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 های شخصیتی پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی

 در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

 
 رقیه بهشتی 1
 هائیده صابری2

 چکیده

های ا هدف پیش بینی رضایت از زندگی براساس باور به دنیای عادلانه و ویژگیپژوهش حاضر ب     

-39شخصیتی در دانشجویان انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل ورودی 

نفر به روش نمونه گیری  275در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بودند که نمونه ای به حجم  7930

انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد شده رضایت از زندگی دینر  غیرتصادفی

(، دالبرت، لیبکوس، سالی و 2550(، پرسشنامه باور به دنیای عادلانه داگلاس و ساتون )7390و همکاران )

تحلیلی  –فی ( استفاده شد. پژوهش توصی7390( و پرسشنامه شخصت نئو مک کری و کاستا )2557گوچ )

از نوع همبستگی بود که برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه سلسله 

مراتبی استفاده شد. نتایج ضرایب رگرسیون نشان داد که بین باور به خود و باور به دیگران و ویژگی 

. همچنین براساس وجود داردشخصیتی روان رنجورخویی با رضایت از زندگی رابطه منفی و معناداری 

( به طور -719/5رنجور خویی )بتا=، در مدل اول فقط ویژگی شخصیتی روانسلسله مراتبی نتایج رگرسیون

کند. لیکن باورها در مدل اول نتوانسته اند به معنی داری از طریق کاهش رضایت از زندگی را پیش بینی می

عبارت دیگر، وقتی باورها در زندگی از رضایت زندگی  تنهایی رضایت از زندگی را پیش بینی کنند. به

نقش دارند که ویژگی های شخصیتی افراد کنترل شوند. در مدل دوم از میان متغیرهای پیش بین، باور خود 

 کند. درصد  رضایت از زندگی را پیش بینی می 4( به  طور معنی داری درحدود -277/5)بتا=

 های شخصیتی باور به دنیای عادلانه، ویژگیرضایت از زندگی،  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

افراد از  7در سالهای اخیر پژوهش در زمینه بهزیستی فاعلی، که به چگونگی ارزشیابی     

زندگی خود می پردازند، رو به فزونی است. این ارزشیابی، نوع بازخورد نسبت به 

ازدواج   موضوعهایی مانند و رضایت از 2رویدادها، قضاوت درباره میزان رضایت از زندگی

رضایت از زندگی مفهومی پایدار  (.2559، 9)دینر، اوشی و لوکاسگیردو کار را در بر می

ن زندگی و فراگیر است که احساس و نظر کلی مردم یک جامعه نسبت به جهانی که در آ

 (.2550، 4)سلیگمن، استین، پارک و پترسونکندمی کنند را منعکس می

رضایت از زندگی دو رویکرد نظری وجود دارد. در رویکرد نخست رضایت در زمینه      

از زندگی به عنوان یک سازه در نظر گرفته می شود که ابعاد متعدد دارد و در رویکرد دوم 

، رضایت از زندگی متغیری بسیط است که ابعاد خاصی ندارد و براساس ملاکهای منحصر 

)شیخی، د در نظر می گیرد، سنجیده می شودبه فردی که شخص برای ارزیابی زندگی خو

(. افراد با رضایت از زندگی بالا هیجان های مثبت 7935هومن، احدی و سپاه منصور، 

بیشتری را به یاد آورده و از پیرامون خود ارزیابی مثبت تری دارند و آنها را خوشایند 

تعددی را در افزایش (، عوامل م2555) 9(. رایت و کروپانزانو2575، 0توصیف می کنند)تیم

ی زیستی)نظیر توان به دو دستهرضایت از زندگی مطرح کرده اند، این عوامل را می

روانی )نظیر روابط اجتماعی  -آمادگی ژنتیکی و سلامت جسمانی( و عوامل اجتماعی 

 مطلوب و نیازهای روانی ( طبقه بندی کرد.

