
 19 -11  ، ص7318 ، بهار71، شماره فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864  

http://www.Psyj.ir 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 چکيده
 مذهبی نگرش و زندگی از رضایت شده، ادارک اجتماعی حمایت بین رابطهپژوهش حاضر با هدف 

نوع همبستگی   پژوهش توصیفی از روشانجام شد.  مجرد زن  دانشجویان در تنهایی احساس با

 تحصیلی سال در رشت شهر های دانشگاه مجرد زن دانشجویان تمامی شامل آماری جامعه است.

بین  پیش متغیرهای و پژوهش نوع براساس نفر، 061 نمونه ی این پژوهش تعداد .بود 59-59

و به پرسشنامه های حمایت  شدند خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گیری نمونه روش به بود که

(، 0730همکاران) و زاده (، پرسشنامه نگرش های مذهبی سراج0551همکاران) و  اجتماعی زیمن

 پاسخ دادند.( 0556)( و مقیاس تنهایی راسل0519زندگی دینر و همکاران) از رضایت پرسشنامه

مورد SPSS رگرسیون و  همبستگی پیرسون و با نرم افزار  به دست آمده از طریقداده های 

 زندگی، از رضایت اجتماعی ادارک شده، حمایت بیننشان داد نتایج  تحلیل قرار گرفتند.تجزیه و 

دارد و حمایت اجتماعی ادارک شده، رضایت از  وجود رابطه تنهایی احساس با مذهبی نگرش

زندگی، بعد اعتقادی و پیامدی نگرش های مذهبی توانسته است احساس تنهایی را در دانشجویان 

 در تنهایی احساس با شده ادارک اجتماعی . بین حمایت(P < 10/1نماید)مجرد پیش بینی 

 در احساس تنهایی با رضایت از زندگی بین(. P <10/1)دارد وجود رابطه مجرد زن دانشجویان

 در تنهایی احساس با مذهبی نگرش . بین(P < 10/1دارد) وجود رابطه مجرد دانشجویان زن

 .( P < 10/1دارد) وجود رابطه مجرد زن دانشجویان

 مذهبی،  نگرش زندگی، از رضایت ، شده ادارک اجتماعی حمایتواژگان کليدی: 

 . تنهایی احساس
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 زهرا نصيری نژاد

 . دانشگاه علوم تحقیقات رشت

 
  نام نویسنده مسئول:

 زهرا نصيری نژاد

 مذهبی نگرش و زندگی از رضایت ، شده ادراک اجتماعی حمایت رابطه

 مجرد زن دانشجویان در تنهایی احساس با
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 مقدمه
 0تنهایی احساس کند، مشکل می دچار را محیط با فرد سازگاری که زندگی های سایر دوره حتی و جوانی دوران مهم بحرانهای جمله از

 احساس مانند انتظار و هیجان احساس بر عالوه را احساسات از متنوعی ی مجموعه توانند دانشگاه می ی دوره در تحوالت و است. تغییر

 حمایت زا اند و کمرویی و بدگمانی بدبینی، همچون شخصیتی های ویژگی دارای که دانشجویانی. آورد وجود به در دانشجویان ناامیدی تنهایی،

 نشان می دهند. گستردگی را بیشتری احساس تنهایی هستند، دوسوگرا و ناایمن دلبستگی سبکهای دارای یا .برخوردارند کمتری اجتماعی

 ماهیت احساس تنهایی بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته تا افزون بر تعریف و مفهوم سازی، به ارتباط آن با سایر متغیرها  بپردازد. 

 

 بيان مسئله
 رد را احساسات از متنوعی مجموعه دانشگاه، دوره در تحوالت و پیچیده احساس تنهایی است. تغییریکی از سازه های روان شناختی 

 معنای به لزوماً تنهایی. باشد داشته وجود است ممکن نیز تنهایی احساس انتظار، و هیجان احساس بر عالوه. آورد می وجود به دانشجویان

 دیگر، راداف در تنهایی تجربه نحوه بررسی. نکنیم تنهایی احساس وجه هیچ به و باشیم تنها طوالنی های مدت است ممکن نیست، بودن تنها

ا ت گاه و ها سال روزها، احساس، این با مردم از برخی اما می کنیم، تجربه را تنهایی گاهی افراد گاه همه .است تنهایی درک برای راه بهترین

 کنند.  می زندگی عمر پایان

(. به عبارت دیگر ممکن است فردی 2119، 2احساس تنهایی  یک تجربه ذهنی است که ارتباطی به معنای واقعی آن ندارد)روکوچ 

(. احساس تنهایی نقش 2119،  7روابط اجتماعی محدودی داشته باشد اما به هیچ وجه   احساس تنهایی نکند و برعکس )دی جونگ و هونز

(. افرادی که احساس تنهایی می کنند عزت نفس 2111، 9مهمی در بررسی فرآیند روانی احساسات و رفتارهای  بشری  بازی می کند)و و یاو

 از رضایی، صفایی وپایینی دارند. احساس تنهایی با فقدان روابط معنی دار، خلق افسرده، انزوای  اجتماعی رابطه معنی دار دارد )به نقل 

 (.0752هاشمی، 

( مشخص گردید که  نداشتن محرم راز و میزان حمایت اجتماعی ادارک شده پیش بینی کننده 2101)9در پژوهش پامکو  و میدان

 تیفیمختلف ک یو جنبه ها یاز زندگ تیرضا ،یروان  ،یجسم تیادراک شده بر وضع یاجتماع تیحمااز سویی دیگر احساس تنهایی هستند. 

