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 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

زندگی در جهان معاصر یعنی عصر فناوری و اطالعات، علی رغم مزایای 

ها و فراوان و ارتباطات گسترده، با افزایش فاصله و تنهایی بیشتر انسان

 اجتماعی مانند افسردگی، خودکشی، -رشد مسائل و مشکالت روانی

که کیفیت زندگی و  یاطالق و انواع بزهکاری همراه بوده است. به گونه

زندگی،  کیفیت .(1)قرار داده است  ریشادکامی بشر را تحت تأث

اساسی در روانشناسی و مؤثر بر  انداز زمانی از مفاهیمشادکامی و چشم

 ینگر، توجه خود را بر منابع بالقوهشناسان مثبترفتارند. روان

 یاند. شادکاممثبت، نظیر احساس شادکامی معطوف کرده یهااحساس

است  قائل خود فرد برای یک که مثبتی ارزش مقدار از است عبارت

 تجربۀ نمایانگر که عوامل عاطفی دارد: یکی، جنبه دو سازه . این(2)

 و مثبتند یهاجانیه سایر و خشنودی سرخوشی، هیجانی شادی،

 بیانگر که زندگی قلمروهای مختلف از رضایت شناختی ارزیابی دیگری،

 فقدان نشانۀ شادکامی وجود، این است. با روانی بهزیستی و شادکامی

 شناختی حالتهای از شماری وجود دهنده نشان بلکه نیست، افسردگی

 در مثبت را یهاجانیه Seligman(4) .(3)است  مثبت هیجانی و

طبقه بندی  دارند، پیوند آینده و گذشته، حال با که آنهایی مقوله سه

 اعتماد، امید، خوشبینی، با آینده، مرتبط مثبت یهاجانی. هکندیم

 و غرور تحقق، رضامندی، خشنودی، .شوندیم شامل را اعتقاد ایمان و

 چکیده

ها و انانس شتریب ییفاصله و تنها شیفراوان و ارتباطات گسترده، با افزا یایرغم مزا یو اطالعات، عل یدر عصر فناور یزندگ :مقدمه

 تیفیکه ک ای¬همراه بوده است. به گونه یطالق و انواع بزهکار ،یخودکش ،یمانند افسردگ یاجتماع -یرشد مسائل و مشکالت روان

پژوهش با  نیو صاحب نظران را به خود جلب کرده است، لذا، ا شمندانیقرار داده و توجه اند ریاثبشر را تحت ت یو شادکام یزندگ

 انجام شد. انیدانشجو یزمان اندازهای¬بر اساس چشم یو شادکام یزندگ تیفیک ینیب شیو پ نییهدف تب

نفر بود.  4777بودند که تعداد آنان  1321-21 یلیواحد همدان در سال تحص انیپژوهش شامل کل دانشجو یجامعه آمار :روش کار

 یتصادف یانفر برآورد شد که به روش طبقه 127نفر، جمعاً  17 نیبشیپ ریهر متغ ینفر به عالوه به ازا 17حجم نمونه براساس حداقل 

سازمان  یسوال 21از پرسشنامه  یزندگ تیفی(، ک1222) مباردویز یسوال 11از پرسشنامه  یزمان اندازسنجش چشم یانتخاب شدند. برا

شده است، استفاده شد.  ی( طراح1221) لیآکسفورد که توسط آرج یسوال 22از پرسشنامه  ی( و شادکام2771بهداشت ) یجهان

نرم افزار  توسط یبارون و کن وهیبه روش همزمان به  ش نهچندگا ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیها با آزمون ضرداده لیتحل

SPSS .انجام شد 

 ییطح باالآنان در س یو شادکام یزندگ تیفیکه ک ینبود، در حال ییدر سطح باال انیدانشجو یانداز زماننشان داد چشم جینتا ها:یافته

ت. در وجود داش یداریمعن میرابطه مستق انیدانشجو نیدر ب یو شادکام یزندگ تیفیک ،یانداز زمانچشم نیب نیگزارش شد. هم چن

نقش  یندگز تیفیک نیب نیرا داشتند و در ا انیدانشجو یشادکام ینیبشیو پ نییتوان تب یزندگ تیفیو ک یانداز زمانضمن چشم

 داشت. یدار یمعن یواسطه ا

 تیتقو یمتعال ندهیگذشته  مثبت گرا و آ یزمان یشود چشم اندازها یم شنهادیپ انیدر دانشجو یشادکام شیافزا یبرا :یریجه گینت

 .ابدی شیافزا انیدانشجو یشادکام ،یزندگ تیفیشود و با بهبود ک

 انیداشنجو ،یزندگ تیفیک ،یانداز زمانچشم ،یشادکام واژگان کلیدی:
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 پیوند گذشته با هستند که یاعمده مثبت آرامش خاطر هیجانهای

دارد:  متمایز وجود طبقۀ دو حال مثبت با هیجانهای ارتباط در دارند.

، Wittmann (1)رضامندیهای پایدارتر. از نظر  و آنی یهالذت

شود که شخص، کل زندگی خود را گفته می یاشادکامی به درجه

کند و این که به چه میزان زندگی خود را دوست مطلوب ارزیابی می

، شادی و شادکامی را ترکیبی از وجود عاطفه مثبت، Argyle (1) دارد.

