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پذيري آنها با  ققنيازهاي آشكار دانشجويان و اميد به تحرابطه  بررسی
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چکیده
پذيری آنها، بر حسب    بررسی وضعيت نيازهای دانشجويان و اميد به تحققهدف کلی اين تحقيق، 

 دانشبجوی  0122شبام    تحقيبق  آمباری  ی جامعه. ه استبودهای فردی و تحصيلی آنان  برخی ويژگی
 مشبهد شهر  در 3111در تابستان  های مختلف کشور، ، از دانشگاهاردوهای دانشجويیشرکت کننده در 

 و مح  سکونت، جنسيت هایی و بر اساس متغيري گيری تصادفی طبقه با استفاده از روش نمونهبود که 
 براين تحقيق های ابزاريکی از د. انتخاب شدنبه عنوان نمونه  (زن 321و  مرد 311) دانشجو 042تعداد 
و ابزار ديگر، مقياس رضايت از زندگی داينبر و  ايجاد شد توسط محققين آشکار مورای  نيازهای اساس

هبای آمبار    روشاسبتفاده از   هبا ببا   داده ( بود. روايی و پايايی هر دو ابزار محاسبه شد.3112همکاران )
مورد تحلي  قرار گرفتند. نتايج ي  همبستگی پيرسون ، تحلي  واريانس يکطرفه و ضرtتوصيفی، آزمون 

ترين ميانگين نيازها متعلبق ببه    باالترين ميانگين نيازها متعلق به نياز تجاوزگری و پايين (3 نشان داد که:
و مهرطلببی، دانشبجويان زن ميبانگين     طلببی  قبدر  در دو نيباز   (0 باشد. نياز وابستگی و پيوستگی می

پبذيری   دانشبجويان مبرد در اميبد ببه تحقبق      (1 د و تفاو  معنادار به دست آمبد. باالتری را نشان دادن
پبذيری نيباز مهرطلببی     ک و دانشجويان زن در اميد به تحققادرانيازهای غريزی، قدر  طلبی و فهم و 

تفاو  معناداری بين نيازهای آشکار دانشجويان خوابگباهی، سباکن    (4 ميانگين باالتری را نشان دادند.

                                                           
   نويسنده مسئول دانشگاه شيراز ،مديريت آموزشیاستاديار(         )                 mdjt3779@yahoo.co  

  دانشگاه شيراز ،ريزی درسی استاديار برنامه 

   فردوسی مشهددانشگاه  ،آموزشیمديريت استاديار 
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در دانشبجويان خوابگباهی ميبانگين بباالتری را      دانشجويی و منزل شخصی وجود ندارد؛ امبا ل در منز
رابطه مثببت و معنباداری   ( 2 پذيری نيازهای خودمختاری و مهرطلبی نشان دادند. اميد به تحقق ی زمينه
( 6 دانشبجويان ببه دسبت آمبد.    پذيری برخبی نيازهبای    و اميد به تحققميانگين  ومعدل تحصيلی ميان 

( رابطبه مثببت و   1 پبذيری آنهبا وجبود دارد.    تفاو  معناداری بين ميزان نيازها و ميزان اميد ببه تحقبق  
با ميزان وجود و اميد به ميزان رضايت دانشجويان از زندگی و تالش آنان برای بهبود آن معناداری ميان 

 پذيری برخی نيازهای دانشجويان وجود دارد. تحقق
 

 دانشجوهای فردی و تحصيلی،  ويژگیتحقق نياز، نياز،  كلیدي:هاي هواژ

 

مقدمه
هستند که با وجود حالتی از وحد ، دارای تکثر و تنبو   نيازهای اساسی دارای  همه افراد

البته ميزان و  کنند. می ثابت نيستند و در طول زمان بر مبنای نو ، شد  و اولويت تغيير ؛هستند

ببر همبين اسباس     .(3110، 3)کُب   لف متفاو  استمختهای  شيوه ارضای آنها نيز در موقعيت