 یاسترس زا طیبا شرا یکننده مؤثر در مقابله و سازگار لیعامل تعد کیو به عنوان  .(2117کالرا و همکاران، دارد) یادیافراد اثرات ز یزندگ

شده و ادراک شده مورد  افتیدر یاجتماع تیبه دو صورت حما یاجتماع تیحما نه،یزم نیشناخته شده است. در مطالعات موجود در ا یزندگ

 یاجتماع تیاست و در حما دیکسب شده توسط فرد مورد تأک یها تیحما زانیشده، م افتیدر یاجتماع تی. در حماردیگ یمطالعه قرار م

 تی(. مفهوم حما2101گالکت، شود) یم یبررس ازیو مورد ن یت ها درمواقع ضروریفرد از در دسترس بودن حما یها یابیادراک شده، ارز

 یکه تمام روابط باورند نیحوزه بر ا نیپردازان ا هیفرد از روابطش اشاره دارد. نظر یشناخت یابیارز دگاهیاز د تیادراک شده به حما یاجتماع

رفع  یمنبع در دسترس و مناسب برا کیفرد آن ها را به عنوان  نکهیشود؛ مگر ا یمحسوب نم یاجتماع تیدارد حما گرانیکه فرد با د

نتایج ثابتی راجع به اثرات مثبت حمایت اجتماعی در کاهش ابتالی به افسردگی، مشاهده  (.2117کالرا و همکاران، کند) یابیارز شیازهاین

افسردگی و اضطراب،  می دهند که سطوح باالتر حمایت اجتماعی با سطوح پایین تر نتایج پژوهش ها نشان(. 0555، 6شده است)ترنر و ترنر

ندر ، هارتمن و وضربه گیر در مقابل استرس عمل می کند)الندمن پیترز  شود که حمایت اجتماعی، به عنوان سپری مرتبط است و تصور می

 (. 2119، 3پرامپ

رضایت و  می توان به  تنهایی دارای خصوصیاتی می باشند که از آن جمله بررسیهای موجود نشان داده اند که افراد دارای احساس

نگرش  انگریب ،یزندگ از تیرضا(. 0750آبادی،  اله قبادی و صادقی ؛ به نقل از شاهینی، آسایش،0710داورپناه ، )شادکامی اندک اشاره نمود

ی م یوندگرگ زمان یط تیو رضا ازی. ناست ریفراگ یارتباط دارای ازیبا ن تیکند. رضا یم یاست که درآن زندگ یجهان مثبت فرد نسبت به

 وجود مسائل و مشکالت لیاکثر به دل که ازهایو ن التیتما اهداف، نیب یباشند. عدم همخوان یم ارییجامعه، تابع عوامل بس کیو در  ابندی

 هیفرض نیمناسب تر(. 0750؛ به نقل از کوچکی و همکاران، 0715)مسعودی و همکاران، موثراست یتیدر بروز نارضا که ندیآی م دیخاص پد

                                                           
1.Loneliness 
2.  Rokach 
3.  De Jong  & Havens 
4.  Wu  & Yao 
5.  Pamukçu & Meydan 
6 . Turner &Turner 
7.  Landman-Peters, Hartman & van der Pompe 
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و  )رضاییهمبسته شده است یاز زندگ تیبه طور بارزی با کاهش رضا ییتنها شیدایاست که پ سازگاری کشف مسائل ،یاز روان شناس

 (.0713منوچهری، 

مذهبی به افراد کمک می  نگرش هایاز جمله متغیرهایی که می تواند بر احساس تنهایی تأثیر گذار باشد نگرش های مذهبی است.  

ب چارچو انیم نینظام های اعتقادی و مذهب، در ا. دیافزا یم  زین افراد را یو احساس ارزش وجود پذیرتری داشته باشند کند تا زندگی تحمل

 مذهب .سازند یانسان را در آن مشخص م گاهیدهند و جا یم هیارا یهمه جانبه از جهان هست یفیتعر سازند که یفراهم م یهای جامع و کامل

ها برای رفتارها مشارکت  رییاز جهت گ یو منبع خود فیتعر ت،یواقع ریاست که در تفس یکننده مجموعه ای از شناخت های اجتماع نیتام

و معنوی را در فرد و اجتماعات  یعاطف ،یاخالق کند، خالء های یم نیفرد را تضم تیدهد، امن یو مذهب به انسان آرامش م ینیاعتقاد د .دارد

؛ به نقل از 0719،یکند)اسدی نوقان یم جادیا یهای زندگ تیبرابر مشکالت و محروم  برای انسان در یمحکم گاهیاستحکام داده و پا

