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زندگي در  استرس ادراك شده   با  رضايت از و  بررسي ارتباط تاب آوري روانشناختي

 دانش آموزان داراي سابقه مردودي

 

 

 چكيده

استرس  ادراک  شده  با   رضایت از   ارتباط تاب آوري روانشناختی  وهدف این مطالعه تعیین  

نفر    120بود. آزمودنی هاي  پژوهش شامل زندگی در دانش آموزان داراي سابقه  و بدون سابقه مردودي

دبیرستانهاي دخترانه به صورت  داراي سابقه  و بدون سابقه مردودي ندانش آموزا میان   که  از  بود

انتخاب شدند.     براي جمع آوري داده ها    از مقیاس تاب آوري روانشناختی،  مقیاس    تصادفی ساده 

 ، تاب آوري روانشناختی استرس دریافت شده  و  مقیاس رضایت از زندگی استفاده شد.  نتایج نشان داد که 

رابطه    سابقه  و بدون سابقه مردودي دارايرس مثبت با  رضایت از زندگی در دانش آموزان داراي است

و رضایت از زندگی در دانش آموزان داراي  مثبت معنی داري  دارند. در صورتی که بین استرس منفی

چند متغیري   نتایج تحلیل رگرسیونرابطه منفی معنی داري  بدست  آمد.  سابقه  و بدون سابقه مردودي

  49و  31حدود متغیرهاي تاب آوري روانشناختی،  استرسهاي مثبت و منفی به ترتیب    نشان داد که

را تبیین می  سابقه  و بدون سابقه مردودي درصد از واریانس  رضایت از زندگی دانش آموزان داراي

رضایت سطوح پایین استرس ،     این نتایج حاکی است  که  سطوح باالي  تاب آوري روانشناختی وکنند.   

همچنین این نتایج  بیان می کند که تاب آوري روانشناختی   را در دانش آموزان افزایش می دهد. از زندگی 

 و   استرس   از متغیرهاي تاثیر گذار در رضایت از زندگی دانش آموزان است.   
 پیشرفت تحصیلی   -مردودي  -یت از زندگی رضا   -استرس ادراک شده   -تاب آوري روانشناختی کلید واژه: 
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The relationship of psychological resilience  and perceived stress with  life satisfaction 

in  failure   students   
 

 
 

Abstract 
The aim of the present research was to determine the   relationship   resilience  and  
perceived stress with life satisfaction in the students with academic success and 
failure.     
The research sample consisted of 120 who were selected from among the students 
with academic success and failure through the random  sampling method.  To 
collect   the data, Resilience Scale,  Perceived Stress Scale and  Life Satisfaction 
Scale were used. TThhee  rreessuullttss  sshhoowweedd    tthhaatt    resilience  aanndd    perceived positive stress 

aarree  ppoossiittiivveellyy  rreellaatteedd  ttoo  life satisfaction  in the students with high and low 
achievement  (P<0.01)..    AAllssoo,, Perceived nneeggaattiivvee   stress  iiss  nneeggaattiivveellyy    rreellaatteedd  ttoo  life 
satisfaction    in the students with high and low achievement  (P<0.01).   The  result  
of  multiple  regression  showed that psychological resilience and  perceived stress 
explained  31 and 49 percent of variance of life satisfaction in the students with 
high and low achievement, respectly.  TThhee  rreessuullttss  iinnddiiccaatteedd    tthhaatt    high levels of  
psychological  resilience and low level of  perceived stress increases satisfaction 
with life satisfaction in the students.   
 
Kayword:  psychological resilience  - perceived stress -  life satisfaction - failure    
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 فصل اول

 كليات،  زمينه و پيشينه پژوهش

 

 مقدمه

ید به آینده یكی اي به معنی امید به آینده است، در حالی که امدر تصور عده 1رضایت از زندگی

کهه وتتهی شخصهی از زنهدگی خهود از نتایج رضایت یا عدم رضایت از زندگی است، بهه طوري

کامالً راضی باشد به آینده خویش )نسبت به کسی که رضایت نسبی به زنهدگی دارد  امیهدوارتر 

یعنهی  ايبه زعم عدهو  آینده داردتر از امید بهار کلیاست. بحث رضایت از زندگی مفهومی بسی