                                                           
1- evaluation 
2- satisafaction with life 
3- Diener, Oshi & Lucas 
4- Seligman, Steen, Park & Peterson 
5 - Thimm 
6 - wright & Cropazan 
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ه دنیای عادلانه است که شامل یکی از عوامل مرتبط با رضایت از زندگی، باور ب     

(. باور به دنیای عادلانه به 7930باورهای منطقی و غیر منطقی می شود)ره پرداز و شیرازی، 

( بین شخص و دنیای اجتماعی اوست. این قرارداد 7399، 7لرنرعنوان یک قرارداد شخصی )

افراد، باور قاطع  بر تعهد نسبت به عمل و حفظ عمل به شیوه ای عادلانه استوار است . هرچه

تری به دنیای عادلانه داشته باشند، تلاش و کوشش بیشتری هم برای عدالت و هم برای 

، به نقل از گل پرور 7399، 2اصلاح یا توجیه بی عدالتی به خرج می دهند )لرنر و سایمونز

(. از چنین منظری به طور خلاصه باور به دنیای عادلانه نوعی آمادگی شخصی است و 7993

به طور طبیعی، کسانی که اعتقاد و باور نیرومند تری داشته باشند خود به شیوه ای منصفانه و 

براساس قواعد عدالت رفتار    می کنند و در کل این باور، رفتارها و کارکردهای روزمره 

زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد و برعکس باور به دنیای ناعادلانه، انعکاسـی از دنیـای 

گناهان به جـای گناهکـاران مورد کیفر واقع می از بی عدالتی است که در آن بی سرشـار

-شود و گناهکاران از زیر بار مجازات میشوند، شایستگی و استحقاق پاداش داده نمی

(. بنابراین باور به دنیای ناعادلانه باعث بدبینی و منفی نگری و 2559، 9گریزند)فورنهام

طریق نفع شخصی بدون احساس الزام و تعهد به هیچ قاعده ی رفتارهایی می شود که از 

عادلانه ای تغذیه می شود. باور به دنیای عادلانه حس اعتماد و برعکس باور به دنیای 

ناعادلانه حس بی اعتمادی و بدگمانی را فراهم می کند. وقتی افراد دارای باور به دنیای 

در شرایطی که نتوانند موقعیت را تغییر دهند ( با عادلانه باشند و با بی عدالتی مواجه شوند ) 

یا دلیل تراشی و توجیه ) مثل سرزنش قربانیان به بی عدالتی به  4علایمی شبیه به افسردگی

                                                           
1 - Lerner 
2- lerner & simons 
3 - Furnham 
4- Depression 
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عنوان کسانی که مستحق چنین بی عدالتی هستند ( پاسخ می دهند. اما در مقابل افراد دارای 

مواجه می شوند احتمالا با سوگیری خدمت به  باور به دنیای ناعادلانه ، وقتی با بی عدالتی

(. در پژوهش ره پرداز و 7993خود و با بدگمانی و سوء ظن پاسخ می دهند)گل پرور، 

(، نتایج نشان دادند که بین بعد باور به دنیای ناعادلانه با رضایت از زندگی 7930شیرازی)

ی، باور به دنیای عادلانه برای رابطه معکوس و معنی داری و بین باور به دنیای عادلانه عموم

دیگران و باور به دنیای عادلانه برای خود، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین 

باور به دنیای عادلانه موجب کاهش حالات هیجانی منفی و تجربه های هیجانی مثبت بیشتر 

اشت. همچنین می شود و در کل چنین باوری رضایت بالا از زندگی را در پی خواهد د

(، نشان دادند باور به عادلانه بودن دنیا و 7937نتایج پژوهش خسروی و ناهیدپور)

گل پرور،  های اجتماعی قادر به پیش بینی رضایت از زندگی هستند. در پژوهشحمایت

(، یافته ها نشان داد، رابطه بین باورهای دنیای عادلانه برای خود و 7999کامکار و جوادی)

 رضایت از زندگی منفی و معنادار بود. دیگران با 

متغیر دیگری که در بررسی تفاوت های فردی رضایت از زندگی، مدنظر محققان قرار      

؛ خادمی 7934گرفته است، ابعاد مختلف شخصیت است)کرمی جویانی، سروقد و بقولی، 

ظیری است های بی ن(. شخصیت، الگویی از صفات نسبتا پایدار و ویژگی7930و اسماعیل، 

 (.7999بخشند )فیست؛ به نقل از حدادیان، که هردو به رفتار فرد همسانی و فردیت می

نیز معروف است. پنج عامل اصلی یا  7عاملی شخصیت که به پنج عامل بزرگنظریه پنج     

( که عصبیت یا بی ثباتی هیجانی نیز نامیده شده، N) 2بزرگ، عبارت اند از: نوروتیسیزم

                                                           
1 Big Five Personality Traits 
2 Neuroticism 
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یا وظیفه شناسی  4( و وجدانی بودن A)9( ، توافق O) 2(، باز بودن به تجربهE)7یبرون گرای

(C برون گرایی مبین تمایل فرد به سمت عواطف مثبت و معاشرت با دیگران است. توافق .)

