل ارزیاااابی
شااناختی افااراد از وضااعیت زناادگیشااان خودشااان
اساات (بخشاای پااور رودسااری ،پیااروی و عاباادیان،
 .)1314در واقااع رضااایت از زناادگی مفهااومی کلاای و
ناشااای از نحاااوهی ادراک (شاااناختی و عااااطفی)
شااخص از کاال زناادگی اساات .بااه همااین دلیاال بااا
رضایت از زنادگی باا هیجاانهاای مثبات بیشاتری
را ماایتااوان تجربااه کاارد و از پیرامااون خودارزیااابی
مثبااتتااری داشاات ،درحااالیکااه افاارادی بااا رضااایت
زندگی پایین ،خاود ،گذشاته و آینادهشاان ،دیگاران و
نیاااز رویااادادها و موقعیاااتهاااای زنااادگی خاااود را
نااامطلو ارزیااابی ماایکننااد و هیجااانهااای منفاای
مانناااد اضاااطرا و افساااردگی بیشاااتری را تجرباااه
مااایکنناااد (یوسااا ناااژاد شااایروانی و پیوساااته
گاار .)1331،رضااایت از زناادگی متااأرر از  3عاماال
مهم می باشاد؛ الا  :خودآگااهی : ،خاو بینای: ،
معنویااتگرایاای ،بااه ایاان معنااا کااه هاار چااه افااراد
خودآگاااهتاار ،خااو بااینتاار و از معنویااتگرایاای
با تری برخوردار باشاند باه هماان میازان رضاایت از
زناادگی در آنهااا افاازایش مااییابااد (آدلاار و فاااگلی،1
.)2115
لیوبومیرسااکی معتقااد اساات افاارادی کااه رضااایت از
زندگی با تری دارناد از شایوههاای مقابلاه مارررتر و
مناس تری اساتفاده مایکنناد ،عواطا و احساساات
مثباات عمیا تااری را تجربااه ماایکننااد و از سااالمت
عماااومی باااا تری نیاااز برخوردارناااد .بااار اسااااس
مطالعات مختلا باهعمالآماده در زمیناه رضاایت از
1. Adler, Fagley
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زناادگی ،عواماال مختلفاای باار میاازان رضااایت از
زناادگی نقااش دارنااد کااه از آن جملااه ماایتااوان بااه
وضاااعیت تأهااال ،جااان  ،درآماااد ،سااان ،ساااطد
تحصاایالت ،وضااعیت خااانوادگی ،رضااایت از اوقااات
فراات و ...اشاره نماود (میار فرهاادی و کااظم ناژاد،
.)1331
هاااامچنااااین رضااااایت از زناااادگی حااااوزهای از
روانشناساای مثباات نگاار اساات کااه تااال ماایکنااد
ارزشاایابی شااناختی مااردم از زناادگیشااان را مااورد
کاااو قاارار دهااد .احساااس خرسااندی و رضااایت از
زندگی از مرلفههاای نگار مثبات افاراد نسابت باه
محیطی اسات کاه در آن زنادگی مایکنناد .رضاایت
از زناادگی باااارز هااا هاام ارتبااا نزدیااک ولاای
پیچیاادهای دارد .معیارهااایی کااه افااراد باار اساااس آن
درک ذهنی خاود را از خوشابختی ارزیاابی مایکنناد،
متفاااوت اساات .در واقااع تجربااه شااادکامی و رضااایت
از زناادگی هاادف برتاار زناادگی بااه شاامار ماایرود و
احسااااس اااام و ناخرساااندی االاا ماااوانعی درراه
انجام وظای شامرده مایشاوند (تاوکلی ،مکونادی و
حیدری.)1333،
آبراهام مزلو را مای تاوان تأریرگاذارترین اندیشامند در
بنیادگااذاری مکتاا روانشناساای سااالمت بااه شاامار
آورد .وی بااا نقااد رویکاارد و یافتااههااای دو مکتاا
پیشااااین (مکاتاااا رفتااااارگرایی و روانکاااااوی)
چشماناداز وسایع و جدیادی در معرفای ویژگایهاای
سرشااتی و فطااری انسااان و انسااانهااای آرمااانی
گشااوده اساات .مزلااو از تئااوری نیازهااا باارای روشاان
کااردن تفاااوتهااای بااین مااردم اسااتفاده کاارد.
مخصوصاا او باه دنباال ایاان مطلا باود کاه بفهمااد
چگونه بعضای افاراد باهساوی خودشاکوفایی حرکات
کرده و بعضی دیگر اار در اماراگ روانای هساتند.
در پی این مطلا مزلاو تئاوری مشاهور هارم نیازهاا
را گستر داد .در این تئاوری مزلاو باه عناوان یاک
تحلیلگر وحدت دهناده عمال مایکناد .مزلاویی کاه
به دنبال وحدت باین علاوم و ماذه باود اکناون باه