انهات بهراي زنهدگی سهالم و آل بودن تمام شرایط مكهانی و زمهانی و فهراهم بهودن تمهام امكایده

در حالی که مفهوم حقیقهی رضهایت از زنهدگی یعنهی نمهرش مثبهت فهرد نسهبت بهه  دغدغه. بی

هها و هها و در کنهار آن پیروزيهها و ناکامیها، تلخیزندگی کنونی، با تمام مشهكالت و سهختی

ها و پهرورش اسهتعدادها. در حقیقهت رضهایت از زنهدگی بهه معنهاي ارزیهابی ها، شهاديموفقیت

 اسهاس آنبهر خود به مثابه یک کل واحد اسهت کهه  2شناختی و آگاهانه افراد از کیفیت زندگی

رضههایت از زنههدگی تحههت تههاثیر   .2005، 3تههرار دارد )فلههورل و وارجههاسمعیارهههاي شخصههی 

نشان داده اند که تاب آوري با رضایت از زندگی رابطه معنی متغیرهاي زیادي است. پژوهش ها 

، 5، کاسهتوالنوس و اورازکهو؛ گلوریها4،2003، گهري و پهادرونواکسهمن داري دارد) براي مثال 

حاکی از ارتباط اسهترس بها رضهایت از  یافته هاي پژوهشی . همچنین  2006، 6؛ دریسكول2005

                                                 
1-Life Satisfaction 

2- Quality of  life 

3- Varjas & Florell 

4- vaxman, Gary & Padron 

5- Gloria, Castellanos & Orozco 

1- Driscoll 
2- Shaul 
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در     .2008، 2و دینهر ، ایلهو ؛ کهوپنز2006، 1شائولبراي مثال )زندگی در دانش آموزان می باشد

با رضایت از  ادراک شده  ارتباط تاب آوري روانشناختی و استرس  حاضر  هدف تعیین پژوهش

 زندگی در دانش آموزان می باشد. 

 

 مساله تعريف

 موفقیت ،متغیرهاي فردي و شخصیتی متعددي وجود دارد که در بهزیستی روانی

زندگی تحصیلی، موفقیت ها و شكست هاي  دانش آموزان به سزایی دارند.  نقش تحصیلی فرد 

، محیط مناسب، استرس هاتحت تاثیر  عوامل مختلفی مانند شخصیت، روش هاي مقابله  اي 

تحصیلی،  دریافت راهنمایی ها و حمایت هاي مناسب  و وضعیت فرهنمی و اتتصادي می باشد.  

ت نامناسبی بر کیفیت زندگی تحصیلی و رضایت از شكست در تحصیل و مردود شدن  اثرا

دست دادن اعتماد به نفس و در نهایت  ززندگی می گذارد.  بی انمیزه گی، احساس شكست،  ا

ترک تحصیل  از پیامدهاي مهم مردود شدن است که به نوبه خود به عنوان یک تجربه نامناسب 

  می تواند  بر رضایت از زندگی  دانش آموز اثر گذارد.

رضایت از زندگی یكی از واکنش هاي انسانی است که در برابر محیط و زندگی فردي و 

اجتماعی او صورت می گیرد. رضایت از زندگی یكی از مولفه هاي ساده سطح باالتر بهزیستی 

رضایت از  روانی است.  بهزیستی روانی شامل رضایت از زندگی و عواطف مثبت و منفی است. 

که در  شخصیتی، اجتماعی و  جسمانی است  تغیرهاي زیادي مانند روانی،زندگی تحت تاثیر م

ک شده با رضایت از راراین پژوهش ارتباط متغیرهاي تاب آوري روانشناختی و استرس اد

 زندگی دانش آموزان مورد توجه و بررسی ترار می گیرد. 

                                                 
3- Kuppens, Realo &Diener 
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تاب آوري   یی که رضایت از زندگی را تحت تاثیر ترار می دهد،یكی از این متغیرها

یک سازة جدید روان شناختی است که اخیراً  تاب آوري روان شناختی است.  1روانشناختی

  تاب آوري 2003) 2طبق نظر کانر و دیویدسون . ترار گرفته است   مورد توجه برخی از روانشناسان

ت و ویژگی چند بعدي است که با توجه  به شرایط موتعیتی، زمان، سن، جنسی یک  روانشناختی

تاب آوري روانشناختی به فرایند پویاي انطباق و سازگاري مثبت هنمی دچار تغییر می شود.  فر  خاستماه