ها  یبا رنج ها و تحمل سخت مواجهه مذهب عرضه کننده، افکار معناداری در رفت،یتوان پذ یچارچوب است که م نیهم در .(0751محمدی،

(. با 2116)هنریچ و گالون، باشد موثر در کاهش احساس تنهایی ی تواندممذهبی  های تحقیقات نشان داده است که نگرش .و دشواری هاست

با  یو نگرش مذهب  یاز زندگ تیادارک شده ، رضا یاجتماع تیحما نیبتوجه به این مطالب محقق این سوال را مطرح می نماید که آیا 

 ؟زن مجرد رابطه وجود دارد انیدر دانشجو ییاحساس تنها

 

 فرضيه های پژوهش
 فرضيه اصلی

 را پیش بینی می نماید. زن مجرد  انیدر دانشجو ییاحساس تنها ی،و نگرش مذهب یاز زندگ تیادارک شده، رضا یاجتماع تیحما

 فرضيه های فرعی 
 رابطه وجود دارد. زن مجرد انیدر دانشجو ییادارک شده  با احساس تنها یاجتماع تیحما بین

 رابطه وجود دارد.زن مجرد  انیدر دانشجو ییبا احساس تنها یاز زندگ تیرضا بین

 رابطه وجود دارد.زن مجرد  انیدر دانشجو ییبا احساس تنها ینگرش  مذهب بین
 

 

 های نظری و عملياتی متغيرهاتعریف

 تعاریف نظری 

 دیگران، حمایت بودن، دسترس از فرد ادارک و دسترسی میزان شده ادراک اجتماعی حمایت از : منظورادارک شده یاجتماع تیحما

 در فردی بین ازتبادالت فرد برداشت بازگوکننده مفهوم این واقع (. در2113، 1کریبی و شوپاک رید، است)فریدلندر، کمک به نیاز صورت در

 (.2112، 5نگاریان و لیندن هوگان،)می شود سودمندشناخته و مفید فرد، برای که است اجتماعی شبکه اعضای میان

 داورانه و تجربه شناختی بر رضایت: گوید می زندگی از رضایت تعریف در( 0719؛ ترجمه ماهر، 0559) 01: ازکمپ یاز زندگ تیرضا

تشکیل  ار طیفی تعریف این. شود می تعریف(  آرزو تحقق یعنی)زندگی در و پیشرفت آرزو بین شده ادراک اختالف عنوان به که دارد داللت ای

 گیرد.  در  برمی را محرومیت حس تا کامروایی ادراک از که دهد می

 ها،ارزش و داندمی محور امور را خداوند که توحیدی یکپارچة و منسجم اعتقادات از است عبارت مذهبی نگرش ی:نگرش مذهب 

 .(2116،  00کند)کریکمی تنظیم را خویشتن با و طبیعت یکدیگر، با انسان رفتارهای و رسوم و آداب اخالقیات،

 زندگی ی روزمره درگیریهای از فرد داوطلبانه گیری کناره معنای به مثبت مفهوم یک "تنهایی" که گذشته برخالف: ییاحساس تنها 

 شامل را "تنهایی" شناختی روان متون در امروزه شد، تلقی      می( خداوند با ارتباط و مراقبه تعمق، مانند)باالتر هدفهای به رسیدن برای

 دست از و رفته دست از روابط منفی و ناخوشایند های جنبه همدم، دادن دست از یا فقدان نامطلوب احساس مانند مهمی و اصلی عناصر

 یا داومم است ممکن که است تعلق داشتن به بشر اساسی نیاز از ناشی تجربه یک تنهایی گیرند. بنابراین، می نظر در دیگری با رابطه دادن

 (2117، 02باشد)آشر و پکوت موقتی

                                                           
8.  Friedlander, Reid, , Shupak & Cribbie 
9.  Hogan, Linden & Nagarian 
10 . Azkmp 
11.  Kirk 
12.  Asher & Paquette 
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 از زندگیرضایت 

 مفهوم رضایت از زندگی
 عموماً و دهد می تشکیل را  ذهنی بهزیستی جزء اساسی که است انسان هر برای فرد به منحصر و ذهنی مفهوم یک  زندگی از رضایت

قضاوت  بر مبتنی فرآیندی و بوده زندگی از کلی ارزیابی یک شامل مفهوم، این .دارد اشاره زندگی خود از شخص یک شناختی ارزیابیهای به

 مالک این با زندگی واقعیت چه هر و صورت گرفته اش واقعی زندگی با شخص فرضی های مالک بین ای مقایسه روند، این در است. فردی

 (.2101،  07کند)دالهایج، گیالرد و وندام می زندگی از بیشتری رضایت احساس  شخص باشد، هم به نزدیک فرضی های

 زندگی از رضایت گفت دیگر، می توان بیان می کند. به توصیف زندگیش گوناگون جنبه های از را فرد ارزیابی زندگی از رضایت   

 و است فردی بخش و رضایت مؤثر مفید، زندگی یک زندگی الزمه از اوست. رضایت کنونی وضعیت و شخص آرزوهای میان توازن بازتاب