رد وا یو فرهنگب  اجتمباعی هبای   از زمينبه  طيف وسبي  و متنبوعی  با نيز که معموالً  دانشجويان

 ی دانشبجويان ارزيبابی نيازهبا   دارند. متفاوتیهای  و آمادگی، نيازها انتظارا  شوند، می دانشگاه

ببا آن   يانباشبد کبه دانشبجو    سبازی  تیشرايط نارضباي تواند فراگردی برای کشف عوام  و  می

 آنانجهت شناخت مسائ  موجود  ی دانشجوياند. به عبار  ديگر ارزيابی نيازهانشو می روبرو

فهبم نيازهبای اساسبی    (. 3111، 0ش)کبافمن و انگلبي  و تالش برای حب  آنهبا، اساسبی اسبت     

آورد. در  مبی  فبراهم  دانشجويان، مبنايی محکم برای ايجاد و اداره محيط يادگيری با کيفيت باال

طراحی شود که ضمن ايجاد محبيط مطلبوب يبادگيری،    يی  واق  محيط آموزش بايستی به گونه

ان يکبی  دانشبجوي  پاسخگويی به نيازهای(. 0222، 1نيازهای فراگيران را نيز ارضا نمايد )گالسر

 لبو باشبد. ببرای مثبال مز    مبی  از عوام  ضروری در تسهي  و پرورش رشد دانشجويان دانشگاه

تحقبق  "( نشان داد که برخی نيازها بايد ارضبا  شبوند تبا اجبازه رشبد فبرد در جهبت        3112)

اشباره  يبی   لهأچنين مسب ( نيز به 3161) 2کرينگچِ .(0224 4اِستينماننق  در) را بدهد "خويشتن

                                                           
1-  Kuh 

2-  Kaufman & English 

3-  Glasser 

4-  Stienmann 

5-  Checkering 
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تحصبيلی و  هبای   امبور و فعاليبت  نموده که دانشجويان ببرای کسب  قبدر  انجبام برخبی از      

مختلف مسلط گردند تا ببه آنهبا   های  مهار احراز برخی شرايط و  تی دربايس دانشگاهی خود،

 .(3110ستيرز و پورتر، نق  در) اجازه ادامه روند رشدشان را بدهد

انبد کبه از آن جملبه ميتبوان ببه مزلبو،        محققين بسياری به مطالعه نيازهای انسان پرداختبه 

تبرين و   وسبي  امبا يکبی از    ره نمبود. اشبا همکباران  آتکينسبون و  للنبد،  ک کِمَروم، رر، وِرفِآلدِ

تحت عنبوان   که صور  گرفته است( 3111) 3توسط مورای نيازهاهای  بندی طبقه ترين ملموس

ببه عنبوان مجموعبه نيازهبای     نو  نيباز را   31مطرح شده است. وی  "نيازهای آشکار مورای"

ايبن  خص نموده است. مش شود( می )آن گونه که در رفتار و کردار آنها ديدهها  در انسانآشکار 

تجباوزگری، خودمختباری، تحمب      ،کس  موفقيبت، وابسبتگی و دلبسبتگی    عبارتند از:نيازها 

ببودن، پبرورش دادن، نظبم و    ، غريزی )زيان گريزی( داشتن، خودنمايی، دوری گزيدن از زيان

؛ 3111، 0؛ شولتز و شولتز3110ستيرز و پورتر، نق  در) و فهم ادراک ،انضباط، قدر ، مهرطلبی

  (.3111 ،1سيوستوا ،، برتنتاکور

وضعيت نيازهبای سبيزده گانبه    بررسی ، تحقيق حاضر به دنبال ن چه گفته شدآبا توجه به 

پبذيری آنهبا در شبرايط موجبود و نيبز       تحققاميد به  مذکور در ميان دانشجويان ايرانی و ميزان

ياد شبده  نيازهای يت وضعو تحصيلی دانشجويان با  فردیهای  ويژگیبرخی  رابطه بينبررسی 

ه است. شناخت حاص  از ايبن تحقيبق،   بود پذيری آنها در حال و آينده نزديک قو اميد به تحق