 96محمد جواد اصغري ابراهیم آباد و همکاران

دنبااال وحاادت بخشاایدن بااه همااه روانشناساای و
مذه در تئاوری جاامع نیازهاا باود .مزلاو در تئاوری
نیازهاااا انگیااازههاااای فیزیولو یاااک رفتارگرایاااان را
باانگیزه اریزه حیاات فرویاد و انگیازه هاای ارز هاا
و زیباییهاای ماذه ادااام کارد .او ایان کاار را باا
تقساایم نیازهااا بااه دودسااته اصاالی آااااز کاارد .ای
دودسااتهی اصاالی عبااارتانااد از :الاا  :نیازهااای
پایینتر یاا کمباودی  :نیازهاای باا تر یاا نیازهاای
باااودن یاااا شااادن (حیااادری ،روحاااانی رصااااف و
کاردوساااات .)1333 ،مزلااااو نیازهااااای انسااااان را
به صورت سلساله مراتبای در پان طبقاه مشاتمل بار
نیازهااای فیزیولو یااک ،ایمناای ،عشاا و محباات،
عاازتنفا و خااود شااکوفایی جااایداده اساات .ایااده
محوری این نآریاه ایان اسات کاه نیازهاای انساانی
ازلحااا رشااد و تساال باار رفتااار ترتیاا سلسااله
مراتبی دارند یعنی هر چاه نیااز در مرتباهی پاایینتار
سلسله مرات قرار داشته باشاد زودتار در فرایناد رشاد
حاااکم هسااتند .از سلساالهمرات ا نیازهااای مزلااو بااه
عنااوان یااک الگااوی جااامع در آمااوز وپاارور ،
تجاااارت ،مااادیریت ،محااای کاااار ،رواندرماااانی و
بهداشت روانای حمایاتشاده اسات (شاجاعی.)1312،
مزلااو در بااین کارهااای خااویش ،بیشااترین عالقااه را
بااه عااالیتاارین نیاااز یعناای نیاااز بااه خااود شااکوفایی
داشاات .خودشااکوفایی مفهااومی بااود کااه آن را از
گلداشتاین قرگ گرفتاه باود و باه شاکوفایی نیروهاا،
ظرفیااتهااا و اسااتعدادهای بااالقوه اشاااره دارد .مزلااو
باارای مطالعااه ایاان نیاااز در انسااانهااا ،زناادگی و
تجااار سااالمتاارین و خااال تاارین افاارادی را کااه
ماایتوانساات بیابااد ،موردبررساای قاارارداد (کاارین،
 .)1343البته از یاک دیادگاه دقیا تار ،خودشاکوفایی
را نمی توان مانناد ماوارد پیشاین ،یاک نیااز دانسات،
زیرا نیازهای پیشین همگای ناشای از ناوعی نقاص و
کمبااود اساات و خودشااکوفایی بااه ایاان معنااا ،یااک
نقااص یااا کمبااود بااه شاامار نماایرود .ایاان چیاازی
بیرونی نیست که ارگاانیزم بارای ساالم باودن ،باه آن
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نیاااز داشااته باشااد .خودشااکوفایی ،رشاادِ آن چیاازی
اساات کااه از پاایش در ارگااانیزم وجااود دارد ،یااا بااه
عبااارت دقی ا تاار ،رش ادِ خااودِ ارگااانیزم اساات (مزلااو،
 .)1301خودشااکوفایی نااهفقاا مرحلااه پایااانی کااار
آدمااای نیسااات بلکاااه فرایناااد شاااکوفا کاااردن
اسااتعدادهای پنهااانی در هاار زمااان و بااه هاار میاازان
است .بهطور مثال اگار آدمای شاخص باهوشای باشاد
بامطالعه زیرک تار مای شاود .خودشاکوفایی یعنای باه
کااار بااردن هااو خااود .خودشااکوفایی الزامااا بااه
معنای انجاام کارهاای بعیاد و عجیا نیسات ،بلکاه
گذر از مرحلاهی دشاوار و زم مقادماتی اسات بارای
اینکااه آدماای بااه اسااتعدادهای نهااان خااود پاای بباارد
(مزلاو .)1301 ،همچناین دانساتن و فهمیادن-اصاو
یااافتن معنااا در محاای  -باارای تعاماال کااردن بااا آن