 و ادراک )شناختی نحوة از ناشی و کلی مفهومی زندگی از رضایت واقع در است خودشان زندگی از وضعیت افراد شناختی ارزیابی شامل

 و گذشته از کرده، را تجربه بیشتری مثبت های هیجان باال زندگی از رضایت با دلیل افرادی همین به است. زندگی کل از شخص عاطفی(

 می  توصیف خوشایند را آنها و دارند تری ارزیابی مثبت خود پیرامون از و آورده یاد به را بیشتری ی مثبت رویدادها دیگران، و خود آینده

 نامطلوب را خود های زندگی موقعیت و رویدادها نیز و دیگران شان، آینده و خود، گذشته پایین، زندگی از رضایت با افرادی که حالی کنند، در

تجربه می کنند.  رضایت از زندگی یا احساس ذهنی بهزیستی  را بیشتری افسردگی و اضطراب منفی مانند های هیجان و کنند می ارزیابی

نیز حوزه ای از روان شناسی مثبت نگر است که تالش می کند ارزیابی شناختی)قضاوت کلی در مورد رضایت از زندگی( عاطفی)تجربه هیجانات 

 (. 09،2115می دهد)اوگن خوشایند و ناخوشایند( مردم از زندگیشان را مورد بررسی قرار

 در ترضای عامل وی. است نموده زندگی تالش از رضایت تبیین برای اقتصادی و روانشناسانه تئوریهای ترکیب با(  2117) 09استرلین

 بیمطلو کارکرد لحاظ به حوزه هر نسبی اهمیت همچنین و زندگی های حوزه از کدام در هر دستیابی سطح و آرزوها بین فاصله میزان را، افراد

 .داند می وابسته دارد فرد برایکه 

 

 نظر دانشمندان در مورد رضایت از زندگی
 آمادگی )نظیر زیستی عوامل دسته در دو توان می را عوامل این .اند کرده مطرح زندگی از افراد افزایش رضایت در را متعددی عوامل

 06مازلو نظر اساس نمود.بر بندی طبقه روانی نیازهای و  مطلوب( اجتماعی روابط )نظیر روانی  اجتماعی عوامل جسمانی( و سالمت و ژنتیکی

 باشند: می 0فطری نیازهای دسته پنج دارای ها انسان

  2جسمی نیازهای

  7امنیت به نیاز

  9محبت و اجتماعی روابط به نیاز

  9احترام و تأیید به نیاز

 (. 0731 پور، رفیع از نقل به 19: 0533 مازلو،) 6یابی خویشتن به نیاز

 نیاز چهارم دستة در مثالً .گیرند جای می هم به نزدیک و شبیه نیازهای از تعدادی ها، دسته این از یک هر در اوالً که شد متذکر باید

 نیازها این مازلو اساس نظر بر ثانیاً. گیرند می قرار هم کنار در ...و منزلت و ارزش کسب غرور، و آبرو قدرشناسی، حفظ به نیاز احترام، به

 پس .هستند مهم پایین( )نیاز جسمی نیازهای ابتدا ها انسان برای عالی. یعنی نیازهای و دون یا پایین نیازهای هستند: مراتب سلسله دارای

 نیاز نیازها، همة رفع دنبال باالخره به تا «احترام» سپس و« روابط»آن  از بعد و شود می مطرح امنیت به نیاز نیازهای جسمی، ارضاء از

 (.0731پور،  شود)رفیع می مطرح رسیدن( خود )به محتوا و معنی دربارة تفکر به متعالی

 

                                                           
13 .Delahihaij, Gaillard&Vandam 
14 . Ongen 
15. Sterlin 
16 .Maslow 

2. Instinctoid 

3. Physiological Needs 

4. Security, Safety 

5. Affiliation  , Love 

6. Recognition, Esteem 

7. Self Actualization 
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 پيشينه پژوهش 

 پژوهش های داخلی 
 سالمت و دینداری میزان میان نسبت بررسی تنهایی احساس و روان سالمت ( به بررسی دین،0759کالنتری و حسینی زاده آرانی ) 

 نمونه روش با ها آن از نفر 290 هستند که تهرانی سال+  91 شهروندان کلیه مطالعه، مورد آماری پرداخت. جامعهتنهایی  با احساس روان

 تحلیل مورد spss افزار از نرم استفاده با ها داده و گرفته قرار بررسی مورد پرسشنامه توسط شده، انتخاب ای مرحله چند ای خوشه گیری

 احساس اه آن از نیمی بالغ بر بوده، باال به رو متوسط درحد تهرانی شهروندان اکثر دینداری میزان که هستند آن از حاکی یافته. گرفتند قرار

نداری  دی میزان میان برخوردارند. همچنین مطلوبی روان ساالمت وضعیت از ها آن اکثریت و کرده تجربه پایین به رو متوسط حد در را تنهایی

 و سالمت روان با احساس تنهایی  رابطه منفی و معنادار وجود دارد. 
ر د نترنتیا به ادیبا اعت یعاطف  یاجتماع ییادراک شده و احساس تنها یاجتماع تیارتباط حما( به بررسی 0757بیرامی و همکاران )