 . تاب آوري روانشناختی یک توانایی 5199، 3گفته می شود)بناردزندگی  ربا تجارب تلخ و ناگوار د

گی و برگشت به فردي، خانوادگی و اجتماعی براي مقابله با استرس ها و موتعیت هاي سخت زند

توانایی براي پاسخ به مصائب و سختی هاي آینده  در نتیجه منجر به افزایش و است سرزندگی و نشاط

  .2005و همكاران،  گلوریا) گردد

بر ویژگیهاي مرتبط با پیامدهاي مثبت در  تاب آوري روانشناختی  آغازین نظریه هاي 

تاب  ، کنونینظریه هاي  اما  . 1993، 4د)راترمواجهه با مصائب و نامالیمات زندگی تاکید داشتن

شتی مانند مزاج و شخصیت، رآوري روانشناختی را سازه اي چند بعدي متشكل از متغیرهاي س

می دانند)  از وجود ررسختی روانشناختی و اب، سمثل مهارت حل مساله ویژههمراه با مهارتهاي 

  . 2006، 5و استین سیلس، کوهن -کمپل

به در محیط آموزشی  را  روانشناختی  تاب آوري  1997) 6وابرگ ، هرتال ووانگ

عنوان احتمال موفقیت بسیار  باال  در مدرسه و سایر موتعیت هاي زندگی علی رغم مصائب و 

تاب آوري دانش آموزان  داراي  دشواریهاي محیطی می دانند. در یک محیط آموزشی 

در سطح باالیی موفق  ،ی، فرهنمی و اتتصاديعلی رغم موانع و مشكالت اجتماع ،  روانشناختی

                                                 
1- psychological  resiliene   

2- Conner & Davidson 

3- Benard 

4- Rutter 

5- Compbell-Sills, Cohan & Stien 

6- Wang, Hartal & waberg 
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نتایج پژوهش ها حاکی از این است که تاب آوري   . 2004، 1ا و پادیالربرمی شوند)کا

واکسمن و براي مثال )روانشناختی با موفقیت هاي تحصیلی  دانش آموزان ارتباط دارد

 .  2006؛ دریسكول، 2005 ؛ گلوریا و همكاران،2003همكاران،

و ارزیابی   2هاي دیمري که  در آسیب پذیري دانش آموزان موثر است،  استرساز متغیر

  معتقدند که  عوامل استرس زا، 1989) 3هاي منفی و مثبت  از آن می باشد.  الزاروس و فالكمن

موتعیت ها و رویدادهایی هستند که افراد را وادار به واکنش می نمایند و واکنش هاي استرس 

پاسخهاي مختلف جسمانی، رفتاري و یا روانی متجلی شوند. بخش عمده ممكن است به صورت 

اي از واکنش فرد به استرس منوط به ارزیابی فرد از توانایی هاي خود، چمونمی برخورد و 

کنترل موتعیت هاي استرس زا و اهمیتی است که در این رویارویی بري سالمتی فرد دارند.  در 

ترس زا را کمتر تهدید آمیز و بیشتر تابل کنترل ارزیابی می که شرایط اس دانش آموزانیمجموع 

 کنند)درک مثبت از استرس   رضایت خاطر، سالمت روانی و موفقیت بیشتري تجربه می کنند. 

که شرایط استرس زا را تهدید آمیز)درک منفی از استرس  و کمتر  دانش آموزانی ، برعكس

ی  کمتري داشته و در نتیجه در فعالیت هاي خود تابل کنترل ارزیابی می نمایند، سالمت روان

موفقیت  بایافته هاي پژوهشی حاکی از ارتباط استرس ادراک شده  کمتر  موفق خواهند شد.  