بينبی و توضبي  وضبعيت     تواند مبنبايی ببرای پبيش    می سابقه بودن آن در کشور، با توجه به بی

 فراهم آورد.الزم در ارتباط با موضو  را های  و اقدامها  رفتاری دانشجويان و نيز طرح ريزی

 

تحقیقي پیشینه
جايگاه انگيزش به عنوان يکی از مبانی اساسی رفتار فردی و سازمانی، روشن اسبت. نکتبه   

انگيبزش  »(، 3116رابينبز )  ی فرايند انگيزش بر نياز است. به گفته ابتنای قاب  توجه در اين باره،

مين نشده موجب   أ... يک نياز ت مين گردد.أتا بدان وسيله نوعی نياز ت تماي  به انجام کار است.

                                                           
1-  Murray 

2-  Sultz 

3-  Thakhur, Burton, & Srivastava 
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آورد و او را ببه جهتبی    مبی  شود و آن نيز به سهم خود در فرد پويايی به وجبود  می ايجاد تنش

(. 10)ص« ..شود . می دهد. اين پويش موج  جست و جو ]رفتار[ برای هدف خاصی می سوق

ارتی نبو  و شبد    توان گفت اساساً در پس هر رفتار انسانی، نيازی نهفته است. ببه عبب   می لذا

(؛ خواه منب  انگيبزش را  0220، 3رمنلِن و گِهالتمَانگيزند ) نيازها، افراد را به کنش )رفتار( برمی

به مفهوم تماي  به انجام رفتاری  ی(. انگيزش درون3111 ،0)آمو درونی بپنداريم، خواه بيرونی 

رفتار برای کسب  يبک   م تماي  به انجا خود فرد دارد. انگيزش بيرونیدرون که ريشه در  است

 .  استپاداش بيرونی يا اجتناب از پيامدهای منفی 

يان عمدتاً بر مبنای نظريبه  که انگيزش و عملکرد دانشجودهد  می موجود نشانهای  گزارش

، ه شبده اسبت  يب ( ارا3121) 1للند، آتکينسبون، کبالرک و الوِ  لِک کِکه توسط مَنيازهای درونی 

ثير نيازهبای  أد به طور متناوب تحت تافرارفتار انگيخته  ،ريه. بر طبق اين نظسنجيده شده است

نياز به موفقيت، نياز به وابستگی، نياز به استقالل و نياز به تسبلط.   .گيرد می مختلف درونی قرار

( تحبت  3116) 4سبتيرز و براينشبتاين  ای کبه توسبط    پرسشنامه با استفاده ازارزيابی اين نيازها 

ايجاد شده ببود، انجبام شبد. ايبن پرسشبنامه ببرای        (MNQشکار )پرسشنامه نيازهای آ عنوان

ارزيبابی   ،(3116و براينشبتاين،  ز ؛ ستير3112، 2)چاسميرسنجش مجموعه نيازهای دانشجويان 

يبف،  )بر خبدماتی و دفتبری  های  حرفهکارکنان  ( و3116يرز و براينشتاين، )ست نيازهای مديران

( مبورد اسبتفاده قبرار گرفبت.     3112، 1رو دريهِب  3112؛ چاسبمير،  3112، 6راوِپگ، دارو و اآلد

و نظريبه زيربنبايی آن شبواهدی را در مبورد      MNQتحقيقبا  در مبورد    ی مروری بر پيشينه

(. 3112، ر)چاسبمي  بينی نيازهای فردی در جوام  مختلف فبراهم آورد  قدر  نسبی آن در پيش

و عملکرد فرد در وظايف يبا اهبداف    نشان داد که ارتباط مثبتی بين نياز به موفقيتها  اين يافته

هرچه ميزان نيباز ببه    نشان دادند که ها هدر مورد دانشجويان نيز برخی مطالع. خاص وجود دارد

 درسبی و معبدل تحصبيلی بباالتر     های هموفقيت باالتر باشد، عملکرد دانشجويان در کس  نمر