 اطالعات ای انتخاب و عالوه بر ای چند مرحله خوشه یبه صورت تصادف زیانشگاه تبرنفر از دانشجویان د 037یی پرداختند.ی دانشجو جامعه

شان . نتایج نپاسخ دادند نترنتیبه ا ادیو اعت یعاطف -یاجتماع ییتنها ادراک شده، احساس یاجتماع تیهای حما به پرسشنامه کیدموگراف

 .ارتباط معناداری وجود داشت نترنتیبه ا ادیبا اعت یطفعا - یاجتماع ییتنها ادراک شده و احساس یاجتماع تینمرات افراد در حماداد  

 
 

 پژوهش های خارجی
نمونه پژوهش شامل جوان پرداختند.  بزرگسالی در اجتماعی حمایت و استرس، تنهایی،( به بررسی احساس 2109) 03لی و گلدستین

بیشتر حجم نمونه را زنان تشکیل می دادند. نتایج نشان سال بودند. همچنین  29تا  01جوانان قومی متنوع کالج یوث در دامنه سنی  676

منفی و معنادار ( خانواده از نه اما) عاشقانه شریک یا و دوستان از حمایت در در بعدهای  تنهایی و احساس اجتماعی حمایت بین داد ارتباط

 بود. 

 مخالف جنس به عالقمند بزرگساالن و بزرگساالن در تنهایی و نفس، عزت زندگی، از رضایت( به بررسی 2109)01هو، هو ، هونگ و زنگ

نفر )عالقمند به جنس مخالف و غیر عالقمند( قرار گرفتند. نتایج  239نفر بودند که در دو گروه 991چین پرداختند. نمونه ای به حجم   در

 بینی نماید.  پیش  دو هر در زندگی از رضایت تواند می نفس عزت و احساس تنهایی،  شناختی، جمعیت متغیرهای نشان که

و سالمت و رفاه در جوامع محروم  یروابط اجتماع ،ییاحساس تنها یبه بررس ی( در پژوهش 2109) 05وایتلی، تنهیل و الوی، کرن 

،  کیلجست ونیداده با استفاده از رگرس لیو تحل هی.  تجزدیجوامع انتخاب گرد 09بزرگساالن در سراسر  9712با حجم  یپرداخت.  نمونه ا

از  یکی گانیاست و رفتا ر با همسا ییاحساس تنها یکننده ها ینیب شیاز پ یکیپژوهش نشان داد که محل سکونت  جیصورت گرفت . نتا

 است. ییمقابله با احساس تنها یراهها

 

 طرح پژوهش
 انیدر دانشجو ییبا احساس تنها یو نگرش مذهب یاز زندگ تیادارک شده، رضا یاجتماع تیحما نیرابطه ب پژوهشهدف از آنجاییکه 

 . بود همبستگی از نوع یفیپژوهش،توص نیا قیروش تحق بود؛زن مجرد 

 

 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گيری

های شهر رشت )آزاد، پیام نور، دانشگاه گیالن و دانشکده دانشگاه زن مجرد  انیدانشجو یشامل تمام یجامعه آمار جامعه آماری : 

 بودند  59-59در سال تحصیلی  ای(فنی و حرفه 

نمونه و روش نمونه گیری: از بین دانشجویان دانشگاه های شهر رشت براساس تعداد متغیرها و نوع پژوهش به ازای هر متغیر پیش بین 

نفر (. برای  061= 21متغیر پیش بین * 1( و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  انتخاب شدند)0715آزمودنی)دالور، 91تا  21

از پس ند، سشد انتخابدانشگاه های شهر رشت)آزاد ، پیام نور، دانشگاه گیالن و دانشکده فنی و حرفه ای(  انتخاب نمونه پژوهش دانشجویان

 ،یاورزشبرق، کمیکروبیولوژی،  ،یمیش ،یسیزبان انگل ،یحسابدار ،یحقوق، روانشناس یرشته ها دقرعهیبه ق دانشگاهموجود در هر  یرشته ها

                                                           
17 .Lee &Goldstein 
18.  Hu, Hu Huang& Zheng 
19. Kearns, Whitley ,E;Tannahill, C; Ellaway 
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( نفر  21و از هر کالس  مربوط به همان رشته یتخصص یکالس)کالس ها کی یقرعه دانشجوها دیبه ق یلیدر هر رشته تحص .انتخاب شدند

 انتخاب شدند.