محی بهطاور ساالم و پختاه باهمنآاور ارضاا کاردن
نیازهااای فیزیولااو یکی ،ایمناای ،عشاا و محباات،
احتااارام و خودشاااکوفایی ،ضاااروری هساااتند .اگااار
نتااوانیم نیاااز بااه دانسااتن و فهمیاادن را ارضااا کناایم،
ایااارممکن اسااات خودشاااکوفا شاااویم (شاااولتز 1و
شااولتز .)2115 ،مزلااو ویژگاایهااایی کااه را کااه افااراد
خودشااکوفا را عبااارت ماایدانااد از :ادراک صااحید
واقعیت ،پاذیر کلای طبیعات دیگاران و خویشاتن،
خااودانگیختگی سااادگی ،توجااه بااه مسااائل بیاارون از
خویشتن ،نیاز باه خلاوت و اساتد ل ،کانش مساتقل،
تااازگی مااداوم تجربااههااای زناادگی ،تجربااههااای
عارفانه یا تجربه او  ،ناو دوساتی ،روابا متقابال باا
دیگران ،ساختار خوی ماردم گارا ،تماایز میاان وسایله
و هااادف ،حااا طناااز مهرباناناااه ،آفریننااادگی و
مقاومت در مقابل فرهن پذیری (شولتز.)1300 ،
حمایاات اجتماااعی ادراکشااده را بااه ایاان صااورت
میتاوان تعریا کارد کاه میازان دسترسای و ادراک
فاارد از دسااترس بااودن حمایاات دیگااران ،در صااورت
نیاز به کمک اسات .در واقاع ایان مفهاوم بازگوکنناده
برداشاات فاارد از تباااد ت بااین فااردی در میااان
1. schultz
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اعضای شبکه اجتمااعی اسات کاه بارای فارد ،مفیاد
و ساودمند شااناخته ماایشاود .مطاااب نآریااهی خااود
تعیااین گااری حمایاات اجتماااعی ماایتوانااد تسااهیلگر
شااکوفایی تمااایالت و پتانساایلهااای دروناای انسااان
باشااد (ماارادی ،دهقااانی زاده و ساالیمانی خشااا ،
.)1334
حمایااات اجتمااااعی باااه اناااوا گونااااگونی تقسااایم
ماایشااود ازجملااه الاا  .حمایاات هیجااانی :حمایاات
هیجانی شاامل مراقبات ،همادلی ،عشا و اعتمااد از
سااوی فاارد دیگاار ماایباشااد. .حمایاات وساایلهای:
حمایاات وساایلهای بااه عنااوان تهیااه کااردن کا هااا و
سروی هاای ملماوس یاا یااری رسااندن ملماوس از
سااوی فاارد دیگاار تعریاا ماایشااود. .حمایاات
اطالعاااتی :حمایاات اطالعاااتی بااه اطالعاااتی کااه
دیگااری در مواقااع اسااترس بااه فاارد ماایده اد گفتااه
ماایشااود .د.حمایاات ارزشاایابی :حمایاات ارزشاایابی
شامل ارتباا اطالعاات کاه مارتب باا ارزیاابی خاود
نساابت بااه حاال مساائله ماایشااود (لنگفااورد ،کتاارین،
باشر ،جوزف و پاتریسا.)1330 ،1
تحقیقات انجام شاده نشاان داده شاده اسات کاه هار
چه میزان حمایت اجتمااعی افازایش یاباد هام چناان
میاازان رضااایت از زناادگی هاام افاازایش مااییابااد
(بخشاااای پااااور رودسااااری و همکاااااران.)1314،
پژوهشهاای متعاددی رابات کاردهاناد کاه هار چاه
حمایات اجتمااعی افازایش یاباد ساطد ساالمتی نیاز
افزایش پیدا مایکناد و باالعک  .از ایان نگااهداشاتن
سالمتی مشرو باه داشاتن حمایات اجتمااعی اسات
(قدساای .)1312،درنهایاات در مطالعااات فاارا تحلیلاای
مشااخصشااده اساات کااه افاازایش میاازان حمایاات
اجتماااعی باار سااالمت جساامانی افااراد تااأریر مثبتاای
میگذارد (اسمیت و مک کی.)1335،2
با توجه به اینکاه قشار تحصایلکارده نقاش ماررری
در جامعااه اعاام از حیطااههااای اقتصااادی ،اجتماااعی و