دانند. پس شادکامی دارای نداشتن عاطفه منفی و رضایت از زندگی می

سه جزء اساسی است: هیجان مثبت، رضایت از زندگی و نبود 

منفی. بنابراین شادکامی به عنوان مفهومی مثبت برای سالم  یهاجانیه

دن و افزایش قدرت رویارویی با مشکالت زندگی ضروری و حیاتی مان

شود که انسان دارای احساس رضایت است. شادکامی هنگامی پایدار می

 (0)تر از خود و محیط اطراف خود است. یاسمی، الماسی و عباسی بیش

طی مطالعات خود بدین نتیجه رسیدند که شادکامی به شدت تحت اثر 

باشد. کیفیت زندگی مفهوم جدیدی نیست. این کیفیت زندگی می

مفهوم سابقه در فلسفه یونان دارد و ارسطو در بحث از شادکامی بدان 

اشاره کرده است. کیفیت زندگی شاخص اساسی سالمت محسوب 

ندگی ابعاد متعددی نظیر سالمت و از آن جا که کیفیت ز شودیم

جسمی، بهداشت روانی، ارتباطات اجتماعی، زندگی خانوادگی، 

افراد را  یا، کارکردهای جسمانی، معنویت و زندگی حرفههاجانیه

توجه به آن از اهمیت دو چندانی برخوردار است. سازه  شودیشامل م

( است. یکیفیت زندگی متشکل از عوامل عینی و ذهنی )بهزیستی درون

عوامل عینی شامل سطح سواد، سطح درآمد، شرایط کاری، وضعیت 

ذهنی، بر اساس  یهاتأهل، امنیت، جایگاه اقتصادی، اجتماعی و شاخص

ارزیابی و برداشت فرد از میزان رضایت و شادی و نظایر اینها بدست 

در روانشناسی  یازندگی یک رویکردی مداخله تیفی. ک(8) ندیآیم

ات موید . عالوه بر این مطالع(2) دهدیاست که شادمانی را افزایش م

چشم  باشد.انداز زمانی نیز میآن بوده است که شادکامی تحت اثر چشم

انداز زمانی یک مفهوم شناختی رفتاری است که جهت گیری و نگرش 

 .دهدیفرد را نسبت به گذشته، حال و آینده نشان م

Zimbardo  وBoyd (17)  پنج بعد زمانی را معرفی کردند که عبارتند

گرا، حال جبرگرا، مثبت، حال لذت یگرامنفی، گذشته یگرااز: گذشته

داد که هرچه فرد نسبت به  نشان Seligman (4) هدفمند. یگراندهیآ

آینده خود اطمینان بیشتری داشته باشد و در حقیقت آینده خود را 

مثبت ارزیابی کند، بیشتر احساس شادی و نشاط خواهد کرد و از سوی 

باعث افزایش آسایش و راحتی  تواندیدیگر با کیفیت بودن زندگی م

 بودن نیبششده و این آسایش زمینه ساز شادکامی خواهد بود. وی خو

نسبت به آینده را بجای آن که یک ویژگی شخصیتی قلمداد کند، آن 

. در این دیدگاه این افراد رویدادهای کندیرا یک سبک تبیینی معرفی م

ی بیرون یمنفی را به نسبت دادن علت آنها به عواملی با سه مشخصه

د ن دارنایما نگرندهی. افراد آدهندیبودن، گذرا بودن و خاص بودن ربط م

کیفیت  تواندیو همین امر م اندیکه اهداف بلندمدت قابل دسترس

 Cheng, Furnhamهای . نتایج پژوهش(4)زندگی آنان را بیشتر کند 

 Bartolini, Sarracino (12) ،Kolesovs (13)، (11)، طالبی (3)

نشان دادند که ارتباط معنی داری بین  (0)و یاسمی  Philips (14)و 

انداز انداز زمانی، کیفیت زندگی و شادکامی وجود دارد و چشمچشم

ا مروری بینی نمایند. بند شادکامی را پیشتوانزمانی و کیفیت زندگی می

گفت چشم انداز زمانی و کیفیت زندگی از  توانیبر آنچه گفته شد م

جمله متغیرهای تأثیرگذار بر شادکامی هستند که از یکدیگر نیز تأثیر 

ی جایگاه حضور نسل آینده، بایست نیتر. دانشگاه به عنوان مهمرندیپذیم

شادابی و شادکامی  ینهیالم و پویا، زمضمن برخورداری از محیطی س

دانشجویان را فراهم نماید که این مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته 