پذیری با قابل اعتماد بودن، صداقت و همدلی مرتبط است. در مقابل، عدم توافق پذیری با 

اعتنایی نسبت به علایق و نیازهای رل و مدیریت دیگران و بیخودمحوری، تمایل به کنت

آنان همراه است. وظیفه مداری با کنترل تکانه ها، توانایی برنامه ریزی ، سازماندهی و 

تکمیل فعالیت ها و وظایف مرتبط است. روان نژندی به میزان سازگاری و ثبات هیجانی 

ایل به تجربه عواطف و فعالیت های جدید اشاره دارد. گشودگی نسبت به تجربه نیز با تم

مرتبط است. هر یک از این پنج حوزه کلی می تواند به جنبه ها یا اجزاء ریزتری تفکیک 

 (.7937شود)حسن زاده، بیدختی و دانش زاده، 

مطالعات مختلفی در زمینه رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن در ایران و خارج از      

 در پژوهش خادمی و اسماعیل .است که به برخی از آنها اشاره می شود ایران انجام یافته

های شخصیتی و هویت در پیش بینی رضایت از (، که با هدف تعیین نقش ویژگی7930)

زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نشان داد که میزان رضایت از زندگی 

داری یی و انعطاف پذیری بطور معنیدر دانشجویان دارای ویژگی شخصیتی برون گرا

بیشتر از ویژگی شخصیتی روان رنجوری، دلپذیربودن و باوجدان بودن است.  در پژوهش 

(، نشان دادند که رضایت از زندگی با روان نژندی، 7930دیگری تمنایی فر و بهزاد مقدم)

مثبت دارد همبستگی منفی و با برون گرایی، انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری همبستگی 

اما با دلپذیر بودن رابطه معناداری وجود ندارد. در پژوهش که توسط مرعشی ، محرابیان و 

                                                           
1 Extraversion 
2 Open to Experience 
3 Agreeableness 
4 Conscientiousness  
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( انجام شد رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و هوش معنوی با 7939مسلمان  در سال )

رضایت از زندگی در کارکنان یک شرکت صنعتی در ایلام بررسی شد که یافته ها نشان 

ن با سطح روان رنجور خویی پایین تر، رضایت از زندگی بالاتری می دهند که کارکنا

دارند. همچنین کارکنان با برون گرایی بالاتر و وجدان بالاتر رضایت از زندگی بیشتری 

دارند و بین تجربه گرایی و رضایت از زندگی ارتباط معنی داری یافت نشد. نتایج حاصل 

(، با هدف بررسی رابطه رضایت 7939ه گر)از پژوهش خدابخش پیرکلانی، کلانی و پیوست

از زندگی و عوامل برون گرایی شخصیت در آزمون نئو و آیزنگ در دانشجویان رشته 

های مختلف دانشگاههای تهران نشان داد که رابطه رضایت از زندگی با برون گرایی 

نادار نشد. معنادار بود، اما در آزمون آیزنک رابطه بین رضایت از زندگی و برون گرایی مع

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد رضایت از زندگی با دو مقیاس هیجانات مثبت و 

فعالیت ، از شاخص های برون گرایی آزمون نئو رابطه معنادار دارد. احتمالا رضایت از 

زندگی با مفهوم کلی برون گرایی رابطه ندارد، اما بروز هیجانات مثبت چون شادی و 

 الا بردن سطح رضایت از زندگی افراد موثر است.فعالیت در ب

با توجه به اینکه دانشجویان به عنوان قشر خاصی از جامعه، در دوران دانشجویی شرایط      

خاصی از زندگی اجتماعی را تجربه می کنند که می تواند روی سلامت روانی و کیفیت 

فردی پیامدهای اجتماعی  زندگی آنها تاثیر بگذارد. رضایت از زندگی جدای از اثرات

مهمی به همراه دارد برای نمونه وجود چنین احساسی می تواند سلامت فرد و جامعه را 

تضمین نماید و با ایجاد امید و خوشبینی و از بین بردن احساس بی قدرتی و انزوا و بی 

 اعتمادی در بین مردم فرآیند توسعه را تسریع نموده و با ایجاد احساس تعلق و تعهد

اجتماعی بقای جامعه را تضمین نماید. وجود نارضایتی، با ایجاد بدبینی در افراد در طولانی 
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مدت موجب انزوا و بی اعتمادی اجتماعی و از بین رفتن سرمایه های اجتماعی می شود و 