 

 روش تجزیه و تحليل داده ها
استفاده شد. بدین صورت که برای تحلیل داده های آماری حاصل از پرسشنامه های این پژوهش از روش آمار توصیفی و استنباطی 

برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها و داده های شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد به 

ه ها با دادکار گرفته شد. برای معناداری فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره و همبستگی پیرسون استفاده شد. تجزیه و تحلیل 

 انجام شد.  21ویرایش   SPSS استفاده از نرم افزار

 

 های پژوهش بررسی فرضيه
 یبین پیش را مجرد زن دانشجویان در تنهایی احساس مذهبی، نگرش و زندگی از رضایت شده، ادارک اجتماعی حمایت :اصلی فرضیه

 . نماید می

 بين حمایت اجتماعی ادارک شده، رضایت از زندگی، نگرش مذهبی با احساس تنهایی همبستگی: ماتریس  5-4جدول 

 3 6 9 9 7 2 0 متغیر

 -02/1 -21/1** -15/1 -97/1** -79/1** -90/1** - احساس تنهایی.  0

 22/1 09/1 09/1 29/1 79/1 -  حمایت اجتماعی  .2

 03/1 79/1 25/1 99/1 -   رضایت از زندگی .7

 70/1 05/1 00/1 -    اعتقادیبُعد  .9

 72/1 29/1 -     بُعد تجربه ای .9

 09/1 -      بُعد پیامدی .6

 -       . بُعد مناسکی3

10/1>p  **        

 

حمایت اجتماعی ادارک شده، رضایت از زندگی، نگرش مذهبی با بین  همبستگی ادیرهمانطورکه درجدول فوق مشاهده می شود مق

 . (p<10/1ست)انظر آماری معنی دار  ازبجز ابعاد تجربه ای و مناسکی نگرش مذهبی  احساس تنهایی

 : خالصه تحليل رگرسيون رابطه حمایت اجتماعی ادارک شده ، رضایت از زندگی  ، نگرش مذهبی با احساس تنهایی 6-4جدول 

 همبستگی

 Rچند گانه 

 مجذور همبستگی

 2Rچند گانه

2R 

 تعدیل یافته
خطای 

 استاندارد
F 

 تغییرات
Sig 

 

93/1 77/1 70/1 5/5 90/07 110/1 

 

حمایت اجتماعی ادارک شده، رضایت از زندگی و نگرش مذهبی  دهد که نشان می (6-9 )جدولهمزمان ، تایج رگرسیون به روش ن

  .را تبیین کند( متغیر مالک) احساس تنهایی درصد واریانس 77 اندتوانسته 

احساس تنهایی بر اساس حمایت اجتماعی ادارک شده ، رضایت  پيش بينی:آزمون تجزیه وتحليل واریانس برای معنی داری  7- 4 جدول

 از زندگی و نگرش مذهبی

 منابع تغییرات

 
 مجموع مجذورات

SS 

 درجه آزادی
Df 

 سطح معنی داری MS F میانگین مجذورات

 110/1 09/05 71/0333 6 26/01669 رگرسیون

   10/52 097 51/09055 ماندهباقی 

    095 29/29169 جمع
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با اطمینان (؛بنابراین P<10/1بدست آمده معنی دار است ) F (097، 6) =09/05؛ مقدار)درجدول فوق دیده می شود همانطور که

دار  معنیحمایت اجتماعی ادارک شده، رضایت از زندگی و نگرش مذهبی  بر اساس احساس تنهایی پیش بینینتیجه می گیریم که  55/1

 (یاحساس تنهای) قدرت پیش بینی متغیر مالکحمایت اجتماعی ادارک شده، رضایت از زندگی و نگرش مذهبی( ) پیش بیناست و متغیر 

  .رگرسیون می باشیم و گزارش نتایج مجاز به تحلیل؛  بنابراین دنرا دار

احساس تنهایی بر اساس حمایت اجتماعی ادارک شده ، رضایت از زندگی و نگرش  خالصه نتایج رگرسيون پيش بينی - 8-4جدول 

 مذهبی

 سطح معنی داری B tضرایب استاندارد  خطای معیار (bضریب غیر استاندارد) مدل

 10/1 62/21  19/9 11/55 مقدار ثابت

 10/1 -31/6 -921/1 11/1 -90/1 حمایت اجتماعی

 17/1 -29/2 -099/1 09/1 -70/1 رضایت از زندگی

 10/1 -31/7 -237/1 06/1 -60/1 اعتقادیبُعد 

 91/1 -19/1 -199/1 09/1 -02/1 بُعد تجربه ای

 10/1 -62/2 -066/1 20/1 -99/1 بُعد پیامدی

 99/1 62/1 192/1 00/1 13/1 بُعد مناسکی

 

، بُعد  -099/1استاندارد  Bرضایت از زندگی با مقدار ،  -921/1استاندارد  Bحمایت اجتماعی با مقدار ،  1-9با توجه به نتایج جدول 

را پیش بینی  احساس تنهایی ،به طور معکوس توانسته اند -066/1استاندارد  Bبُعد پیامدی با مقدار و  -237/1استاندارد  Bاعتقادی با مقدار 

 نداشته اند.  احساس تنهاییناسکی نقش معنی داری در تبیین واریانس ؛ ابعاد تجربه ای و م (P<10/1)کنند

احساس =  11/55 -( حمایت اجتماعی  921/1) -( رضایت از زندگی  099/1)  -( بُعد اعتقادی 237/1)  -( بُعد پیامدی 066/1)

 تنهایی

 

 فرضيه های فرعی

 رابطه وجود دارد. ی در دانشجویان  زن مجرد بین حمایت اجتماعی ادارک شده  با احساس تنهای : 0فرعی  فرضیه