است. البته توجه به این مهم نیازمند مطالعه و بررسی مفاهیم یاد شده، 

عملی است. با توجه به آنچه گفته شد،  یزیربعدی برنامه یهاو در قدم

ساز در دانشجویان خواهد پرداخت مینهاین پژوهش به بررسی عوامل ز

کیفیت زندگی و شادکامی  توانیگوی این سؤال است که آیا مو پاسخ

 زمانی دانشجویان پیش بینی کرد؟ یاندازهابر اساس چشم

 روش کار

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود، جامعه آماری پژوهش شامل 

مشغول به تحصیل  1321-21کلیه دانشجویانی بود که در سال تحصیلی 

ی است و بینبودند با توجه به این که روش تحقیق همبستگی و از نوع پیش

با عنایت به این که از تحلیل رگرسیون استفاده شده است، از این رو حجم 

نفر  17بین نفر به عالوه به ازای هر متغیر پیش 17نمونه براساس حداقل 

نفر  127وجود دارد، حجم نمونه  متغیر پیش بین 0برآورد شد. پس چون 

آوری اطالعات از پرسشنامه تعیین گردید. در پژوهش حاضر برای جمع

انداز زمانی و کیفیت های شادکامی، چشماستفاده شد که شامل پرسشنامه

ت زندگی، گیری متغیر کیفیابزار اندازه، زندگی بود. پرسشنامه کیفیت زندگی

باشد. نحوه می (11)بهداشت  سوالی سازمان جهانی 21پرسشنامه 

 1گذاری سؤاالت این پرسشنامه نیز بر اساس مقیاس لیکرت و از نوع نمره

، 4=  ، در حد زیاد3=  ، در حد متوسط2=  ، در حد کم1=  ای )اصالًدرجه

 4، 3) یهادر حالی که نمره گذاری سوال( انجام پذیرفت. 1=  به طور کامل

باشد می 137الی  21امه بین بازه نمرات این پرسشنباشد. ( معکوس می21و 

ه دهندنقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از آن نشان 08که نمره 

دهنده باال بودن نشان 08پائین بودن سطح کیفیت زندگی و نمرات باالتر از 

باشد. میزان پایایی و روایی این ها میسطح کیفیت زندگی در نزد آزمودنی

به ترتیب با روش ضریب آلفای  (11)یدی پرسشنامه در پژوهش غفاری و ام

و از روش به دست آمد  02/7و تحلیل عاملی تائیدی  08/7کرونباخ 

همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر به روش بارون 

استفاده  24ویرایش  SPSSتوسط نرم افزار آماری  یاتک نمونه tو کنی و 

انداز زمانی در پژوهش حاضر با پرسشنامه چشم انداز زمانی،شد. آزمون چشم

Zimbardo, Boyd (17)  مورد سنجش قرار گرفت. این پرسشنامه دارای

 ، نادرست1=  ای )بسیار نادرستسؤال است و با روش لیکرت پنج گزینه 11

شده است  یگذار( نمره1=  و بسیار درست 4=  ، درست3=  ، بی تفاوت2= 

( 11، 11، 41، 21، 24، 2های )در حالی که طریقه نمره گذاری سوال

منفی  ییگرامعکوس هستند. این پرسشنامه شامل شش بعد زمانی گذشته

مثبت  ییگرا(، گذشته14و  17-31-34-33-20-22-11-1-4های )سوال

های (، حال جبرگرا )سوال42و  41-22-21-27-11-11-0-2های )سوال

-10-12-8-1های گرا )سوال(، حال لذت3-14-31-30-38-40-12-13

گرایی هدفمند (، آینده11و  12-23-21-28-31-32-42-44-41-48

( و دیدگاه 11-11-41-43-47-37-24-21-18-13-17-2-1های )سوال

، 11، 14، 13، 12، 11، 17، 12، 18، 10های زمانی متعالی آینده )سوال

باشد که نمره می 337الی  11. بازه نمرات این پرسشنامه بین باشدی( م11

 دهنده پائینکه نمرات کمتر از آن نشان نقطه برش پرسشنامه است 128

دهنده باال بودن نشان 128انداز زمانی و نمرات باالتر از بودن سطح چشم
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باشد. این آزمون توسط نوذری ها میانداز زمانی در نزد آزمودنیسطح چشم

شده و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در کل  به فارسی برگردانده (10)

اعالم نموده است. از طرفی میزان روایی با روش  04/7را برابر  هااسیرمقیز

 آکسفورد،آزمون شادکامی محاسبه گردید. 08/7تحلیل عاملی تائیدی 
فردی را ماده است و میزان شادکامی 22آکسفورد دارای آزمون شادکامی

است. از شادکامی Argyle (2)این پرسشنامه تعریف  سنجد. پایه نظریمی

توسط آرجیل و بر اساس پرسشنامه افسردگی  1282این آزمون در سال 

ارات این پرسشنامه از پرسشنامه عبارت از عب 21بک ساخته شده است. 