                                                           
1-  Hultman, & Gellerman 

2-  Amodt 

3-  McClelland, Atkinson, Clark, & Lowell 

4-  Steers & Braunstien 

5-  Chusmir 

6-  Brief, Aldag, Darrow, & Power 

7-  Dreher 
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منفبی   ی که يک رابطبه  ار شدآشک ها هدر برخی مطالع ،(. عالوه بر اين3116، 3لکاویبِ) رود می

، 0ر)جيگبر و کبوپِ   نياز به وابستگی و عملکرد درسی و معدل تحصيلی وجبود دارد  ی هبين نمر

باالی نياز  های هکه دانشجويان با نمر نشان دادها  ( يافته3112) (. در مطالعه جيگر و کوپر3112

عدی اين مطالعه نشبان داد کبه   بهای  دهند. يافته می معدل تحصيلی باالتری را نشان ،به استقالل

اصوالً نياز به موفقيبت مبورد    و بينی کننده ضعيفی از معدل تحصيلی است نياز به موفقيت پيش

 بااليی را با معدل تحصيلی نشان نداد. ی رابطه ،انتظار

محبدودی از نيازهبای دانشبجويان     ی انجبام شبده روی حبوزه    های هرسد مطالع می به نظر

يک به  حالی که اساساً افراد گستره وسي  و متنوعی از نيازها دارند که هر تمرکز يافته است. در

مجموعه هايی که از نظر پوشش  يکی از نظريه سازد. می سهم خود رفتار و عملکرد آنان را متاثر

نيازهبای  نظريه تری نسبت به ساير نظريا  قرار دارد،  و جام تر  نيازهای انسان، در سط  وسي 

ب در حبوزه رفتبار )ببه طبور کلبی( و        ت که برای مطالعه انگيزش و رضبايت اس آشکار مورای

طببق ايبن    .(3111)شولتز و شبولتز،   گرفته استمورد استفاده قرار  يادگيری )به طور خاص( ب 

ثير اشاراتی از محبيط  أتوانند تحت ت می شوند و می نظريه نيازهای انسانی کس  شده و آموخته

کبه ببر   اين نظريه انسان نيازهای متنوعی دارد  عال شوند. از منظرو يا تجربه خود فرد ف بيرونی

 "هايی در شخصبيت  کاوش "مورای در اثر کالسيک خود تحت عنوانگذارد.  می ثيرأرفتار وی ت

 فبردی توان بر حس  نيرومندی متغيرهای گوناگون نيازهای  می با داليلی ثابت نمود که افراد را

نماينده يک نيروی مرکزی انگيزشبی هبم از نظبر     ،به نظر مورای اين نيازها بنا بندی نمود. طبقه

گرای شخص اسبت. ببه عببار  ديگبر نظريبه نيازهبای        شد  و هم از نظر جهت رفتار هدف

آشکار مورای رفتار بسياری از افراد را ناشی از برانگيختگی ناشی از تمايب  آنبان ببه موفقيبت،     

د: يبک بعبد کيفبی يبا     وش می شام  دو بعد نيز نيازهر  د.دان می و ...وابستگی، استقالل و تسلط 

شود و يک بعد کمی يا فعبال   می که شام  هدفی است که نياز به سمت آن هدايت مندی جهت

در حالی که بسياری از تحقيقا  مربوط  باشد. می که شام  قدر  يا شد  نياز مرتبط با هدف

شخصيت يک فرد را مرک  از انبوا    بوده، مورای "نياز به کس  موفقيت"به اين نظريه درباره 

 دانبد کبه نيبروی نهفتبه      مبی  در حال کشبمکش  نيازهای گوناگون، دور از هم و اغل  متضاد و
 

                                                           
1-  Belkaoui 

2-  Geiger & Cooper 
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انگيزش رفتار انسانی را در خود دارند. اين فهرست نيازها شام  نياز کس  موفقيت، وابسبتگی  

مبايی، اجتنباب از   تجاوزگری، تحمب  داشبتن، خودن  و به هم پيوستگی، قدر ، خود مختاری، 

 شود که در مبحث مقدمه و بيان مسأله ذکر شد. می زيان، و ...