در صورت طولانی شدن چنین جالاتی می توان نسل های بعد را نیز به عنوان قربانیان این 

گرفت. تحقیق ها نشان داده است که اهمیت رضایت از زندگی بویژه در  واقعه در نظر

دوران جوانی به حدی است که براساس آن می توان میزان رفتارهای انحرافی افراد را در 

، 7آینده و نیز قربانی انحرافات شدن ایشان را پیش بینی کرد )هارنین، هوبنر و سولدو

ا رضایت از زندگی دانشجویان، موضوعی قابل (. بنابراین شناخت عوامل مرتبط ب2551

توجه است که در این پژوهش نقش دو متغیر باور به دنیای عادلانه و ویژگیهای شخصیتی، 

در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است. براساس هدف 

 پژوهش فرضیه زیر مطرح شده است:

به دنیای عادلانه و ویژگیهای شخصیتی قابل پیش بینی رضایت از زندگی براساس باور      

 است.

 

 روش 

همبستگی به انجام رسید. جامعه پژوهش  -های توصیفی این پژوهش بر مبنای پژوهش     

در دانشگاه آزاد  31-39حاضر شامل تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 

هویت و کرامر براساس تعداد متغیرهای اسلامی رودهن بود. تعداد نمونه براساس توصیه 

نفر براورد شد و به روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع در دسترس انتخاب  275پیش بین 

شدند. بدین صورت که پس از مراجعه به دانشکده های مختلف دانشگاه آزاد رودهن، بین 

                                                           
1- Haranin, Huebner & Suldo 
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پس از تکمیل جهت افرادی که تمایل به اجرای پرسشنامه داشتند، پرسشنامه ها توزیع شد و 

 شدند.  SPSS-21تجزیه و تحلیل آماری وارد نرم افزار 

 

 ابزار پژوهش

این مقیاس برای (: 1321)1رضایت از زندگی دینر و آمونز و لارسن وگریفین-1

سوال با  0اندازه گیری سطح رضایت اززندگی کلی افراد طراحی شده است و شامل 

( است. ضرایب 7تا کاملًامخالفم=  1اً موافقم= ای )کاملدرجه 1گویی لیکرت مقیاس پاسخ

 92/5و  91/5پایایی هماهنگی درونی و بازآزمایی مقیاس در بین دانشجویان به ترتیب 

(، در نمونه ای 7390(. دینر و همکارانش)7390گزارش شده است )دینر و همکاران، 

( را ارزشیابی swlsدانشجوی دوره کارشناسی، مقیاس رضایت از زندگی ) 719متشکل از 

و ضریب  49/9و 0/29کردند. میانگین و انحراف استاندارد نمره های دانشجویان به ترتیب 

بود.  91/5و ضریب آلفای کرونباخ  92/5همبستگی بازآزمایی نمره ها پس از دو ماه اجرا 

(، اعتبار مقیاس رضایت از 2552) 2اسچیمک، ردهاکریشنن، اوشی، زوکوتو و آهادی

ا استفاده از ضریب الفای کرونباخ برای ملیتهای آمریکایی، آلمانی، ژاپنی، زندگی را ب

گزارش کرده اند. آریندل، 97/5و 35/5،92/5،13/5،19/5مکزیکی و چینی به ترتیب 

نفر از بزرگسالان هلندی اعتبار آن  7155( با اجرای این آزمون در 7333) 9هسنیک و سیج

(، در یک نمونه 7337)4یگری آریندل، میوسن و هیزرا مناسب دانسته اند و در مطالعات د

نفری از دانشجویان ، اعتبار و روایی آن را رضایت بخش گزارش کرده اند. در  751

                                                           
1- Diener, Emmons, Larsen & Griffin 
2- Schimmack, Radhakrishnan, Oishi, Dzokoto & Ahadi 
3- Arrindell, Hessink & Seij 
4- Arrindell, Meeuwesen & Huyse 
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مجموع نتایج حاکی از اعتبار و روایی مطلوب نسخه فارسی رضایت از زندگی و امکان 

(، از 7999کوچکی )بهره گیری از آن در جامعه ایرانی است که برای این منظور بیانی و 

و با  99/5نفر دانشجوی دانشگاه ازاد اسلامی استفاده کرده اند که آلفای کرونباخ آن  753

بدست آمده روایی سازه مقیاس رضایت اززندگی از طریق روایی  93/5روش بازازمایی 

همگرا با استفاده از فهرست شادکامی اکسفورد و فهرست افسردگی بک برآورد براساس 

(یک مقیاس مفید در پژوهشهای swlsین پژوهش، مقیاس رضایت از زندگی )نتایج ا

( ضرایب پایایی آلفای کرونباخ و 7993ایرانی است. در پژوهش شیخی و همکاران )

گزارش گردیده است و روایی همگرا و  11/5و  90/5بازآزمایی کل پرسشنامه به ترتیب 

 واگرا پرسشنامه نیز مطلوب می باشد.