1. Langford,Catherine, Bowsher, Joseph, Patricia
2. Smith Eliot, & Mackie Diane
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فرهنگاای و...دارنااد و هاامچنااین قشاار دانشااجویان
قساامت اعآماای از جامعااه را بااه خااود اختصااا
مااایدهناااد بناااابراین بررسااای رضاااایت از زنااادگی
دانشجویان حاائز اهمیات بسایاری مایباشاد .در ایان
تحقی بر آنیم که این سارال را پاسا دهایم کاه آیاا
نیازهاااای هرمااای مزلاااو و حمایااات اجتماااااعی
ادراکشاااده مااایتوانناااد رضاااایت از زنااادگی را در
دانشجویان پیشبینی کنند.
روش
با توجه باه ماهیات مسائله ،رو پاژوهش توصایفی
از نااو همبسااتگی اساات .جامعااه آماااری پااژوهش
کلیه دانشجویان دانشاگاه فردوسای مشاهد مای باشاد
و از ایاان جامعااه  141نفاار دانشااجو در سااه مقطااع
کارشناسااای ،کارشناسااای ارشاااد و دکتااارا باااا رو
نمونهگیاری در دساترس انتخاا گردیدناد .ازآنجاکاه
حااداقل نمونااه باارای طاار هااای همبسااتگی  31نفاار
مااایباشاااد (د ور ،)1314،در ایااان تحقیا ا بااارای
افاازایش اعتبااار بیروناای حجاام نمونااه  141نفاار
انتخااا شااد .میااانگین دامنااهی ساانی دانشااجویان
بین  21تا  41سال مایباشاد کاه شاامل دو جنسایت
ماارد و زن ماایباشااند در ایاان پااژوهش ،دادههااای
جمااعآوریشااده از اجاارای پرسشاانامههااای نیازهااای
هرماای مزلااو ،رضااایت از زناادگی دیناار و حمایاات
اجتماااعی کااارکردی بااا اسااتفاده از آمااار توصاایفی
باارای نشااان دادن ویژگاایهااای جمعیاات شااناختی
تحلیاال شااد و بااهمنآااور بررساای فرضاایه پااژوهش از
ضاااری همبساااتگی پیرساااون اساااتفاده گردیاااد.
همچناین عملیاات پارداز و تحلیال ایان دادههاا از
طری نرمافزار  spssمورد انجام قرارگرفته است.
پرسشتتنامه نیازهتتای هرمتتا م لتتک :ایاان
پرسشنامه در ساال  1303توسا حمیاد اصاغری پاور
بااهمنآااور ساانجش نیازهااا در اشااخا بااه رو
تحلیل سارال سااخته شاده اسات و شاامل  24سارال
دوگزینهای باا گزیناههاای بلای و خیار اسات ،برخای
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سرالهاا باه شاکل مثبات و برخای باه شاکل منفای
طر شدهاند و باه نحاوی طار شادهاناد و باه نحاوی
در پرسشااانامه قرارگرفتاااهاناااد کاااه پاسا ا دهناااده
نماایتوانااد رو یکنااواختی را در پاساا دادن بااه
سرالها دنباال کناد .باا اساتفاده از آلفاای کرونباا و
بااا حااذف  2ساارال اعتبااار آزمااون را معااادل 1/13
گاازار شااده اساات .ایاان مقیاااس از نااو روایاای
محتااوایی اساات کااه توس ا گروهاای از متخصصااان
دقاات و صااحت آن مااورد داوری قرارگرفتااه و تائیااد
شااده اساات و نیااز ضاارای همسااانی دروناای باارآورد
شده نشان میدهاد کاه تسات دارای یکای از شاواهد
روایی سازه است (اصغری پور.)1303،
پرسشتتتنامه رضتتتای از زنتتتدگا :ایااان
1
پرسشنامه توسا دینار ،ایماان  ،رسان و گاریفین
( )1315تهیااه و از پاان گاازاره کااه مرلفااه شااناختی
بهزیستی فاعلی را اندازه گیری مای کناد تشاکیل شاده
است .آزماودنیهاا اظهاار مایدارناد کاه بارای مثاال
چقدر از زندگی خود راضیاناد و یاا چقادر باه زنادگی
آرمانی آن ها نزدیاک اسات .دینار و دیگاران مقیااس
رضایت از زنادگی را بارای هماهی گاروههاای سانی
تهیه کردناد .ایان مقیااس متشاکل از  41سارال باود
کاااه میااازان رضاااایت از زنااادگی و بهزیساااتی را
منعک مای کارد و تحلیال عااملی نشاان داد کاه از
سااه عاماال تشااکیلشااده اساات 11.ساارال آن بااا
رضاااایت از زنااادگی مااارتب باااود کاااه پااا از
بررساایهااای متعاادد درنهایاات بااه  5ساارال کاااهش
یافت و به عناوان یاک مقیااس مجازا مارود اساتفاده
قرار گرفت .نمره گاذاری پرسشانامه بار اسااس طیا
لیکرت از کاامال مخاال تاا کاامال موافا مایباشاد
هاار چااه نمااره فاارد در ایاان پرسشاانامه بیشااتر باشااد
رضااایت فاارد نیااز از زناادگی بیشااتر ماایباشااد .باار
اسااااس گااازار دینااار و همکااااران پرسشااانامه از
روایاای و همسااانی دروناای (آلفااای کرونبااا ) بااا یی
برخااوردار اساات ،بااه ترتیباای کااه آلفااای کرونبااا آن
1. Diener, Emmons, Larsen & Griffin
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براباار بااا  1,01و پایااایی باااز آزمااایی بافاصااله دو ماااه
 1,12بااوده اساات .خسااروی ( )1302کااه نسااخهای از
ایاان پرسشاانامه را در ایااران ترجمااه و آماااده اجاارا
کاارده ،روایاای آن را در جامعااه ایراناای تائیااد کاارده و
آلفااای کرونبااا براباار بااا  1,11را باارای آن گاازار
کاارده اساات .در ایاان پااژوهش آلفااای کرونبااا ایاان
پرسشنامه برابر با  1,15بهدستآمده است.
پرسشتتنامه حمایتت اتتمتتا ا اارا شتتده
چندبعتتتتدی :پرسشاااانامه حمایاااات اجتماااااعی
ادراکشااده چندبعاادی یااک اباازار  12گویااهای اساات
که باه منآاور ارزیاابی حمایات اجتمااعی ادراک شاده
از سااه منبااع خااانواده ،دوسااتان و افااراد مهاام در
زندگی توسا زیمات و همکااران ( )1311تهیاهشاده
اساات .در ایاان پرسشاانامه پاسااخگو نآاار خااود را در
یاک مقیاااس  0گزینااهای از نماره یااک باارای کااامال
مخااالفم تااا هفاات باارای کااامال مااوافقم مشااخص
مااایکناااد .ادوارک و همکاااارانش در ساااال ،2111
پایایی درونی این ابازار را در یاک نموناه  011نفاری
از جوانااااان دبیرسااااتان بااااا اسااااتفاده از آلفااااای
کرونبا  31،تاا  12درصاد بارای خارده مقیااسهاای
ایاان اباازار و  12درصااد باارای کاال اباازار گاازار
نمااودهانااد .ساالیمی و همکااارانش ( ،)1311ضااری
آلفااای کرونبااا سااه بعااد حمایاات اجتماااعی دریافاات
شده از سوی خاانواده ،دوساتان و افاراد مهام زنادگی
را به ترتیا  13درصاد 12،درصاد و  12درصاد ذکار
نمودهاند.
یافتهها
ویژگاایهااای جمعیاات شااناختی در ایاان پااژوهش
شامل سن ،جان و تحصایالت باود .دامناهی سانی
دانشااجویان بااین  21تااا  41ماایباشااد و میااانگین
سنی دانشجویان  25ساال مای باشاد .تعاداد افاراد در
مقطااع کارشناساای  23نفاار ( 45درصااد) در مقطااع
کارشناساای ارشااد  20نفاار ( 20درصااد) و در مقطااع
دکتری  11نفر ( 1,10درصد) میباشد.
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تدول شماره  .1وکزیع میانهین و انحراف معیار و همبگتها میان متغیرهای پژوهش
نیازهای مزلو
رضایت از زندگی
حمایت اجتماعی
انحراف معیار
میانگین
متغیرها
1
11/24
23/35
حمایت اجتماعی
1
1/23
3/2
11/1
رضایت از زندگی
1
1/42
1/23
1/3
42
نیازهای مزلو