)مبک   در حوزه تحقق نياز همچون انگيزه موفقيبت  بررسی متون قديمیدر از سوی ديگر، 

 موفقيبت  ( نظريبه انگيبزش  3163)مبک کللنبد،    طل ( جامعه موفقيت 3121کللند و ديگران، 

افبراد  مختلفبی را ببرای   های  ويژگی د که محققان پيشين،شو می مالحظه( 3164،   3)آتکينسون

اميبدوار  افبراد   يکی از توصيفا  مک کللند از اند. نمودهگزارش به تحقق نيازهای خود  اميدوار

( 3126) 0مبک دونالبد   قراری هستند. اين است که آنها دارای انرژی بی های خود،به تحقق نياز

فتند که تفباو  معنباداری ببين نيباز ببه اسبتقالل در       ( نيز دريا3121) 4مين( و ک3121ُ) 1يونگ

( نشبان داد کبه   3163) مجريان موفق و ناموفق وجود ندارد. تحقيق ببين فرهنگبی مبک کللنبد    

اجتمباعی  های  بازرگانی و صنعتی تحقق يافته است در نقشهای  کسانی که نيازهايشان در زمينه

ن محققبا  رقابتی نيز به خوبی عم  کنند.ای ه ترند. چون تماي  دارند که در زمينه خود نيز موفق

( معتقد اسبت افبرادی   3163) 2ميش  اند. تحقيقاتی را انجام داده هاديگر نيز در زمينه تحقق نياز

خير أپذيری بااليی را در نيازهای خود آرزومندند، قدر  تحم  بيشتری را در مقاب  ت که تحقق

( نشبان داد کبه   3160) 6رفيبدِ تحقيقبا    در دريافت پاداش يا خشبنودی حاصب  از آن دارنبد.   

 1کوکالد بيشتر اميد محورند تا ترس محور. کسانی که اميد بيشتری به تحقق نيازهای خود دارن

 ،افبرادی کبه اميبد بباالتری ببه تحقبق نيازهبای خبود دارنبد         گزارش کرده اسبت  ( نيز 3110)

 دهند. می شخصی باالتری را نيز از خود نشان یپذير مسئوليت

ه ذکر است نگارندگان، در جستجوی خود، گزارش پژوهشی )انجام شبده در خبار    الزم ب

 پذيری نيازهای دانشجويان نيافتند. تحقق ی يا داخ  کشور( در زمينه
 

                                                           
1-  Atkinson 

2-  McDonald 

3-  Young 

4-  Cummin 

5-  Mischel 

6-  Feather 

7-  Kukla 
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اهدافتحقیق
 ببا پبذيری آنهبا    و اميد ببه تحقبق  رابطه نيازهای دانشجويان بررسی  ،هدف کلی اين تحقيق

 عبارتند از:قيق تح اهداف جزيی اين .بودفردی و تحصيلی آنان های  ويژگی

 بررسی وض  موجود نيازهای دانشجويان بر حس  فهرست نيازهای آشکار مورای -3

نت مختلبف از نظبر   سبکو هبای   محب  دانشجويان با مقايسه دانشجويان دختر و پسر و  -0

 مورای آشکار موجود آنان بر حس  فهرست نيازهای نيازهای ميزان

سکونت مختلف از نظر اميد های  تر و پسر و دانشجويان با مح مقايسه دانشجويان دخ -1

 .خود پذيری نيازهای به تحقق

 بررسی رابطه معدل تحصيلی و ميزان نيازهای آشکار دانشجويان -4

 پذيری نيازهای آشکار دانشجويان بررسی رابطه معدل تحصيلی و ميزان اميد به تحقق -2

 پذيری اين نيازها در دانشجويان ميزان تحققمقايسه بين ميزان نيازهای موجود و  -6

با  خود رضايت از زندگی موجود و تالش جهت بهبود زندگیميزان بررسی رابطه بين  -1

 ميزان نيازهای آشکار در دانشجويان

بررسی رابطه بين ميزان رضايت از زندگی موجود و تالش جهت بهبود زندگی خود با  -1

 ای آشکار در دانشجويانپذيری نيازه ميزان اميد به تحقق

 