؛ 2004، 5؛ ایوانز و کلی2000، 4، ویلسون و واتسون)سینها تحصیلی  در دانش آموزان است

ند بین استرس و رضایت از زندگی در نتایج پژوهشها نشان داده ا نهمچنی   .2005، 6سیدردیس

  . 2008، همكارانو  ؛ کوپنز2006شائول، دانش آموزان و نوجوانان ارتباط وجود دارد)

  زیر خواهد بود:  اساسی  تسئواال  به  پاسخمویی صدد  این پژوهش در    

                                                 
1-  Cabrera & Pdilla 

2- stress 

3- Lazarus & Folkman 

4- Sinha,   Willson &  Watson, 
5- Evans &  Kelly 

6- Sideridis 
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رضایت از زندگی دانش آموزان  درشده  ادراک استرس آوري روانشناختی و آیا تاب

 دارند؟ نقش   و غیر مردود  مردودسابقه  داراي

و  رضایت از ادراک شده آیا بین  هریک از متغیرهاي تاب آوري روانشناختی، استرس 

 تفاوت وجود دارد؟ داراي سابقه مردود و غیرمردودزندگی در  دانش آموزان 

 

 فرضيات يا سئواالت پژوهش

 سئواالت تحقيق

رضایت از  ، شده ادراکاسترس   و ختیتاب آوري روانشناکدامیک از متغیرهاي  -1

 پیش بینی می کنند؟   را داراي سابقه مردود و غیرمردودزندگی    دانش آموزان 

 

 فرضيه هاي پژوهش 

داراي سابقه مردود  رضایت از زندگی  در  دانش آموزانو  تاب آوري روانشناختی بین  -1

 وجود دارد. ارتباط  و غیرمردود

داراي سابقه رضایت از زندگی  در  دانش آموزان و    ادراک مثبت از استرس  بین -2

 وجود دارد. ارتباط مردود و غیرمردود

داراي سابقه  رضایت از زندگی  در  دانش آموزانو    ادراک منفی از استرس   بین -3

 وجود دارد.رتباط ا مردود و غیرمردود

رضایت از و  شده  ادراکبین هر یک از متغیرهاي تاب آوري روانشناختی،  استرس    -4

 تفاوت وجود دارد. مردود و غیرمردود  داراي سابقه زندگی  در دانش آموزان 
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 اهداف پژوهش

 اهداف كلي 

رضایت از زندگی در   با     استرس ادراک شده و  تاب آوري روانشناختی ارتباط بررسی -1

 داراي سابقه مردود و غیرمردود دانش آموزان

 اهداف اختصاصي

داراي دانش آموزان در   رضایت از زندگی تاب آوري روانشناختی  با  رتباط تعیین ا -1

 سابقه مردود و غیرمردود

 رضایت از زندگی  در  دانش آموزانبا  شده   ادراک منفی  استرس تعیین ارتباط -2

 داراي سابقه مردود و غیرمردود

آموزان  رضایت از زندگی  در  دانشبا  شده ادراک  استرس مثبت تعیین ارتباط  -3

 داراي سابقه مردود و غیرمردود

داراي سابقه مردود رضایت از زندگی  در  دانش آموزان پیش بینی کننده هاي تعیین  -4

 شده  ادراک  استرس  تاب آوري روان شناختی و  از طریق  و غیرمردود

مقایسه هریک از متغیرهاي تاب آوري روانشناختی، استرس ادراک  شده و رضایت  -5

 مردود و غیر مردودداراي سابقه دانش آموزان  از زندگی در

 

   انجام تحقيقداليل و ضرورت 

 و  رضایت از زندگی  است که در از متغیرهاییاسترس ادراک  شده و تاب آوري روان شناختی 

و تاب آوري روان شناختی  افزایش که  با توجه به این د. ننقش مهمی ایفا می کن روانی  بهزیستی 

از اهمیت تابل  زندگیدر و بهداشت روانی   تحصیلی جهت دستیابی به موفقیت    ها  استرس تعدیل 

 پژوهش در این زمینه مهم و ضروري به نظر می رسد.   مالحظه اي برخوردار است،
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رضایت از زندگی با ادراک  از استرس  و  تاب آوري روانشناختیکه  ارتباط این با توجه به 

در  پژوهشی  مورد بررسی  ترار نمرفته است،  آموزان دبیرستانیو موفقیت تحصیلی  در  دانش 

برخوردار  از ضرورت و اهمیت زیادي  ،منطقه ژه در به وی انجام این پژوهش براي اولین بار 

 از ناراحتی هاي روانی و هیجانیاین پژوهش نیز  در زمینه سالمت روانی و پیشمیري  نتایجاست. 