(؛ 2550)7این پرسشنامه توسط ساتون و داگلاسباور به دنیای عادلانه:  پرسشنامه -2

( طراحی شده است و توسط گل پرور و 2557)2دالبرت، لیکبوس، سالی و گوچ

سوال بوده  21( ترجمه و اعتباریابی شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه 7999عریضی)

، باورهای دنیای 9تا  7شامل سوالات خرده مقیاس، باورهای دنیای عادلانه برای خود  4و 

، باورهای دنیای عادلانه عمومی شامل سوالات 79تا  3عادلانه برای دیگران شامل سوالات 

( را اندازه گیری می کنند. طیف 21تا  24و باورهای دنیای ناعادلانه شامل سوالات  29تا  71

؛ موافقم 9؛ نظری ندارم 2م ؛ مخالف7نمره گذاری سوالات بر اساس لیکرت )کاملاً مخالفم، 

باشد، باورهای  04تا  21( است. در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 0؛ کاملاً موافقم 4

باشد، باورهای دنیای عادلانه در سطح  97تا  04دنیای عادلانه در این جامعه ضعیف؛ بین 

خوب باشد، باورهای دنیای عادلانه بسیار  97متوسطی و در صورتی که نمرات بالای 

                                                           
1- Sutton & Douglas 
2- Dalbert, Lipkus, Sallay & Goch 
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( پایایی سنجی کرده و آلفای کرونباخ 7990پرور و عریضی )باشد. این پرسشنامه را گلمی

و برای باورهای دنیای عادلانه برای دیگران  12/5آن برای باورهای دنیای عادلانه برای خود 

ها ی این پرسشنامهگزارش شده است. در عین حال شواهدی از روایی همزمان و سازه 94/5

( نیز مقیاس باورهای دنیای 2557اند. براساس گزارش دالبرت و همکاران )ردهارائه ک

باشد و تک عاملی بودن آن نیز از طریق می 99/5عادلانه عمومی دارای آلفای کرونباخ 

( نیز این 7990تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفته است. سجادیان و گل پرور )

اند و پایایی آن را قابل قبول و مطلوب در اده نمودهپرسشنامه را در پژوهش خود استف

اند. این محققان در مورد سوالات مربوط به باورهای دنیای گزارش کرده 3/5حدوود 

، ضرایب  094/5براون آن را  -، ضرایب اسپیرمن 097/5ناعادلانه، آلفای کرونباخ را 

اند. گزارش نموده 14/5اهه( و ضریب بازآزمایی آن را با )فاصله دوم 094/5گاتمن آن را 

 94/5تا  99/5، شاخص همسانی  91/5تا  99/5(، آلفای کرونباخ 2557دالبرت و همکاران )

 اند. را برای این سوالات گزارش نموده

این مقیاس  (:1332)1کاستا و مک ری FFI-NEO-33پرسشنامه شخصیتی نئو  -9

را احراز می کند هریک از سوالها سوال در سوال آزمودنی نمره صفر تا چهار  95دارای 

روان  Nنشان دهنده یکی از پنج عامل بزرگ شخصیت مک کرا وکاست به ترتیب ، عامل 

موافق بودن  Aگشودگی )انعطاف پذیری(  Dبرونگرایی،  Eآزرده گرایی )روان رنجوری( 

سوال مقیاس را پوشش می دهند در کل  72با وجدان بودن است هریک از عوامل  Cو 

کسب می کند. همسانی درونی این آزمون،  49ودنی در هر مقیاس نمره ای از صفر تا آزم

(، برای 7332در نمونه دانشجویان آمریکایی ایالات متحده توسط کاستا و مک کری)

                                                           
1- Costa & McCrae 
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بوده است. این  99/5، و 19/5، 93/5، 91/5، 39/5به ترتیب  Cو  N ،E ،O ،Aعوامل 