االتتحقیقؤس
 نيازهای آشکار در دانشجويان به چه ميزان است؟ وجود هريک از -3

 مح  سبکونت و  آيا تفاو  معناداری بين نيازهای آشکار دانشجويان بر مبنای جنسيت -0

 وجود دارد؟ آنها

نشجويان بر مبنای پذيری نيازهای آشکار دا آيا تفاو  معناداری بين ميزان اميد به تحقق -1

 وجود دارد؟آنها جنسيت و مح  سکونت 

 وجود دارد؟معدل تحصيلی و ميزان نيازهای دانشجويان آيا رابطه معناداری بين  -4

نيازهای دانشجويان پذيری  ميزان اميد به تحققمعدل تحصيلی و  آيا رابطه معناداری بين -2

 آنان وجود دارد؟

 از نظبر   هاآن پذيری تحققاميد به نيازهای موجود و ميزان  آيا تفاو  معناداری بين ميزان -6
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 دانشجويان وجود دارد؟

 رضايت از زندگی موجود و تالش جهبت بهببود زنبدگی    ميزان آيا رابطه معناداری بين -1

 آشکار در دانشجويان وجود دارد؟ و ميزان نيازهای خود

و تالش جهبت بهببود زنبدگی    آيا رابطه معناداری بين ميزان رضايت از زندگی موجود  -1

 پذيری نيازهای آشکار در دانشجويان وجود دارد؟ خود و ميزان اميد به تحقق
 

شناسيتحقیقروش
روشتحقیق
بررسبی  ارزيابی وضعيت نيازهای آشبکار دانشبجويان و   دنبال ه تحقيق حاضر باز آنجا که 

معدل تحصبيلی  شخصی و تحصيلی همچون جنسيت و مح  سکونت و های  ويژگی رابطه بين

 -، از زمبره تحقيقبا  توصبيفی   باشد میيان و ميزان تحقق آنها ميزان نيازهای آشکار دانشجوبا 

 .  باشد يی می پيمايشی و از نو  رابطه
 

گیري جامعهوروشنمونه

سراسبر  هبای   )از دانشبگاه  کننبده  شبرکت ه دانشبجويان  امعه آماری اين تحقيق شام  کليج

با استفاده از شيوه که  (=0122N) مشهد بود در 3111 تابستانی دانشجويی اردوهایدر  کشور(

 311ای و براسباس دو متغيبر جنسبيت و محب  سبکونت تعبداد        گيبری تصبادفی طبقبه    نمونه

نمونه تحقيبق  دانشجويان توزي  دانشجوی زن مورد مطالعه قرار گرفتند.  321دانشجوی مرد و 

 نشان داده شده است. 3جدول شماره  در
 

 مح  زندگیجنسيت و وزي  فراوانی پاسخگويان بر حس  ت . 3جدول 

محلسکونت
زنمرد

درصدتعداددرصدتعداد
 4/16 11 6/42 26 خانه
 1/21 61 22 61 خوابگاه

 1/4 2 4/1 31 منزل دانشجويی
 322 321 322 311 جم 
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اطالعاتآوري جمعابزار

 امه ببوده اسبت. از ايبن دو، يکبی    دو پرسشبن  ،آوری اطالعا  در تحقيق حاضبر  ابزار جم 

)سبتيرز و   فهرست نيازهبای آشبکار مبورای    اساسکه بر  بوده استای  محقق ساختهپرسشنامه 

. اين پرسشبنامه  شده است( تهيه 3111؛ شولتز و شولتز، 3111؛ تاکور و همکاران، 3110پورتر، 

ازهای موجود و ميزان باشد که در دو سط  ني می نياز آشکار مورای 31گويه مرتبط با  21شام  