همااانطااور کااه در جاادول  1مشاااهده ماایگااردد
بیشااترین میااانگین و انحااراف معیااار مربااو بااه
نیازهای هرمی مزلاو مایباشاد و کمتارین میاانگین و
انحااراف معیااار در متغیاار رضااایت از زناادگی مشاااهده
ماایگااردد .در ایاان جاادول مشاااهده ماایشااود کااه
همبسااتگی بااین نیازهااای هرماای مزلااو و رضااایت از
زناادگی دیناار  42صاادم ماایباشااد و بااین نیازهااای

مدل
رگرسیون
باقیمانده
نمره کل

هرماای مزلااو و رضااایت از زناادگی دیناار همبسااتگی
معناااداری وجااود دارد و ایاان معناااداری در سااطد 33
درصد مایباشاد .همچناین همبساتگی باین نیازهاای
هرمااای مزلاااو و حمایااات اجتمااااعی  1,23صااادم
میباشد در واقعباین نیازهاای هرمای مزلاو و حمایات
اجتماااعی کااارکردی همبسااتگی معناااداری وجااود
دارد و این معناداری در سطد  33درصد میباشد.

تدول شماره  .2وحلیل و نتایج رگرسیکن متغیرهای پژوهش
مجمو مجذورات
میانگین مجذورات
F
df
2/31
1/31
2
12/22
1/33
130
54/22
133
01/13

باااا توجاااه باااه اینکاااه میااازان معنااااداری ()sig
بهدستآماده در ساطد اطمیناان  35درصاد ،کمتار از
 1/115ماایباشااد ،چنااین بیااان ماایشااود کااه فاارگ
اصلی تحقی (بررسی نقاش نیازهاای هرمای مزلاو و
حمایت اجتمااعی ادراک شاده در پایش بینای رضاایت
از زنادگی دانشاجویان) ماورد تائیاد قرارگرفتاه اساات.

sig
1/11

همچنااین در رابطااه بااا تأریرگااذاری متغیاار مسااتقل
(سلساالهمراتاا نیازهااای مزلااو و حمایاات اجتماااعی
ادراک شده) بر متغیار وابساته (رضاایت از زنادگی) باا
توجااه بااه سااطد معناااداری کمتاار از  ،1/115فاارگ
اول تحقی (تأریرگاذاری) تائیاد و فارگ صافر (عادم
تأریرگذاری) رد میشود.