( برگردان و هنجاریابی شده است؛  2557فرشی ) پرسش نامه در ایران به وسیله گروسی 

ضریب همسانی درونی برای روان آزرده خویی، برون گرایی، گشودگی به تجربه، توافق و 

و ضریب همبستگی درونی آنها  91/5و  99/5، 09/5، 19/5، 99/5وظیفه شناسی به ترتیب 

ن دو نسخه گزارش شده است. روایی هم زمان به روش همبستگی میا 09/5 – 91/5

برای برون گرایی  99/5برای توافق تا  40/5گزارش شخصی و ارزیابی مشاهده گر در دامنه 

 (. 7995)گروسی و همکاران،به دست آمده است

 

 یافته ها

در این تحقیق، متناسب با متغیرهای مورد مطالعه و نوع داده های جمع آوری شده، به      

مرکزی، پراکندگی و توزیع نمره ها استفاده  منظور توصیف آنان از شاخص های گرایش

ای گیری که از نوع فاصلهشد. در مرحله تحلیل آماری، با توجه به ماهیت مقیاس اندازه

ها حسب مورد از روش ضریب همبستگی است و فرضیه های تحقیق برای تحلیل داده

 .پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی استفاده شد

 

 

 

 

 (N=261های پژوهش)متغیر : شاخص های توصیفی1جدول 
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متغیرهای  های شرکت کنندگان در در خصوص توزیع نمره، 7براساس اطلاعات جدول     

های شخصیتی )روان رنجور خویی، برون گرایی، مطبوع بودن، ویژگیرضایت از زندگی، 

دیگران، باورعمومی و عادلانه )باور خود، باور و باور به دنیای وظیفه شناسی و گشودگی(

ر، به ویژه مقادیر باورناعادلانه(، شاخص های مختلف توصیفی اعم از میانگین، انحراف معیا

+ قرار دارند(،  نشان می دهد که توزیع نمره های 2و  -2که در دامنه کجی و کشیدگی)

نظور گروه نمونه در متغیرهای اندازه گیری شده به توزیع نرمال میل دارند. همچنین به م

آزمون نرمال بودن تک متغیری داده ها، با توجه به مقادیرکولموگروف اسمیرینوف و 

توزیع تک متغیری متغیرهای سطح معنی داری در هر کدام از متغیرها، نتایج نشان می دهد، 

رضایت از زندگی، ویژگی های شخصیتی و باور خود، باور دیگران و باور عمومی دارای 

، دارای توزیع نرمال نیست. به همین دلیل این ناعادلانهو فقط باور توزیع نرمال هستند. 

 نمرات شناسایی و به طور موردی از تحلیل کنار گذاشته شدند.

 

 

 

: نرمال بودن چندمتغیری در متغیرهای پیشبین2جدول   
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( از مقدار بحرانی 93/94، نشان می دهد که مقدار حداکثر فاصله ماهالانوبیس ) 2جدول     

توان نتیجه گرفت نمرات ( بزرگتر است. لذا می99/27)  3جذور کای با درجه آزادی م

. این نمرات شناسایی و به طور موردی از پرت چند متغیری در میان متغیرها وجود دارد

 تحلیل کنار گذاشته شدند. 

: ماتریس همبستگی روابط میان متغیرها9جدول  
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غیرهای پیش بین همبستگی بسیار بالایی وجود ندارد و نشان می دهد، مت 9مقادیر جدول     

عایت شده است. با توجه به اینکه این جدول به منظور نشان شرط هم خطی بودن چندگانه ر

دادن عدم خطی بودن چندگانه بین متغیرهای پیش بین ارائه شده است و نتیجه ی جدول 

بدون حذف مقادیرافراطی است، بنابراین اگرچه بین برخی متغیرهای پیش بین همبستگی 

ی شود زیرا در آزمون رگرسیون معنادار وجود ندارد، خللی در آزمون رگرسیون ایجاد نم

همبستگی بین متغیرهای پیش بین و ملاک مدنظر است و به صورت هم خطی چندگانه ارائه 

می شود که براساس نتایج این جدول بین برخی متغیرهای پیش بین شامل روان رنجور 

ر خویی و بارو به خود و باور به دیگران با متغیر ملاک رضایت از زندگی رابطه معنادا

 وجود دارد.

 

فرضیه پژوهش: رضایت از زندگی براساس باور به دنیای عادلانه و ویژگیهای 

 شخصیتی قابل پیش بینی است.