با توجه به اهمیت  متغیرهاي  مورد  یت به سزایی برخوردار است.از  اهم  و شكست هاي تحصیلی

مفید و ارزشمند  مدارس مشاوران پژوهشمران،  ، نتایج این پژوهش می تواند برايپیشمیريمطالعه در 

 می توانند با استفاده از نتایج این پژوهش، برنامه ها و آموزشهایی و مشاوران از این رو محققین  باشد.

فراهم  رضایت از زندگی  در  دانش آموزان دبیرستانی و  بهداشت روانی به منظور  ارتقا روانشناختی

 اید. استفاده نم، هنمام مواجهه با مشكالت و نامالیمات زندگی  آناننمایند که 

مردودي را تجربه شكست در تحصیل یا   ،این که درصدي از دانش آموزان دبیرستانی با توجه به  

در مدرسه صرف  این دانش آموزان  تحصیلی  تكرار پایه در مورد ه هزینه هاي هنمفتی ساالنمی کنند و 

و دانش آموز نیز از  می شودزیادي مادي و معنوي  تو از طرفی خانواده نیز متحمل خسارا می شود، 

دار ظه اي برخورحاهمیت تابل مال ،  انجام این پژوهش می تواند از اجتماعی آسیب می بیند –نظر روانی 

 باشد. 

در  همچنین نتایج این پژوهش می تواند راهمشاي تحقیقات دیمر  در زمینه متغیرهاي مورد مطالعه

 .باشد دانش آموزان 

 

 مفاهيم و متغيرهاي  تحقيق 

تاب آوري روانشناختی به فرایند پویاي انطباق و سازگاري مثبت با تجارب تاب آوري روانشناختي: 

تاب آوري روانشناختی به انطباتی گفته    ، به عبارت دیمر  الق می شود.زندگی اط رتلخ و ناگوار د

می شود که در هنمام مصائب و سختی ها و استرس هاي توان فرسا و ناتوان کننده آشكار می 
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 .  در این پژوهش منظور از تاب آوري 1386؛ به نقل از بشارت، 2001،  1)اینمرام و پرایسگردد

-اي است که هر آزمودنی از مقیاس تاب آوري روانشناختی کانرروانشناختی میزان نمره 

 مقیاس اندازه گیري این متغیر از نوع فاصله اي است. کسب می کند.  2003)دیویدسون

  معتقدند که  استرس زا ها، موتعیت ها و رویدادهایی 1989الزاروس و فالكمن) :استرس 

اکنش هاي استرس ممكن است به صورت هستند که افراد را وادار به واکنش می نمایند و و

پاسخهاي مختلف جسمانی، رفتاري و یا روانی متجلی شوند. بخش عمده اي از واکنش فرد به 

استرس منوط به ارزیابی فرد از توانایی هاي خود، چمونمی برخورد و کنترل موتعیت هاي 

ر این پژوهش منظور از داسترس زا و اهمیتی است که در این رویارویی بري سالمتی فرد دارند.  

   1983و همكاران)  2استرس میزان نمره اي است که هر آزمودنی از مقیاس استرس ادراک شده کوهن

 مقیاس اندازه گیري این متغیر از نوع فاصله اي است. کسب می کند.

. رضایت از زندگی به عنوان ارزیابی فرد از زندگی اش تعریف شده است رضايت از زندگي:

می ضایت از زندگی به عنوان  یكی از مولفه هاي ساده سطح باالتر بهزیستی روانی همچنین ر

  . 2200،  3رنب)ها باشد 

رضایت از زندگی یكی از مؤلفه هاي سازه سطح باالتر بهزیستی روانی است. مطابق  نظر داینهر و 

دگی،   ، سازة بهزیستی روانی متشهكل از سهه عنصهر مجزاسهت: رضهایت از زنه1999همكاران )

. رضایت از زندگی به عنوان ارزیابی کلی فرد از زنهدگیش تعریهف 5و عاطفه منفی 4عاطفه مثبت

 . مؤلفة عاطفی شامل گزارشهاي شخصی 2002، 7؛ هانبر1991، 6شده است )داینر، کولوینو پیوت

 رضایت از زنهدگی در این پژوهش منظور از  از میزان تجربیات خود با عواطف مثبت و منفی است.

                                                 
1-Ingram & Praiss 

2-Cohen 

3-Habner 

4-Positive emotion 

5- Negative emotion 

7- Pavot   & Koluvin 

8- Huenber 
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 کسهب مهی کنهد.  1999دینهر ) رضهایت از زنهدگیمیزان نمره اي است که ههر آزمهودنی از مقیهاس 

 مقیاس اندازه گیري این متغیر از نوع فاصله اي است.