تدول شماره  .3وحلیل ضرایب و ضریب Beta
مدل
مقدار رابت
حمایت اجتماعی
نیازهای هرمی مزلو

ضری استاندارد نشده
B
خطای استاندارد
1/35
-3/22
1/25
1/13
1/21
3/4

ضری استانداردشده
Beta
1/12
1/42

t

sig

-3/15
2/10
5/50

1/11
1/14
1/11
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همااانطااور کااه در ایاان جاادول مشاااهده ماایشااود
میاازان ضااری بتااا متغیاار حمایاات اجتماااعی در
پااایشبینااای رضاااایت از زنااادگی برابااار باااا 1,12
اساات یعناای حمایاات اجتماااعی بااه میاازان 1,12
رضاااایت از زنااادگی را پااایشبینااای مااایکناااد و
هاامچنااین میاازان ضااری بتااا در نیازهااای هرماای
مزلااو براباار بااا  1,42ماایباشااد بااه ایاان معنااا کااه
نیازهااای هرماای مزلااو بااه میاازان  1,42رضااایت
از زندگی را پیشبینی مینماید.
بحث و نتیجهگیری
هااادف از ایااان تحقیاا بررسااای نقاااش نیازهاااای
هرماای مزلااو و حمایاات اجتماااعی ادراکشااده در
پااایشبینااای رضاااایت از زنااادگی مااایباشاااد و
همااانطااور کااه از یافتااههااای پااژوهش مشااخص
مااایباشاااد فرضااایه تحقیا ا تائیاااد مااایشاااود و
نیازهاااای هرمااای مزلاااو و حمایااات اجتماااااعی
ادراکشاااده مااایتوانناااد رضاااایت از زنااادگی را در
دانشجویان پیشبینی نمایند.
در تحقیقاااااات رودساااااری و همکااااااران ()1314
مشااخص گردیااد کااه میااان رضااایت از زناادگی و
حمایاات اجتمااااعی رابطاااه معنااادار مثبااات وجاااود
دارد ،اماااا تااااکنون تحقیقااااتی در ماااور رابطاااه
میاااان نیازهاااای هرمااای مزلاااو باااا دو متغیااار
رضاااایت از زنااادگی و حمایااات اجتمااااعی صاااورت
نگرفتااه اساات .همااانطااور کااه نتااای تحقیاا
نشاااان داد متغیااار نیازهاااای هرمااای مزلاااو باااه
میااازان بیشاااتری نسااابت باااه متغیااار حمایااات
اجتماااااعی ماااایتوانااااد رضااااایت از زناااادگی را
پاایشبیناای نمایااد ،بااه ایاان معنااا کااه هرچقاادر فاارد
سلسااالهمراتا ا نیازهاااای هرمااای مزلاااو را ترقااای
ماااینمایاااد (از نیازهاااای پاااائین تااار باااه سااامت
نیازهااااای بااااا تر و خودشااااکوفایی ماااایرود)
میااازان رضاااایتش از زنااادگی افااازایش ماااییاباااد.
در تحلیااال دادههاااای پاااژوهش مشاااخص گردیاااد
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افاارادی کااه در نیازهااای سااطد پااائین هاارم مزلااو
هسااتند میاازان رضایتشااان از زناادگی نساابت بااه
افاارادی کااه در بااا و رأس هاارم هسااتند پااائین
تااار مااایباشاااد .در تحقیااا صاااورت گرفتاااه
دانشاااجویانی کاااه نماااره باااا یی در نیازهاااای
فیزیولو یاااک و نماااره پاااائینی در گااارایش باااه
خودشاااکوفایی کسااا مااایکنناااد نسااابت باااه
دانشااااجویانی کااااه در مقیاااااس خودشااااکوفایی
نمااارات باااا تری کسا ا مااایکنناااد رضاااایت از
زناادگی کمتااری دارنااد .هنگااامیکااه افااراد بااه
خویشااتن فکاار ماایکننااد ،دیگااران را آنطااور کااه
هساااتند مااایپذیرناااد و از ایاااده آل گرایااایهاااای
کااااذ دوری مااایکنناااد باااه هماااین میااازان
رضایتشان از زندگی افزایش مییابد.
همچنااین متغیاار دیگااری کااه رضااایت از زناادگی
را پااایشبینااای ماااینمایاااد ،حمایااات اجتمااااعی
ادراکشااده اساات .ایاان متغیاار بااه میاازان کمتااری
نسااابت باااه نیازهاااای هرمااای مزلاااو ،رضاااایت از
زناادگی را پاایشبیناای مااینمایااد .هرچقاادر میاازان
حمایااات اجتمااااعی از ساااوی فااارد دیگااار فاااراهم
شااود در ایاان صااورت میاازان رضااایت از زناادگی
در دانشجویان افزایش مییابد.
میااازان همبساااتگی در باااین متغیرهاااای پاااژوهش
در خاااانمهاااا و آقایاااان باااا یکااادیگر متفااااوت
مااایباشاااد .نتیجاااه تحقیااا را در خاااانمهااااا
(دانشااجویان دانشااگاه فردوساای مشااهد) بااه ایاان
صااورت ماایتااوان بیااان کاارد کااه هاار چااه آنهااا
باااه سااامت رأس نیازهاااای هرمااای مزلاااو پااایش
ماایرونااد و حمایاات اجتماااعی از سااوی دیگااران
باارای آنهااا فااراهم ماایشااود میاازان پاایشبیناای
رضایت از زندگی در آنها افزایش مییابد.
امااا نکتااهی قاباالتوجااه در آقایااان ایاان اساات کااه
هرچااه آنهااا بااه ساامت خااود شااکوفایی و رأس
هاارم پاایش ماایرونااد (یعناای نماارات بیشااتری در
پرسشاااانامه نیازهااااای هرماااای مزلااااو کساااا
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ماایکننااد) بااه همااان صااورت رضااایت از زناادگی
در آناااان افااازایش ماااییاباااد اماااا در حمایااات
اجتماعی تغییری صورت نمی گیرد
یعنااای باااین نیازهاااای هرمااای مزلاااو و حمایااات
اجتمااااعی کاااارکردی رابطاااهای وجاااود نااادارد.
نکتااهی قاباالتوجااه در ایاان تحقیاا همااین نکتااه
ماایباشااد کااه بااین نیازهااای پاان گانااه و رضااایت
از زنااادگی در آقایاااان رابطاااه معنااااداری وجاااود
دارد .هاااامچنااااین دانشااااجویان در دو مقطااااع
کارشناسااای ارشاااد و کارشناسااای بررسااای شااادند.
در دانشااجویان مقطااع کارشناساای هاار چااه آنااان
باااه سااامت خاااود شاااکوفایی و رأس هااارم پااایش
ماایرفتنااد و نماارات بیشااتری کساا ماایکردنااد
باااالطبع نمااارات آناااان در رضاااایت از زنااادگی و
حمایااات اجتمااااعی افااازایش ماااییافااات اماااا در
دانشاااجویان مقطاااع کارشناسااای ارشاااد هرچاااه
آنهااا بااه ساامت رأس هاارم نیازهااا و بااه ساامت
خودشاااکوفایی پااایش مااایرفتناااد در آن صاااورت
میاااازان رضااااایت از زناااادگیشااااان افاااازایش
ماااییافااات اماااا در حیطاااهی حمایااات اجتمااااعی
آنااان تغییااری حاصاال نماایشااد .درنتیجااه رابطااه
بااین نیازهااای هرماای مزلااو و رضااایت از زناادگی
و حمایااات اجتمااااعی در دانشاااجویان کارشناسااای
معنااادار ماایباشااد امااا در دانشااجویان کارشناساای
ارشاااد تنهاااا رابطاااه باااین ایااان دو متغیااار یعنااای
نیازهاااای هرمااای مزلاااو و رضاااایت از زنااادگی
معنااادار ماایباشااد .ایاان پاازوهش دارای یکسااری
محاادودیتهااای ماای باشااد کااه شااامل ایاان مااوارد
ماای باشااد :مشااکالت مربااو بااه انگیاازه و دقاات
آزماااودنیهاااا (در پاساااخگویی باااه پرسشااانامه)،
تعااااداد محاااادودی از دانشااااجویان دکتاااارا بااااه
پرسشااانامههاااا جاااوا مااایدادنااادف نموناااه
موردبررسااااای در ایااااان پاااااژوهش نموناااااه در
دسااترس بااود ،لااذا نماایتااوان ایاان نتااای را بااا
قاطعیاات تعماایم داد و در آخاار پیشاانهاد ماایشااود