ن استفاده شد. بدی گانه سلسله مراتبی ها از روش تحلیل رگرسیون چند آزمون فرضیه برای     

ن، وظیفه رنجورخویی، برون گرایی، مطبوع بود)روانهای شخصیتی صورت که ویژگی

عادلانه )باور خود، باور دیگران،  باور به دنیای شناسی و گشودگی(در مدل اول و

باورعمومی و باورناعادلانه( در مدل دوم و ترکیب آنها در مدل سوم وارد معادله پیش بینی 

 نشان داده شده است. 0و  4رضایت از زندگی شدند. نتایج تحلیل در جدول 
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 میان ویژگیهای شخصیتی و باورها با رضایت از زندگی : خلاصه مدل رابطه3جدول

 
 

های ویژگیمتغیرهای پیش بین بین ، نشان می دهد که همبستگی چندگانه 4جدول      

های باور به دنیای عادلانه با نمرات کلی رضایت از زندگی در مدل شخصیتی و مولفه

چندگانه اصلاح شده در است. مقدار مجذور همبستگی  925/5و در مدل دوم  739/5اول

درصد واریانس رضایت از زندگی را تبیین می  3/9درصد و در مدل دوم 9/7مدل اول

کنند. در مدل دوم  متغیرهای ویژگی های شخصیتی و مولفه های باور به دنیای عادلانه هر 

دو با هم وارد شدند. همان طور که مشاهده می شود ترکیب آنها در مدل دوم مقدار 

بستگی را بیشتر کرده است. و این تغییر به لحاظ آماری معنی دار است. مقدار مجذور هم

واتسون نشان می دهد که خطاها مستقل از هم هستند. مقدار معمولی بین –آزمون دوربین 

 فرضیه پژوهش تایید می شود. است. 0/2تا  0/7

ی ایت از زندگ: رگرسیون چند متغیری سلسله مراتبی در پیش بینی رض1جدول 

 براساس باور به دنیای عادلانه و  ویژگی های شخصیتی
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، نشان می دهد که در مدل دوم از میان متغیرهای پیش بین، باور خود 0نتایج جدول     

درصد  رضایت از زندگی را پیش بینی می  4( به  طور معنی داری درحدود -277/5)بتا=

گی ارتباط دارد. در مدل اول فقط ویژگی کند. باور خود از طریق کاهش با رضایت از زند

( به طور معنی داری از طریق کاهش رضایت از -719/5رنجور خویی)بتا=شخصیتی روان

کند. لیکن باورها در مدل اول نتوانسته اند به تنهایی رضایت از زندگی را پیش بینی می

ندگی نقش دارند زندگی را پیش بینی کنند. به عبارت دیگر، وقتی باورها در زندگی از ز

 که ویژگی های شخصیتی افراد کنترل شوند.

 

 بحث و نتیجه گیری

فرضیه پژوهش پیش بینی رضایت از زندگی براساس باور به براساس یافته های حاصل،      

طبق نتایج جدول  دنیای عادلانه و رضایت از زندگی در دانشجویان تایید می شود.

رنجور در مدل اول فقط ویژگی شخصیتی روان، رگرسیون چند متغیری سلسله مراتبی

کند. لیکن خویی به طور معنی داری از طریق کاهش رضایت از زندگی را پیش بینی می

باورها در مدل اول نتوانسته اند به تنهایی رضایت از زندگی را پیش بینی کنند. به عبارت 

ی های شخصیتی دیگر، وقتی باورها در زندگی از رضایت زندگی نقش دارند که ویژگ
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افراد کنترل شوند. در مدل دوم از میان متغیرهای پیش بین، باور به دنیای عادلانه برای خود 

درصد رضایت از زندگی را پیش بینی می  4( به  طور معنی داری در حدود -277/5)بتا=

 کند. باور به دنیای عادلانه برای خود از طریق کاهش با رضایت از زندگی ارتباط دارد. 

در راستای رابطه بین ویژگی های شخصیتی با رضایت از زندگی، یا فته به دست آمده با      

(، میری، نقوی و 2577)7(، کیوودو و آبلا793یافته پژوهش های بیرامی و قلی زاده )

( 2579(، محرابیان و ارندان )2577(، عسگری و همکاران)2577(، شغابی)7930)صحرانورد

رنجوری و رضایت از زندگی رابطه منفی معناداری وجود دارد، انکه نشان دادند بین رو

  هماهنگی دارد.