 در این پژوهش دانش آموزانی داراي سابقه مردودي منظور از دانش آموزان  دانش آموزان:

حداتل  یكبار سابقه مردودي  در پرونده  دوره هاي راهنمایی یا دبیرستان که در  خواهد بود 

منظور از دانش آموزان بدون  سابقه مردودي  در این پژوهش  تحصیلی آنها وجود داشته باشد. 

 دانش آموزانی خواهد بود  که سابقه مردودي در پرونده تحصیلی آنها نباشد.  
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 زمينه و پيشينه تحقيق

 رضايت از زندگي

اجتمهاعی او  زنهدگی فهردي و ضایت یكی از کنش ههاي انسهانی اسهت کهه در برابهر محهیط ور

حالت نسبی دارد. مفهوم رضامندي از مقوالتی است کهه همهواره تهداعی آن  صورت می گیرد و

معانی خاص و روشنی را به ذهن متبادر می کند. به عبارت دیمر، بهه اعتقهاد اکثریهت افهراد ایهن 

 مورد نظر است. ةعذاب و لذت بردن از پدید خوشی و دوري از رنج و واژه یادآور شادي و

المعههارف فلسههفه و روان شناسههی، رضههایت را ایههن گونههه تعریههف نمههوده اسههت: رضههایت  هدایههر

خوشایندي برآمده از آگاهی به یک وضعیت راحت است که معموالً با ارضها  بعیهی تمهایالت 

وشایندي است، لذا خوشایندي ممكن است به خاص همراه است. از آنجایی که رضایت همراه خ

اول از آن  ةرضههایت تبههدیل شههود. افههراد رضههایت را در فكههر کههردن بههر وضههعیتی کههه در وهلهه

خوشایندي براي آنها حاصل می شود به دست می آورند. تعریف فوق بین رضایت و خوشایندي 

شده در انسان به وجهود تفاوت تائل می شود. خوشایندي حالتی است که از ارضا  نیازهاي نهاده 

رضایت از ارزیابی منطقی درباره حالت خوشایندي ایجاد می گهردد و در کهنش ههاي  می آید و

متقابل اجتماعی و بروز حالت روانی افراد نسبت به یكدیمر به دست می آید. بهه عبهارت دیمهر، 

راد ایجاد می وهاي عقالنی در افوکای و کندساحسا ةرضایت از تعادل بین حاالت خوشایند کنند

  .1375، گردد)مهدوي

با طرح نظام شخصیتی دو نظریه اي خود به تعریف رضهایت مهی پهردازد و تمهایالت را  1پارسونز

تالب کلی نظام شخصیتی بین حالهت خوشهایندي  رد عنصر نظام شخصیت می داند، به عقیده وي

                                                 
1- Parsonz 
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بل خوشایندي که حالت مقا یعنی رضایت به عنوان حالتی درونی در ،و رضایت تمایز وجود دارد

  .1988 ،1ظاهري دارد، مطرح می شود)ریتزر

عالوه بر تعاریف فوق، با مرور منابع مختلف پیرامهون مباحهث انمیهزش و رضهامندي بها چنهدین 

وین خاصهی توجهه اتعریف دیمر از رضامندي مواجه می شویم. در هر یک از این تعاریف به عنه

به چند نمونهه از آن اشهاره مهی  می رسانند. در اینجاشده است ولی در مجموع مفهوم واحدي را 

 شود:

  رضایت از زندگی را به عنوان تیاوت شخصی از سعادت و بههروزي و 1985) دینر و همكاران

کیفیت زندگی مبتنی بر معیارهاي انتخابی هر فرد تعریف کرده اند. همچنین مفههوم رضهایت بهه 

یجانها و نبود احساسهات منفهی اسهت، تعریهف عنوان یک تجربة درونی که شامل حیور مثبت ه

  . 2005و همكاران، 2شده است)رود

  اظهار کردند که خط پایة رضهایت درونهی انسهانها از رشهد فهردي و 1996همچنین دینر و دینر)

  .2006، 3اجتماعی و منابع سازشی ناشی می شود)فانک، هبنر و والویس

 