بررسي نقش حمایت اجتماعي ادراکشده و 121...
سااااودمندی ایاااان تحقیاا ا در فاصااااله زمااااانی
بااهصااورت طااولی مااورد ارزیااابی قاارار گیاارد تااا از
صاااحت یافتاااههاااا در طاااول زماااان اطمیناااان
بیشااتری حاصاال گااردد همچنااین ایاان تحقیاا
در طیااا دانشاااجویان دکتاااری ماااورد پاااژوهش
قااارار گیااارد و عاااالوه بااار جامعاااه آمااااری کاااه
دانشاااجویان دانشاااگاه فردوسااای مشاااهد بودناااد
ایاان پااژوهش باارای اقشااار دیگاار جامعااه ماننااد
آتاااشنشاااانان ،دبیاااران و ...موردتحقیااا قااارار
گیرد.
منابع
اصاااغری پاااور .)1303( . .رابطاااه باااین اخاااتاللهاااای
رفتااااری و عااادم ارضاااای نیازهاااای اساسااای داناااش
آمااوزان باار اساااس طبقااهبناادی مزلااو( .پایاااننامااه
کارشناساااای ارشااااد) .دانشااااگاه خااااوارزمی( .شااااماره
بازیابی پ .)511 /121
بخشاااای پااااور رودسااااری  ،.پیااااروی و عاباااادیان ا.
( .)1314مقالاااهی بررسااای رابطاااهی میاااان رضاااایت
از زنااادگی و حمایااات اجتمااااعی باااا ساااالمت روان در
دانشااااجویان .فصاااالنامه اصااااول بهداشاااات رواناااای،
ساااال هفاااتم .شاااماره بیسااات و هفاااتم و بیسااات و
هشتم.145-152،
تااااوکلی م ،.مکوناااادی و حیاااادری .)1333( . ،رابطااااه
حمایاات اجتماااعی و اضااطرا اجتماااعی بااا رضااایت
از زنااادگی در کارکناااان دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی و
خااادمات بهداشاااتی درماااانی اساااتان بوشاااهر .دوماااین
کنفااااران ملاااای روانشناساااای و علااااوم رفتاااااری،
مطالعات اجتماعی و فرهنگی ،تهران.
حیااااادری ،. ،روحاااااانی رصااااااف ،و کاردوسااااات. ،
( .)1333جایگااااه معنویااات و تجاااار او از دیااادگاه
آبراهام مزلو ،دوره  ،11شماره .20-53 ،31
خساااروی ،ز .)1302( .نقاااش خاااود طااار واره منفااای در
شاااکلگیاااری و تاااداوم افساااردگی دوران کاااودکی و
نوجاااوانی .فصااالنامه علاااوم انساااانی دانشاااگاه الزهااارا،
شماره .1-12 ،21
د ور .)1314( . ،مبااااانی نآااااری و عملاااای پااااژوهش در
علوم انسانی و اجتماعی .تهران :انتشارات رشد.
سااااالیمی ،. ،جوکاااااار ،و نیاااااک پاااااور ،.ر.)1311( .
ارتباطااااات اینترنتاااای در زناااادگی :بررساااای نقااااش