گردیده و یازده پرسش به آن اضافه شده گرفته شده و معکوسافسردگی

شناختی را پوشش دهد. طریقه های سالمت ذهنی و رواناست تا سایر جنبه

 باشد.ای مینمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت چهار درجه

 1/02باشد. همچنین نمره می 111الی  22بازه نمرات این پرسشنامه بین 

دهنده نشان 1/02باشد که نمرات کمتر از نقطه برش پرسشنامه می

باشد. باال میدهنده شادکامینشان 1/02تر از پائین و نمرات بیششادکامی

پایایی پرسشنامه آکسفورد را به کمک ضریب آلفای  (18)آرجیل و لو 

گزارش  08/7آن را طی هفت هفته  ییو پایایی بازآزما 27/7کرونباخ 

اند. روایی همزمان این پرسشنامه با استفاده از ارزیابی دوستان افراد کرده

 (12)و نورباال پور محاسبه شد. در پژوهشی که توسط علی 43/7درباره آنها 

ای آکسفورد اجرا شد، آلفبه منظور بررسی اعتبار و پایایی فهرست شادکامی

بود. همچنین میزان روایی پرسشنامه  21/7کرونباخ برای کل فهرست برابر با 

به  83/7با روش تحلیل عاملی تائیدی  (27)پور و نورباال در پژوهش علی

همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر دست آمد و از 

ویرایش  SPSSتوسط نرم افزار آماری  یاتک نمونه tبه روش بارون و کنی و 

 استفاده شد. 24

 هایافته

ها است که در بخش اول این فصل شامل دو بخش توصیف و تحلیل داده

مرتبط با فرضیات تحقیق، در قالب جداول و نمودارهای آمار  یرهایمتغ

نفر از دانشجویان  127دهد که توصیفی ارائه گردیده است. نتایج نشان می

درصد از  8/37اند که رسی قرار گرفتهواحد همدان در این پژوهش مورد بر

ر تصورت گرفته، بیش یهایدرصد زن بودند. طبق بررس 2/12آنان مرد و 

درصد فارس بوده و بعد از آن با درصد  1/40دانشجویان با درصد فراوانی 

درصد  0/1درصد ترک،  2/12 نیچنباشند. همدرصد کرد می 3/28فراوانی 

معدل کل دانشجویان  نیانگیهستند. م هاتیدرصد جرء سایر قوم 3/3لر و 

تر دانشجویان است. از طرفی بیش 23/10بوده و میانه معدل آنان  11/10

، میزان انحراف معیار معدل دانشجویان نیچنرا کسب کردند و هم 10معدل 

و  28/17معدل گزارش شده  نیتراست. از سوی دیگر، کم 02/1حدود 

آماری کیفیت زندگی  یهااخصباشد. شمی 22/12آن  نیترشیب

 88/81که میانگین کیفیت زندگی دانشجویان  دهدیدانشجویان نشان م

آماری شادکامی دانشجویان  یهاو شاخص 08تر از نقطه برش یعنی بیش

تر از نقطه برش بیش 11/27که میانگین شادکامی دانشجویان  دهدینشان م

 است. 1/02یعنی 

 انداز زمانی به غیرابعاد چشمکه میانگین تمامی دهدینشان م 1جدول نتایج 

گرایی مثبت و دیدگاه زمانی متعالی آینده کمتر از نقاط برش از ابعاد گذشته

گرایی مثبت و دیدگاه زمانی آنان است، در حالی که میانگین ابعاد گذشته

ان رفی کمترین میزباشد. از طتر از نقطه برش آنان میمتعالی آینده بیش

و  گرایی هدفمندفاصله بین میانگین و نقطه برش مربوط به بعد آینده

آماری  یهابیشترین آن مربوط به بعد حال جبرگرا است. نتایج شاخص

کیفیت زندگی دانشجویان نشان داد، میانگین کیفیت زندگی دانشجویان 

آماری  یهابود. نتایج شاخص 08تر از نقطه برش یعنی بیش 88/81

 11/27دانشجویان دانشجویان نیز نشان داد، میانگین شادکامیشادکامی

 ینیبشیاست. کیفیت زندگی در تبیین و پ 1/02تر از نقطه برش یعنی بیش

دارد.  یازمانی دانشجویان نقش واسطه یاندازهاشادکامی بر اساس چشم

زمانی و کیفیت  یاندازهاخالصه مدل رگرسیون شادکامی بر اساس چشم

، به باشدیم 07/7تنظیم شده برابر  R2زندگی دانشجویان نشان داد که 

انداز درصد تغییر کیفیت زندگی ناشی از تغییرات چشم 07طوری که حدود 

، باشدیدرصد م 14. لذا با توجه به این که این ضریب بیشتر از باشدیزمانی م

 -که مقدار آماره دوربین از آن جا نیچنبنابراین مدل مناسب است. هم

باشد، لذا فرض استقالل بین خطاها پذیرفته می 1/2تا  1/1واتسون بین 

ر ب نیبشیمتغیرهای پ ریشود و بین خطاهای ایجاد شده در جهت تأثمی

 وجود ندارد. یخطمتغیر مالک، هم

 اندازهای زمانی دانشجویانآماری چشم یهاشاخص :1جدول 

 نیترشیب نیترکم واریانس انحراف معیار مد میانه نقطه برش میانگین انداز زمانیچشم

 41 10 288/47 472/1 27 20 37 44/20 گرایی منفیگذشته

 38 11 301/34 813/1 37 37 20 1/22 گرایی مثبتگذشته

 32 13 01/22 411/1 11 12 24 23/12 حال جبرگرا

 11 22 31/131 132/11 22 44 41 12/43 گراحال لذت

 17 21 881/82 174/2 31 38 32 01/38 گرایی هدفمندآینده

 42 18 21/38 24/1 31 31 37 34/31 دیدگاه زمانی متعالی آینده

 

 و کیفیت زندگی زمانی دانشجویان یاندازهاجدول آنالیز واریانس شادکامی بر اساس چشم :2جدول 

 SS df MS F P منبع تغییرات
 7771/7** 221/41 422/4171 0 211/32272 رگرسیون

 7771/7** 221/41 422/111 112 112/12487 باقی مانده

 7771/7** 221/41 - 112 210/44182 مجموع

 (.P، 221/41 ( =113,1)F < 71/7شادکامی دانشجویان را دارند ) ینیبشیزمانی و کیفیت زندگی توان تبیین و پ یاندازهانتایج آزمون نشان داد چشم
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 زمانی و کیفیت زندگی دانشجویان یاندازهاضرایب رگرسیون شادکامی بر اساس چشم :3جدول 