 تئوريهاي رضايت از زندگي

وضهع گردیهد. « 4ههیمن»اصهطالح گهروه مرجهع ابتهدا توسهط : مرجر ( تئوريهاي گرروه 1

گروههاي مرجع گروههایی هستند که ممكن است فرد عیو آنها نباشد اما در سنجش ارزشههاي 

آنها را مقیاس عملكرد خود ترار دهد، به نحوي که نمرش شهخ  را از دنیها و چمهونمی  ،خود

تعیین می کند. بنابراین دیدگاه فوق معتقد است ارزیابی فرد از پدیده هاي گوناگون در محیط را 

که خواسته ها و نیازها و عالیق در رضایت مهم نیست بلكه دیدگاه و عقاید گروههی مهورد نظهر 

است که فرد براي هدایت بدانها می نمرد. هیمن در مطالعات خود نشهان داده اسهت کهه چمونهه 
                                                 

1- Ritzer 

2- Rode 

3- Funk, Hubner & Valios 

4- Hyman 
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وهی کهه آن را مقیهاس تهرار داده حكم شخ  درباره شأن و منزلت اجتماعی خود بر حسب گر

افهراد است، فرق می کند. گروههاي مرجع ممكن است خیالی منفهی یها خیهالی مثبهت باشهند. از 

را  3و کیهت 2، مرتهون 1که در ارتباط با این تئوري به مطالعه پرداختند می توان نیو کمپدیمري 

م بها عقایهد گروههی و نام برد. نكته نات  این تئوري این است که درست اسهت کهه برخهی مهرد

ارزشیابی گروه از پدیدارهاي محیطی هم داستان می شوند اما بسیاري نیز در مقابل ایهن فشهارها، 

  .1379از خود مقاومت نشان می دهند)زنجانی طبسی، 

طبق این تئوري افراد هنمامی که در موتعیت هاي ارزیهابی مهواد : 4( تئوري نفوذ اجتماعي2

ار می گیرند، به نمرش ها و ارزیابی هاي سایر افهراد در آن موتعیهت گوناگون در محیط خود تر

توجه می کنند و ارزیابی هاي خود را منطبق یا همسان با این نمرشها ترار داده و نظري مشابه نظر 

آنان می یابند. نفوذ اجتماعی وتتی روي می دهد که اعمال یک فرد یها گهروه، رفتهار دیمهران را 

 تحت تأثیر ترار دهد.

اصطالح نفوذ اجتماعی کوششی است عمدي از سوي یک فرد یا یک گروه براي ایجاد تغییر در 

سازگاري زیادي داشته و بها آن رابطهه «  5همنوائی» . این مفهوم با 1380عقاید و رفتارها )براهنی،

تنماتنمی دارد. اولین فردي که در این ارتباط دسهت بهه پژوهشههاي مهنظم و دتیهق زد، بهود، بهه 

وي که میزان چمونمی نفوذ پذیري می تواند به تغییر، اصالح یا تعدیل رفتار کمهک نمهوده و نح

میزان رضایت با یا حتی موجب برانمیختمی، تهیج و در نهایت افزایش یا کاهش عملكرد گردد. 

 توجه به همین جریان تعیین می شود. 

                                                 
1- Newcamp 

2- Merton 

3- Kitt 

4- Social influence 

5- Conformity  
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« 1مظفهر شهریف»ا منتشر نمود، از دیمر کسانی که در ارتباط با نفوذ اجتماعی گزارش پژوهشی ر

  بود که در آن سعی نمود تا تدرت نیروهاي اجتماعی را در شكل دهی نمرشهها و عقایهد 1936)

 افراد نشان دهد. 

در مجموع اهمیت عمده در ایهن تئهوري ایهن اسهت کهه بهه تهأثیر گروههها و عقایهد گروههی در 

ارزیابی خود، کهه متكهی بهه اطالعهات همرنمی افراد با آنان اهمیت داده و کمترین اهمیت را به 

 شخصی و انتظارات و ارزشهاي فردي است، می دهد)همان منبع .