زندگی یک فرد به طور گسترده تحت تاثیر پس زمینه های رشدی فرد مانند ویژگی      

پایین پژوهش ها نشان داده اند که عامل  -های شخصیتی قرار دارد. در حمایت از نظریه بالا

های اساسی در پیش بینی و تبیین رضایت از زندگی های شخصیتی یکی از مؤلفه 

(. در این میان در تبیین نقش منفی روان رنجور خویی در پیش بینی  7994است)دینر، 

رضایت از زندگی می توان عنوان نمود، از آنجائیکه روان رنجورها دارای گرایش برای 

ی و عزت نفس وری، افسردگتجربه اضطراب، تنش، ترحم جویی، کینه ورزی، تکانش

هیجان های منفی بیشتری را تجربه می کنند و از پیرامون خود ارزیابی پایین هستند، بنابراین 

که این مسئله می تواند در بروز  منفی تری دارند و آن را ناخوشایند توصیف می کنند

 رضایت پایین از زندگی نیز نقش داشته باشد.

خود از طریق کاهش با رضایت از زندگی ارتباط باور بخش دیگر یافته ها نشان داد که      

(؛ خسروی و 7937این بخش از یافته ها با یافته های پژوهشگرانی چون انجم شعاع) دارد.

                                                           
1- Quevedo, R.J.M., & Abella 
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(؛ 2579)9(؛ زیدنر و بن زور2579)2(؛ نودلمن2577و همکاران) 7(؛ ایکسوفیا7937ناهیدپور)

اده اند باورهای دنیای ( که نشان د2570و همکاران ) 0(؛ استروب2570)4زانگ و زانگ

عادلانه با رضایت از زندگی رابطۀ معنادار دارد، همسویی قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. 

از زمره مهم ترین پیامد های مثبت برای باور به دنیای عادلانه، تجربه حالات عاطفی مثبت، 

زات جنسی، تر با تجاوافزایش احساس سلامتی عمومی، رضایت از زندگی، سازگاری سریع

کاهش سطح استرس و نگرانی، کاهش افسردگی و اضطراب، کاهش نارسایی عملکرد 

، گل 7999است )گل پرور و کامکار و جوادی،  9اجتماعی و کاهش تمایل به خودکشی

 (.7999پرور و خاکسار، 

رضایت از زندگی به ارزیابی کلی زندگی فرد اشاره دارد که دارای دو بُعد شناختی و      

عد عاطفی که خلق و هیجانات را در بر می گیرد و نشان دهندۀ ارزیابی های شخص از بُ

رویدادهایی است که در زندگی اش اتفاق می افتد.از سوی دیگر، باور به دنیای عادلانه، 

افراد را قادر به مواجهه با محیط فیزیکی و اجتماعی شان می کند؛ به گونه ای که آنها ثابت 

ون داشتن این باور، افراد نمی توانند به سهولت خود را نسبت به دنبال و منظم هستند. بد

کردن اهداف بلند مدت یا حتی رفتارهای تنظیم شدۀ اجتماعی شان در زندگی روزمره 

(؛ بنابراین، باور به عادلانه بودن موجب کاهش 7990متعهد سازند )گل پرور و جوادی، 

ی مثبت بیشتر می شود و درکل، چنین باوری حالت های هیجانی منفی و تجربه های هیجان

 (.7937رضایت بالا از زندگی را در پی خواهد داشت )خسروی و ناهید پور، 

                                                           
1- Xiaofei 
2- Nudelman 
3- Zeidner & Ben-Zur 
4- Zhang & Zhang 
5- Stroebe 
6- suicide 
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با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که رویه های عادلانه و منصفانه ای توسط      

را این امر مانع دانشگاه ها و سازمان های مربوط، در محیط دانشگاهی به کار گرفته شود؛ زی

نیرومند شدن باور به دنیای ناعادلانه در محیط دانشگاهی،در دانشجویان می شود و از سوی 

دیگر، باید به کارکنان و دانشجویان به کارگیری رویه های عادلانه و منصفانه که به عنوان 

ریق بتوان شواهدی علیه باور به دنیای ناعادلانه عمل می کند، آموزش داده شود تا از این ط

 موجبات ارتقاء سلامت روان و افزایش بهداشت روانی دانشجویان را فراهم کرد.

توانند به عنوان روشن است که مقطعی بودن این تحقیق و استفاده از پرسشنامه می     

متغیرهایی مانند وضعیت  این،برهای عمده این تحقیق به حساب آیند. علاوه محدودیت

و دیگر متغیر های موثر و احتمالی کنترل نشده است که پیشنهاد می اجتماعی و اقتصادی 

 گردد در پژوهش های بعدی این متغیرها کنترل گردند.
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