 همبستگی حمایت اجتماعی ادارک شده  با احساس تنهایی – 9-4جدول 

 ( sigسطح معنی داری )  ( rضریب همبستگی ) متغیر

 10/1 -90/1 حمایت اجتماعی ادارک شده

 

 (r= -90/1)می شود؛ بین حمایت اجتماعی ادارک شده  با احساس تنهایی همبستگی به میزان مشاهده ( 5-9)همانطور که در جدول

حمایت اجتماعی ادارک شده، احساس تنهایی  که با افزایش می توان نتیجه گرفت؛ لذا (P<10/1ست)ادارد که از نظر آماری معنی دار 

 کاهش می یابد.  دانشجویان  زن مجرد 

 دارد .رابطه وجود  زندگی با احساس تنهایی در دانشجویان زن مجرد از تبین رضای:  2فرعی  فرضیه

 همبستگی رضایت از زندگی با احساس تنهایی – 01-4جدول 

 ( sigسطح معنی داری )  ( rضریب همبستگی )  متغیر

 10/1 -79/1 رضایت از زندگی

 

دارد که از  (r= -79/1)با احساس تنهایی همبستگی به میزان  رضایت از زندگیمی شود ؛ بین مشاهده ( 01-9)همانطور که در جدول

 ، احساس تنهایی دانشجویان  زن مجرد رضایت از زندگی که با افزایش می توان نتیجه گرفت؛ لذا (P<10/1ست) انظر آماری معنی دار 

 کاهش می یابد. 
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 دارد.رابطه وجود  با احساس تنهایی در دانشجویان  زن مجرد  نگرش  مذهبیبین :  7فرعی  فرضیه

 همبستگی نگرش  مذهبی با احساس تنهایی – 00-4جدول 

 ( sigسطح معنی داری )  ( rضریب همبستگی ) متغیر

 10/1 -97/1 اعتقادیبُعد 

 02/1 -15/1 بُعد تجربه ای

 10/1 -21/1 بُعد پیامدی

 13/1 -02/1 بُعد مناسکی

 

و بُعد پیامدی  (r= -97/1)می شود ؛ بین بُعد اعتقادی با احساس تنهایی همبستگی به میزان مشاهده ( 00-9)همانطور که در جدول

 که با افزایش می توان نتیجه گرفت؛ لذا (P<10/1ست) ادارد که از نظر آماری معنی دار   (r= -21/1)با احساس تنهایی همبستگی به میزان 

احساس  معنی با بُعد تجربه ای و مناسکی همبستگیکاهش می یابد؛ ابعاد  بُعد اعتقادی و پیامدی، احساس تنهایی دانشجویان  زن مجرد 

 بدست نیامد . تنهایی در دانشجویان  زن مجرد 

 

 بحث و نتيجه گيری

  فرضيه اصلی

 بينی پيش را مجرد زن دانشجویان در تنهایی احساس مذهبی، نگرش و زندگی از رضایت شده، ادارک اجتماعی حمایت -

 . نماید می

 گرشن مناسکی و ای تجربه ابعاد بجز تنهایی احساس با مذهبی نگرش زندگی، از رضایت ، شده ادارک اجتماعی حمایت بین همبستگی

 احساس اند توانسته معکوس طور ،به پیامدی بُعد و اعتقادی بُعد زندگی، از اجتماعی، رضایت حمایت .است دار معنی آماری نظر از مذهبی

 .کنند بینی پیش را تنهایی

 

 فرضيه های فرعی 

 رابطه وجود دارد. زن مجرد   انیدر دانشجو ییادارک شده  با احساس تنها یاجتماع تیحما بين -
 نشان  .  تحقیقاتستادارد که از نظر آماری معنی دار بین حمایت اجتماعی ادارک شده  با احساس تنهایی همبستگی منفی وجود 

 و جسمی روانی سالمت از باال اجتماعی حمایت دارای افراد و گذارد اثر می افراد جسمی و اجتماعی روانی، سالمت بر مقوله است این داده

 اجتماعی حمایت اینکه وجود همچنین و دهند، می نشان خود از را بهتری زندگی سازگاری تنشهای مقابل در و برخوردارند باالتری اجتماعی

 می گردد. احساس تنهایی میزان کاهش سبب مناسب

 رابطه وجود دارد.زن مجرد   انیدر دانشجو ییبا احساس تنها یاز زندگ تیرضا بين -
 بین ای مقایسه روند، این دراست.  دار معنی آماری نظر از منفی وجود دارد که همبستگی تنهایی احساس با زندگی از رضایت بین

 شخص باشد، هم به نزدیک فرضی های مالک این با زندگی واقعیت چه هر و صورت گرفته اش واقعی زندگی با شخص فرضی های مالک

 آینده و گذشته از کرده، را تجربه بیشتری مثبت های هیجان باال زندگی از رضایت با کند. افرادی می زندگی از بیشتری رضایت احساس 

کنند. به  می توصیف خوشایند را آنها و دارند تری ارزیابی مثبت خود پیرامون از و آورده یاد به را بیشتری ی مثبت رویدادها دیگران، و خود

 عبارتی فردی که رضایت از زندگی باالیی دارد، تجربه احساسات و عواطف مثبت بیشتری را هم داشته و مجموعه آنها منجر به افزایش بهزیستی

 ذهنی فرد می گردد. 