 B SE Beta t P ضریب
 732/7* 788/2  182/0 772/11 ثابت

 128/7 -221/1 -217/7 422/7 -130/7 گرایی منفیگذشته

 7771/7** 214/4 117/7 447/7 182/2 گرایی مثبتگذشته

 122/7 -424/7 -711/7 447/7 -210/7 حال جبرگرا

 172/7 111/1 311/7 312/7 120/7 گراحال لذت

 771/7** -281/3 -141/7 314/7 -113/1 گرایی هدفمندآینده

 771/7** 318/3 317/7 333/7 118/1 دیدگاه زمانی متعالی آینده

 773/7** 281/2 277/7 781/7 211/7 کیفیت زندگی

 

 زمانی دانشجویان تحلیل رگرسیون شادکامی بر اساس کیفیت زندگی :4جدول 

 SS df MS F P منبع تغییرات
 7771/7** 244/81 818/18222 1 818/18222 رگرسیون

 7771/7** 244/81 228/224 118 142/21410 باقی مانده

 7771/7** 244/81 - 112 210/44182 مجموع

 71/7) شادکامی دانشجویان را دارد ینیبشیکیفیت زندگی توان تبیین و پ دهدیدر راستای آزمون فرضیه، نتایج آزمون تحلیل رگرسیون همزمان نشان م

> P، 244/81 ( =118,1)Fشد. دیی( بنابراین فرضیه دهم پژوهش تأ 

 

 ضرایب رگرسیون شادکامی بر اساس کیفیت زندگی دانشجویان :5جدول 

 B SE Beta t P ضریب
 772/7** 102/3  111/0 828/23 ثابت

 7771/7** 714/2 132/7 727/7 814/7 کیفیت زندگی

 

 زمانی دانشجویان یاندازهاشادکامی بر اساس چشم ینیبکیفیت زندگی در پش یگریانجینتایج آزمون م :6جدول 

 Beta t P متغیر مالک نیبشیمتغیر پمرحله و 

     اول

 747/7* -787/2 -330/7 شادکامی گرایی منفیگذشته

 7771/7** 117/1 011/7 شادکامی گرایی مثبتگذشته

 184/7 -470/7 -712/7 شادکامی حال جبرگرا

 120/7 130/1 371/7 شادکامی گراحال لذت

 774/7** -211/2 -171/7 شادکامی گرایی هدفمندآینده

 7771/7** 211/4 413/7 شادکامی دیدگاه زمانی متعالی آینده

     دوم

 771/7** -883/2 -134/7 شادکامی گرایی منفیگذشته

 774/7** 227/2 121/7 شادکامی گرایی مثبتگذشته

 021/7 212/7 741/7 کیفیت زندگی حال جبرگرا

 828/7 -210/7 -718/7 کیفیت زندگی گراحال لذت

 388/7 810/7 272/7 کیفیت زندگی گرایی هدفمندآینده

 772/7** 227/3 414/7 کیفیت زندگی دیدگاه زمانی متعالی آینده

     سوم

 128/7 -221/1 -217/7 شادکامی گرایی منفیگذشته

 7771/7** 214/4 117/7 شادکامی گرایی مثبتگذشته

 122/7 -424/7 -711/7 شادکامی حال جبرگرا

 172/7 111/1 311/7 شادکامی گراحال لذت

 771/7** -281/3 -141/7 شادکامی گرایی هدفمندآینده

 771/7** 318/3 317/7 شادکامی دیدگاه زمانی متعالی آینده

 773/7** 281/2 277/7 شادکامی کیفیت زندگی

     چهارم

 7771/7** 714/2 132/7 شادکامی کیفیت زندگی
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یک  دهدیبا مالحظه وزن استاندارد شده بتا نشان م 3جدول نتایج 

 ییگرازمانی گذشته یاندازهازمان در چشمانحراف معیار تغییر هم

هدفمند، دیدگاه زمانی متعالی آینده و کیفیت  ییگراندهیمثبت، آ

انحراف معیار تغییر  27/7و  31/7، -11/7، 11/7 زندگی به ترتیب باعث

شادکامی  تواندی. کیفیت زندگی مشودیدر شادکامی دانشجویان م

 کنند. خالصه مدل رگرسیون شادکامی ینیبشیدانشجویان را تبیین و پ

تنظیم شده برابر  R2بر اساس کیفیت زندگی دانشجویان نشان داد که 

درصد تغییر شادکامی ناشی از  47، به طوری که حدود باشدیم 47/7

شتر . لذا با توجه به این که این ضریب بیباشدیتغییرات کیفیت زندگی م

(، بنابراین مدل مناسب است. 1380، ی)مؤمن باشدیدرصد م 14از 

 1/2تا  1/1واتسون بین  -از آن جا که مقدار آماره دوربین نیچنهم

ی شود و بین خطاهاته میباشد، لذا فرض استقالل بین خطاها پذیرفمی

 یطخبر متغیر مالک، هم نیبشیمتغیرهای پ ریایجاد شده در جهت تأث

 وجود ندارد.