 122محمد جواد اصغري ابراهیم آباد و همکاران
ادراک حمایاااات اجتماااااعی و احساااااس تنهااااایی در
اساااااتفاده از اینترنااااات .فصااااالنامه مطالعاااااات روان
شناختی ،پاییز  ,1311دوره  ,5شماره 3
شاااجاعی ،م .)1312( .مقالاااه نیازهاااای معناااوی از دیااادگاه
اسااالم و تناااظر آن بااا سلساالهمراتاا نیازهااای مزلااو.
فصااالنامه مطالعاااات اساااالم و روانشناسااای ،ساااال ،1
10-112 ،1
شاااااولتز ،د .)1300( .روانشناسااااای کماااااال( .ترجماااااهی
گیتااای خاااو دل ،1311،چااااپ شاااانزدهم) .تهاااران:
پیکان.
شاااولتز د؛ شاااولتز س .)2115( .نآریاااههاااای شخصااایت.
ویراساااات هشااااتم انگلیساااای( ،ترجمااااهی یحیاااای
سااایدمحمدی ،چااااپ بیسااات و یکااام .)1331،تهاااران:
ویرایش.
کااارین .)1343( .نآریاااههاااای رشاااد مفااااهیم و کاربردهاااا،
ترجماااهی االمرضاااا خاااوی ناااژاد ،علیرضاااا رجاااایی
( .)1334تهران :رشد.
ماااارادی ،م ،.دهقااااانی زاده ،م و ساااالیمانی خشااااا . ،
( .)1334مقالااااه حمایاااات اجتماااااعی ادراکشااااده و
سااارزندگی تحصااایلی؛ نقاااش واساااطهای باورهاااای
خودکاراماااد تحصااایلی .مجلاااهی مطالعاااات آماااوز و
یادگیری ،دورهی هفتم ،شماره اول.1-24،
مزلااااو آ .)1301( .انگیااااز و شخصاااایت .ترجمااااهی
رضاااوانی ،ا ،چااااپ ساااوم ،1302 ،مشاااهد :مرسساااهی
چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
مزلاااو آ .)1301( .کتاااا زنااادگی در اینجاااا و اکناااون .هنااار
زنااادگی متعاااالی (برگاااردان مهاااین میالنااای.)1312 ،
تهران :انتشارات فراوان.
میاااار فرهااااادی ن و کاااااظم نااااژاد ل .)1331( .مقالااااه
بررساای نقااش عواماال فااردی باار رضااایت از زناادگی
در پرسااتاران شااااال در بیمارسااتانهاااای وابسااته باااه
دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی شاااهر رشااات .فصااالناماااه
دانشاااکدههاااای ماماااایی و پرساااتاری اساااتان گااایالن،
سال  ،21شماره .52-51 ،25
یوسااا ناااژاد شااایروانی ،م و پیوساااته گاااار ،م.)1331( .
مقالاااه رابطاااهی رضاااایت از زنااادگی و طااار وارههاااای
ناساااازگار اولیاااه در دانشاااجویان ،داناااش و پاااژوهش
در روانشناسااای کااااربردی ،ساااال دوازدهااام ،شاااماره
.52-2,25
Adler M, Fagley N. (2005). Appreciation:
Individual differences in finding value and
meaning as a unique predictor of subjective

Journal of Positive Psychology, No. 5&6, Summer and autumn 2016

well-being. Journal of personality, 73(1)79114.
Diener E, Emmons R, Larsen R J & Griffin S.
(1985). The Satisfaction with Life Scale.
Journal of Personality Assessment, 49, 7175.
Langford H,Catherine P, Bowsher J,Joseph
p,Patricia p.(1997). Social support: a
conceptual analysis. Journal of Advaced
Nursing, 1997, 25, 95-100.
Smith Eliot R. & Mackie Diane M. (1995).
Social Psychology, New York, Worth
Publishers.
Zimet G,Dahlem N,Zimet S G,&Farley G
K.(1988).The Multidimensional scale of
Perceived social support. Journal of
Personality Assessmant, 52, 30-41.