 رابطه وجود دارد.زن مجرد   انیدر دانشجو ییبا احساس تنها ینگرش  مذهب بين -

 بُعد زایشاف با که گرفت نتیجه توان می وجود دارد؛ لذا دار منفی و معنی همبستگی تنهایی احساس با پیامدی بُعد و اعتقادی بُعد بین

 نهاییت احساس با معنی همبستگی مناسکی و ای تجربه بُعد ابعاد یابد؛ می کاهش  مجرد زن دانشجویان تنهایی احساس پیامدی، و اعتقادی

 . نیامد بدست  مجرد زن  دانشجویان در
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 می  نیز را افراد وجودی ارزش احساس و باشند داشته پذیرتری تحمل زندگی تا کند می کمک افراد به مذهبی های نگرش در واقع 

 ارایه هستی جهان از جانبه همه تعریفی که سازند می فراهم کاملی و جامع های چارچوب میان این در مذهب، و اعتقادی های نظام. افزاید

 روابط و کرده تحول و تغییر دچار را اجتماعی شهری ی ها شبکه ، مدرن عصر سازند. شهرهای می مشخص آن در را انسان جایگاه و دهند می

احساس  گیری شکل منشأ خود ها شبکه سستی و روابط اجتماعی در ناپایداری این. اند کرده سیال و سست آن شکل در هر را اجتماعی

 .  است تنهایی

 

 محدودیت های پژوهش 

 .هدد قرار ریتأث تحت را پرسشنامه سواالت به یپاسخده تواند یم که یاجتماع -یاقتصاد تیوضع چون ییرهایمتغ کنترل عدم -0

 .افراد برانگیزد در دقیقی غیر پاسخهای دارد احتمال که متغیرهاست گیری اندازه برای خودگزارشی ابزارهای از استفاده -2

 عدم وجود پژوهش مشابه و جدید که مقایسه و تبیین یافته را با مشکل مواجه ساخت.  -7

 

 پيشنهادهای پژوهشی 

در پژوهش مورد بررسی  اجتماعی –شاخص های توصیفی همچون سن، شغل، طبقه اقتصادی بعدی،  قاتیدر تحق شودی م شنهادیپ -0

 مشخص گردد.  احساس تنهاییقرار گیرد تا تأثیر این عوامل در

 به متکی تنها اطالعات و شود استفاده...(  و مشاهده مصاحبه،) دیگر هایشیوه از پرسشنامه بر عالوه اطالعات آوری جمع برای-2

 .نباشد پرسشنامه

توصیه می شود محققین در آینده پژوهش هایی در حیطه احساس تنهایی با متغیر های روان شناختی مختلف انجام دهند تا نتایج  -7

 مطلوبی به دست آید. 

 

 پيشنهادهای کاربردی
نهاد پیش  ییبا احساس تنها یو نگرش مذهب یاز زندگ تیادارک شده، رضا یاجتماع تیحما با توجه به فرضیه اصلی و رابطه بین -0

 با آورد و ، رضایت از زندگی  و نگرش مذهبی فراهم دوستان و خانواده سوی از اجتماعی حمایت افزایش دریافت برای می شود تمهیداتی

 .کرد کمک و کاهش تنهایی آنها روان سالمت ارتقای به مناسب، ارتباط اجتماعی مهارتهای برقراری در دانشجویان توانمندسازی

 توصیه می شود که افراد درخواستهای  ییادارک شده  با احساس تنها یاجتماع تیحما فرض فرعی اول  و رابطه بین  با توجه به  -2

نمایند  تا شبکه های حمایتی اقدامات الزم را به عمل آورند تا فرد قادر باشد با تعامل با دیگران بر مشکالت  مطرح را خود نیاز مورد حمایتی

 شخصی و اجتماعی خود فائق آید. 

پیشنهاد می شود که در مراکز دانشگاهی به منظور  در  ییبا احساس تنها یاز زندگ تیرضا براساس فرضیه فرعی دوم و رابطه  بین -7

رضایت از زندگی در دانشجویان کارگاه هایی در طول سال های تحصیلی برگزار گردد که شاهد افزایش بهزیستی و رضایت از زندگی  افزایش

 دانشجویان گردد. 

 عنوان به مذهبی های نگرش تقویت یی توصیه می گردد بهبا احساس تنها ینگرش مذهب با توجه به فرضیه فرعی سوم  و رابطه بین -9

 یشتریب توجه زندگی، از رضایت مندی و شادمانی سالمت، کننده تقویت عامل ویک  زندگی در مشکالت بروز کننده پیشگیریعامل  یک

 بپردازند. دانشجویان مذهبی باورهای به تقویت مناسب های ریزی برنامه با توانند می مسئولین ذیربط. شود
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