یک  دهدیبا مالحظه وزن استاندارد شده بتا نشان م 1جدول نتایج 

انحراف معیار تغییر  14/7انحراف معیار تغییر در کیفیت زندگی باعث 

 .شودینشجویان مدر شادکامی دا

زمانی از مرحله اول با مرحله  یاندازهابا مقایسه ضرایب استاندارد چشم

ه منفی از مرحل ییگراکه ضرایب استاندارد گذشته شودیسوم معلوم م

مثبت  ییگرا(، گذشتهβ = -217/7( به مرحله سوم )β = -330/7اول )

و دیدگاه زمانی ( β = 117/7( به مرحله سوم )β = 011/7از مرحله اول )

( β = 317/7( به مرحله سوم )β = 413/7متعالی آینده از مرحله اول )

 ینیبشیدر پ یاکاهش یافته است. بنابراین کیفیت زندگی نقش واسطه

منفی،  ییگرازمانی گذشته یاندازهاشادکامی بر اساس چشم

 .کندیمثبت و دیدگاه زمانی متعالی آینده ایفا م ییگراگذشته

 بحث

انداز زمانی و شادکامی بر اساس چشمبینی ین پژوهش با هدف پیشا

نفر  30انجام شد. نتایج نشان داد که کیفیت زندگی در بین دانشجویان 

نفر مؤنث بودند، قومیت اکثر دانشجویان  83از دانشجویان مذکر و 

نفر فارس بود و  10شرکت کننده در این پژوهش با تعداد فراوانی 

نفر ترک،  23تعداد فراوانی دو نفر لر بودند. همچنین  کمترین آنان با

نفر از سایر اقوام ایرانی بودند. میانگین معدل دانشجویان  4نفر کرد و  34

گزارش شد.  10بود و معدل اکثر دانشجویان  11/10در این پژوهش 

گرایی نفر گذشته 18انداز زمانی اکثر دانشجویان با تعداد فراوانی چشم

انداز زمانی حال جبرگرا بود و هیچ تنها یک نفر دارای چشم مثبت بود و

گرایی منفی نبود. انداز زمانی گذشتهای دارای چشمکنندهشرکت

و  88/81میانگین کیفیت زندگی و شادکامی دانشجویان به ترتیب با 

بود، در حالی  24و  08تر از نقاط برش آنان به ترتیب با بیش 11/27

کمتر از نقطه برش  8/121از زمانی دانشجویان با اندکه میانگین چشم

انداز زمانی به غیر از ابعاد میانگین تمامی ابعاد چشم. بود 121آن یعنی 

گرایی مثبت و دیدگاه زمانی متعالی آینده کمتر از نقاط برش گذشته

ی گرایی مثبت و دیدگاه زمانآنان بود، در حالی که میانگین ابعاد گذشته

تر از نقطه برش آنان بود. نتایج پژوهش حاکی از آن بیشمتعالی آینده 

ینی بانداز زمانی و کیفیت زندگی توان تبیین و پیشبود که چشم

شادکامی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

ز انداتر از چشمبیش کیفیت زندگیو در این بین  همدان را داشتند

زمانی دانشجویان در سطح انداز . چشمداشت ریزمانی بر شادکامی تأث

، در حالی که کیفیت زندگی و شادکامی آنان در سطح باالیی باالیی نبود

دار و مثبتی بین گزارش شد. همچنین مشخص شد که رابطه معنی

انداز زمانی، کیفیت زندگی و شادکامی در بین دانشجویان وجود چشم

 داشت.

همسو با نتجیه پژوهش  thamBen (18)در همین راستا نتایج پژوهش 

انداز زمانی در جامعه حاضر است، زیرا ایشان نشان دادند که میزان چشم

مورد مطالعه در سطح پائینی بوده، در حالی که نتیجه پژوهش 

Anagnostopoulo, Griva (27)  .ناهمسو با نتیجه حاصله است

انداز زمانی در در نوجوانان یونانی زیرا ایشان نشان دادند که سطح چشم

معه اتواند برگرفته از جباشد. علت این ناهمسویی میدر سطح باالیی می

ت به نسب یترتوانند دیدگاه متفاوتمورد مطالعه باشد که نوجوانان می

کنند، داشته باشند. جوانان که در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می