مطبرح شبده اسبت.     در شرايط موجود )در زمان حال يا آينده نزديبک(  اين نيازها پذيری تحقق

اسباس جبدول    روايی اين پرسشنامه با استفاده از روش تحلي  مواد محاسبه شده است کبه ببر  

 انبد.  ههمبسبتگی ببااليی را ببا نمبره کب  آن نشبان داد       ،هر نيباز مربوط به های  گويه،  0شماره 

همچنين پايايی درونی ک  مقياس با استفاده از ضري  آلفای کرونباخ محاسبه شد که ببا مقبدار   

  ييد نمود.أثبا  درونی باالی مقياس را ت 14/2
 

 ضري  روايی متغيرهای مقياس نيازهای آشکار .0جدول 

متغیر
نیاز
 تموفقی

نیازوابستگي
وپیوستگي

نیاز
تجاوزگري

نیاز
خودمختاري

ازنی
حملت

نیاز
خودنمايي

اجتنابنیاز
اززيان

ضري  
 همبستگی

41/2-
62/2 

60/2-
11/2 

41/2-
61/2 

42/2-
13/2 

22/2-
14/2 

21/2-
13/2 

20/2-
62/2 

متغیر
غريزينیاز

بودن
پرورشنیاز

دادن
نظمونیاز

انضباط
نیاز
طلبيقدرت

نیاز
مهرطلبي

فهمونیاز
کادرا



ضري  
 همبستگی

12/2-
61/2 

62/2-
14/2 

21/2-
12/2 

12/2-
11/2 

42/2-
60/2 

42/2-
61/2 

 

 

( ببوده اسبت کبه    3112و همکباران )  3داينبر  "رضايت از زندگی"پرسشنامه ديگر، مقياس 

برای سنجش دو متغير رضايت از زندگی و تالش برای بهبود زندگی دانشجويان از آن اسبتفاده  

نبو  ليکبر  ببرای سبنجش دو بعبد       ازيبی   گزينه 2گويه با طيف  2شد. مقياس مذکور دارای 

 باشد.  می رضايت از زندگی و تالش برای بهبود آن

                                                           
1-  Diner 
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رواييوپاياييابزارتحقیق

بيبانگر   1استفاده شبد. جبدول شبماره    برای محاسبه روايی پرسشنامه از روش تحلي  مواد 

کرونباخ  روايی باالی پرسشنامه مذکور است. پايايی درونی مقياس نيز با استفاده از روش آلفای

 محاسبه گرديد. 16/2و برای بعد تالش برای بهبود زندگی  12/2برای بعد رضايت از زندگی 
 

 ضري  روايی متغيرهای رضايت از زندگی و تالش برای بهبود زندگی . 1جدول 

تالشبرايبهبودزندگيرضايتاززندگيرمتغی

 11/2 -10/2 11/2 -26/2 ضري  همبستگی
 

اه تحلیلدادهروش

 ، tآمار توصيفی، آزمونهای  از روش و پاسخگويی به سواال  تحقيق،ها  برای تحلي  داده

 .اسبتفاده شبده اسبت    پيرسبون  و همچنين ضري  همبستگی تجزيه و تحلي  واريانس يکطرفه

الزم به ذکر است که به دلي  حجم باالی جداول آماری تنهبا مقبادير معنبادار در جبدول آورده     

 اند. شدهنمعنادار گزارش و مقادير غير شده
 

تحقیقهاييافته
 نيازهای آشکار در دانشجويان به چه ميزان است؟وجود هر يک از  -3
 

 ميانگين و انحراف معيار نيازهای موجود دانشجويان . 4جدول 

نیاز
نياز 

 تجاوزگری
نياز 

 خودمختاری
نياز 

 خودنمايی
نياز اجتناب 
 از زيان

نياز 
 تحم 

نياز 
 طلبی قدر 

نظم و  نياز
انضباط

 16/0 11/0 4/0 42/0 1/0 13/0 02/1 ميانگين
انحراف 
 معيار

63/2 11/2 11/2 21/2 64/2 12/2 62/2 

نیاز
نياز 
 مهرطلبی

نياز غريزی 
 بودن

نياز فهم و 
 ادراک

نياز پرورش 
 دادن

نياز 
 موفقيت

نياز وابستگی 
 و پيوستگی



  13/3 14/3 33/0 03/0 01/0 02/0 ميانگين
 انحراف
 معيار

24/2 23/2 22/2 63/2 2/2 64/2  
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و مرببوط ببه نيباز تجباوزگری      ،نشبجويان بيشترين ميبانگين نيباز دا   ،4طبق جدول شماره 