 تئوري هاي روانشناسي رضايت از زندگي 

در تشهریح تهدرت « 2آبراههام مهازلو»طهراح تئهوري فهوق، : ( تئوري سلسله مراتب نيازهرا1

ه ترتیهب عبارتنهد از: نیهاز ههاي به را عنهوان کهرد کهه  احتیاجات معین، سلسهله مراتبهی از نیازهها 

احتیاجات فیزیولوژیک در  .  فیزیولوژیک، ایمنی، اجتماعی) وابستمی ، احترام و خودشكوفایی

رأس سلسله مراتهب نیازهها نشهان داده شهده اسهت، زیهرا اینمونهه احتیاجهات از بهاالترین تهدرت 

 برخوردارند، ممر آنكه تا حدودي ارضا شوند.

یاتی و اساسی انسان اند که براي بقا  و ادامه زندگی ضهروري انهد، نظیهر نیازهاي فوق نیازهاي ح

نیازههاي فیزیولوژیهک کهامالً ارضها    مازلو معتقد است که چنانچه خوراک، پوشاک و مسكن. 

نشوند، احتماالً بیشتر فعالیهت شهخ  در ایهن سهطح متمرکهز خواههد شهد و سهایر نیازهها کمتهر 

زمانیكه احتیاجات فوق تا حدودي ارضا  شوند، بهه آخهرین  انمیزشی در وي ایجاد خواهد کرد.

سطح خود یعنی خود شكوفایی می رسند، مثالً براي موسیقی دان نواختن، براي شهاعر سهرودن و 

 براي استاد تدریس.

او اعتقاد نداشت که سلسله مراتب نیازهاي وي داراي کیفیت و جامعیت است و در همه جا و در 

باشد، بلكه معتقد بود که این سلسله مراتب یهک المهوي نهوعی اسهت مورد همه کس صادق می 

                                                 
1-  Sharif 

2- Maslow 
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که در اغلب موارد صدق می کند و مطابق آن عمل می شهود. در حالیكهه اسهتثنائاتی نیهز وجهود 

دارد، مثالً گاندي، رهبر فقید هندوستان در مبارزه براي کسب اسهتقالل کشهورش غالبهاً نیازههاي 

ارضاي سایر نیازها کرد و با اینكه برخی دیمر از نیازههاي او  فیزیولوژیكی و ایمنی خود را فداي

  .1373ارضا نمی شدند، در سطح نیاز خود شكوفایی عمل نمود)کبیري، 

، در پژوهشهاي خود به این نتیجه رسید که انسهانها 1هرزبرگ: بهداشت -( تئوري انگيزش2

بهه گونهه ههاي مختلهف رفتهار را  دو دسته نیاز متفاوت دارندکه اساساً از یكدیمر مسهتقل بهوده و

تحت تأثیر ترار می دهنهد. او پهی بهرد وتتهی افهراد از کهار خهود احسهاس نارضهایتی مهی کننهد، 

نارضایتی آنها به محیطی مربوط است که درآن کار می کنند، و خشنودي بهه خهود کهار مربهوط 

نیازهها محهیط انسهان را نامید، زیرا این « 2عوامل بهداشت»می شود. هرزبرگ اولین طبقه نیازها را 

توصیف می کنند و کارکرد اصلی آنهها ممانعهت از نارضهایتی محیطهی اسهت. وي دومهین طبقهه 

نامید. زیرا این نیازها موجبات انمیزش افراد را براي عملكرد بهتر فراهم مهی « 3انمیزنده»نیازها را 

 سازند.

عی مهی کنهد بها تجزیهه و است کهه سه 4بهداشت اساساً مربوط به رضایت شغلی -تئوري انمیزش

تحلیل و بررسی داده ها و اطالعات مربوط به کار و حرفه در سطوح مختلف سازمانها باعث تأثیر 

گذاري مثبت در رضایت شغلی کارکنان، مدیران و سرپرستان و غیره شده و در نهایت منجهر بهه 

 افزایش بازده کاري و عملكرد افراد آن می گردد.

 -لفیهق دیهدگاههاي مختلهف از جملهه طهرح مهازلو و تئهوري انمیهزشبرخی سعی کرده اند بها ت

بهداشت بر غناي علمی این رشته بیفزایند. به این ترتیب نیازهاي فیزیولوژیک، امنیت، اجتماعی و 

بخشی از نیاز به احترام جز  عوامل بهداشت اند و نیازهاي مربوط به احترام و خهود شهكوفایی از 

 .ندانمیزنده ها به شمار می رو
                                                 

1- Herzberg 

2- Mygiene Factors 

3- Motivative 

4- Job satisfaction  