مانی انداز زگیری کرد که چشمتوان نتیجهلذا با مقایسه این پژوهش می

ت اگیری از نظراز جمله اندیشیدن در زمینه کارهای گذشته خود، بهره

خویش، افتخار کردن نسبت به رویدادهای  یهایریدیگران در تصمیم گ

 یهاتیموفق خود در گذشته، تحسین کردن خود در زمینه موفق

فعلی خود، شناسایی نقاط ضعف خود در  یهاتیگذشته، قبول محدود

وضعیت کنونی، خوشحال بودن نسبت به وضعیت کنونی خویش، عدم 

خویش، داشتن برنامه ریزی برای تک تک نارضایتی از اتفاقات فعلی 

روزهای زندگی خود، برنامه ریزی کردن روز خود در اول وقت، نگرانی 

خود  یهانسبت به انجام به موقع کارها، هدفمند بودن نسبت به خواسته

در آینده، اولویت بندی کارهای مهم و فوری خود و اعتقاد به تعالی و 

دی در نزد دانشجویان در سطح رشد از طریق برنامه ریزی و هدفمن

توان گفت که سطح برنامه ریزی دانشجویان باالیی نیست. در واقع می

گیری از تجارب منفی و مثبت گذشته و برای آینده خود و نیز بهره

همچنین لذت بردن در زمان حال در بین دانشجویان مورد مطالعه در 

گی کیفیت زند . نتایج دیگر پژوهش نشان داد،باشدیسطح باالیی نم

باشد. در همین راستا نتایج پژوهش دانشجویان در سطح باالیی می

همسو با نتیجه پژوهش حاضر است. زیرا ایشان نشان  (21)نیا مهدی

دادند که سطح کیفیت زندگی در جامعه مورد مطالعه در سطح باالیی 

ناهمسو با نتیجه حاصله  (11)ه پژوهش طالبی است. در حالی که نتیج

است. زیرا ایشان نشان دادند که کیفیت زندگی معلمان زن و مرد استان 

تواند جامعه مورد مطالعه ایالم در سطح پائینی است. علت این امر می

باشد. زیرا کیفیت زندگی افراد بزرگسال مانند معلمان با کیفیت زندگی 

 تاحدودی متفاوت است.جوانان از جمله دانشجویان کارشناسی ارشد، 

توان گفت که دانشجویان احساس سالمت روحی و جسمی در واقع می

کنند، زیرا اکثر این دانشجویان در سنین جوانی هستند. از باالیی می

روزانه خود رضایت دارند، زیرا  یهاتیطرفی مشخص شد که از فعال

جا از آنروزانه آنان را تحصیل تشکیل داده است و  یهاتیتر فعالبیش

ته ها را مثمرثمر دانسکه به تحصیل در آینده امید دارند، لذا این فعالیت

تواند کیفیت و به آینده خود امیدوار هستند که تمامی موارد فوق می

توان گفت که زندگی را در نزد آنان افزایش دهد. عالوه بر این می

 ی واحدشادکامی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالم

 یهاباشد. در همین راستا نتایج پژوهشهمدان در سطح باالیی می
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هش حاضر است. زیرا همسو با نتیجه پژو (21)نیا و مهدی (22)جعفری 

ایشان نشان دادند که سطح شادکامی در جامعه مورد مطالعه در سطح 

ناهمسو با نتیجه  Bekhet (8)باالیی است. در حالی که نتیجه پژوهش 

نشان دادند که کیفیت زندگی دانشجویان حاصله است. زیرا ایشان 

ند تواهای دشتستان در سطح متوسطی است. علت این امر میدانشگاه

ت تواند تحجامعه مورد مطالعه باشد. زیرا شادکامی متغیری است که می

عوامل مختلفی از جمله محل زندگی، سن و سایر متغیرهای  ریتأث

 جه این فرضیه با نتایجدموگرافیکی دیگر باشد. لذا با مقایسه نتی

 گیری کرد که شادکامی ازتوان نتیجههای پیشین، این گونه میپژوهش

مختلف  یهاجمله خوش بین بودن نسبت به آینده، رضایت از جنبه

 ریزندگی، داشتن احساس کنترل نسبت به امورات زندگی خویش، تأث

امر  درگذاشتن بر رویدادهای زندگی، داشتن عالقه به دیگران، سهولت 

مهم زندگی، انجام کارها بدون وقفه، نداشتن احساس  یهامیاتخاذ تصم

خستگی در طول روز، احساس نیروی زیاد برای مقابله با مشکالت 

روزمره، جلوه نمودن زندگی به صورت زیبا برای فرد، داشتن احساس 

سالمتی و تندرستی، صمیمی بودن با دیگران، خوش بین بودن نسبت 

در انجام کارها، به موقع انجام دادن به آینده، داشتن شور و شوق فراوان 

کارها، لذت بردن از روابط اجتماعی خویش، تاثیرگذاری مثبت بر 

دیگران، معنادار بودن و هدفمند بودن زندگی شخصی، داشتن احساس 

جذاب بودن و عشق ورزیدن به دیگران در نزد دانشجویان دوره 

سطح باالیی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، در 

مختلف  یهاتوان گفت که جامعه مورد مطالعه از جنبهاست. در واقع می

زندگی خود تاحدودی رضایت دارند و تاحدودی به زندگی خویش تسلط 

توانند برای خود برنامه و هدف معین ترسیم نمایند. و کنترل داشته و می

 شود. زیراتمام موارد فوق باعث افزایش شادی و نشاط در بین افراد می

 دهد که زندگیهدف گذاری و تسلط بر زندگی این احساس را به فرد می

او جهت دار بوده و احساس بیهودگی و پوچی نکرده که چنین باوری 

 ساز شادکامی خواهد بود.زمینه

( ناتوانی در کنترل شرایط مکانی 1های پژوهش عبارت بود از، محدودیت

( یکی دیگر از 2؛ هایط آزمودنها توسیکسان برای تکمیل پرسشنامه

( 3پژوهش، زیاد بودن تعداد سؤاالت پرسشنامه بود؛  یهاتیمحدود

 یهاهیها به اغراق در پاسخ دادن به برخی گوتمایل برخی ازآزمودنی

در این قسمت  پرسشنامه، جهت ایجاد تصویری مطلوب ازخود.

رائه ا یو پژوهش کاربردی پیشنهاد چند پژوهش یهاافتهیبراساس

پنجم و هشتم پژوهش، به  یفرع هیفرض جهنتی به توجه با( 1: شودیم

 یکه با برگزار شودیم شنهادیمربوطه پ رانیو مد نیمسئول یتمام

 شیرا ب انیدانشجو یعلم یسطح توانمند یو آموزش یعلم یهاکارگاه

 نیرا در ب یستگیادراک شا تواندیامر م نیدهند که ا شیافزا شیپ از

( با 2در نزد آنان شود.؛  یشادکام سازنهیداده و زم شیافزا انیدانشجو

 رانیو مد نیمسئول ینهم پژوهش، به تمام هیفرض جهیتوجه به نت

 ترشیهرچه ب یارتقا یکه برا شودیم شنهادیمربوطه در دانشگاه پ

ها و کالس یبه برگزار ان،یدانشجو یو شادکام یزندگ تیفیک

 نهیمناسب در زم یمان و راهکارهاز تیمربوط به اهم هایشیهما

 یشادکام شیافزا ی. براندیاقدام نما انیدانشجو یبرا یانداز زمانچشم

ا گذشته مثبت گر یزمان یچشم اندازها شودیم شنهادیپ انیدر دانشجو

 یشادکام ،یزندگ تیفیو با بهبود ک دشو تیتقو یمتعال ندهیو آ

 .ابدی شیافزا انیدانشجو

 یریگجهینت

انداز زمانی اکثر دانشجویان با تعداد فراوانی پژوهش نشان داد، چشمنتایج 

ال انداز زمانی حگرایی مثبت بود و تنها یک نفر دارای چشمنفر گذشته 18

 گراییانداز زمانی گذشتهای دارای چشمکنندهجبرگرا بود و هیچ شرکت

ا ب منفی نبود. میانگین کیفیت زندگی و شادکامی دانشجویان به ترتیب

بود، در  24و  08تر از نقاط برش آنان به ترتیب با بیش 11/27و  88/81

کمتر از نقطه برش  8/121انداز زمانی دانشجویان با حالی که میانگین چشم

انداز زمانی به غیر از ابعاد بود. میانگین تمامی ابعاد چشم 121آن یعنی 

آنان  از نقاط برش گرایی مثبت و دیدگاه زمانی متعالی آینده کمترگذشته

 گرایی مثبت و دیدگاه زمانی متعالیبود، در حالی که میانگین ابعاد گذشته

تر از نقطه برش آنان بود. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که آینده بیش

 بینی شادکامیانداز زمانی و کیفیت زندگی توان تبیین و پیشچشم

المی واحد همدان را دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اس

دکامی انداز زمانی بر شاتر از چشمداشتند و در این بین کیفیت زندگی بیش

انداز زمانی دانشجویان در سطح باالیی نبود، در حالی که داشت. چشم ریتأث

کیفیت زندگی و شادکامی آنان در سطح باالیی گزارش شد. همچنین 

انداز زمانی، کیفیت دار و مثبتی بین چشممشخص شد که رابطه معنی

 زندگی و شادکامی در بین دانشجویان وجود داشت.

 یگزارسپاس

دارند که از تمامی شرکت کنندگان در این پژوهش نویسندگان وظیفه 

 کمال قدردانی را داشته باشند.

 تضاد منافع

 باشدیاین مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول م

که از شرکت کنندگان در  دانندیو نویسندگان این مقاله وظیفه خود م

تمامی کارکنان دانشگاه که ما را در نوشتن این پژوهش  پژوهش و از

یاری کردند، کمال تشکر را داشته باشند.
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Abstract 

Introduction: Living in the era of technology and information, despite the many benefits and 

widespread communication, has been accompanied by an increase in distance and loneliness of most 

people and the development of psychosocial problems, such as depression, suicide, divorce, and 

various types of delinquency. This affects the quality of life and happiness and has thus attracted 

the attention of scholars. The purpose of this study was to explain and predict quality of life and 

happiness based on the time horizons of students. 

Methods: The statistical population of the study consisted of all graduate students of the Islamic 

Azad University of Hamedan during the academic year of 2011 to 2012. Their number was 4000. 

Sample size was based on at least 50 people while 10 predictors for each variable was estimated, 

thus 120 people were selected by stratified random sampling. For measuring the time perspective, 

the Zimbardo (66) questionnaire (1999) was used, for quality of life, 26 questions prepared by the 

World Health Organization (2006), and for happiness, the Oxford questionnaire 29, designed by 

Arjil (1996), was used. Data analysis was performed by Pearson correlation coefficient and multiple 

regression analysis using Barney and Kenny method with the SPSS software. 

Results: The results showed that the time horizons of students were not high, while their quality of 

life and their happiness were reported as high. Also, there was a significant relationship between the 

time perspective, quality of life and happiness among students. In addition, the time perspective and 

quality of life were able to explain and predict happiness of undergraduate students at the Islamic 

Azad University of Hamedan. Meanwhile, quality of life had a significant mediator role. 

Conclusions: In order to increase the happiness of students, it is suggested to encourage past 

positive perspectives and transcendental future, while improving quality of life. 
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