ببه ترتيب    باشد. سباير نيازهبا نيبز     می پيوستگینيازهای وابستگی و کمترين ميانگين متعلق به 

 اند. مرت  شده در جدول ميانگين
 

دانشجويان بر مبنای جنسيت و مح  سکونت  موجوديازهای آيا تفاو  معناداری بين ن -0

 وجود دارد؟

 ،دانشجويان توان مشاهده نمود در ميان نيازهای موجود می 2جدول شماره  درکه  چنان آن

تفاو  معنادار ببين دانشبجويان زن و مبرد ديبده      طلبی قدر و  مهرطلبینياز  دو زمينه تنها در

در ساير نيازهای موجود، تفباو    اند. باالتری را نشان دادهدانشجويان زن ميانگين شده است و 

 معناداری بين دانشجويان مرد و زن ديده نشد.
 

 گين نيازهای موجود دانشجويان زن و مرد ميان مقايسه . 2جدول 

sig d.f T-value نوعنیاز جنس تعداد میانگین 

22/2 041 01/0 
 زن 321 14/0

 مهرطلبینياز به 
 ردم 311 02/0

20/2 041 30/1 
 زن 321 12/0

 طلبی قدر نياز به 
 مرد 311 02/0

 

)جدول نزديک(  آينده شرايط موجود )حال يا پذيری نيازها در اميد به تحقق ی اما در زمينه

نيازهای درک و فهبم، قبدر  طلببی و     پذيری دانشجويان مرد اميد بيشتری به تحقق ،(6شماره 

نيباز مهرطلببی    پبذيری  يان زن اميد بيشتری به تحقبق که دانشجو لیدر حا؛ خود داشتند یغريز

پذيری نيازها در دانشجويان زن و  در بقيه موارد تفاو  معناداری بين اميد به تحققنشان دادند. 

 مرد ديده نشد.

همچنين اگرچه دانشجويان ساکن در منزل دانشبجويی در نيازهبای موفقيبت، وابسبتگی و     

ورش دادن، نظم و انضباط، قدر  طلبی، مهرطلبی و فهبم و ادراک، و  پيوستگی، خودنمايی، پر

 دانشجويان خوابگاهی در نيازهای تجاوزگری، اجتناب از زيان و غريبزی ببودن، و دانشبجويان   

 ساکن در منازل شخصی در نياز تحم ، باالترين ميانگين را نشان دادند، ولی تفباو  معنباداری  
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 نيازهای موجود از ديدگاه دانشجويان زن و مردپذيری  تحقق همقايسه ميانگين اميد ب . 6جدول 

sig d.f T-value  نوعنیاز جنس تعداد میانگین

24/2 041 21/0 
 نيباز غريبزی  پبذيری   تحقق اميد به ميزان زن 321 23/1

 مرد 311 21/1 بودن

20/2 041 36/1 
نيبباز پببذيری  تحقببقاميببد بببه  ميببزان  زن 321 26/0

 مرد 311 16/0 طلبی قدر 

201/2 041 01/0 
نيبباز بببه پببذيری  تحقببقاميببد بببه ميببزان  زن 321 12/0

 مرد 311 16/0 مهرطلبی

221/2 041 61/0 
نياز به فهبم و   پذيری تحققاميد به ميزان  زن 321 44/0

 مرد 311 66/0 ک ادرا

 

پبذيری نيازهبای    ه تحقبق اميبد بب   ی بين نيازهای موجود اين سه گروه ديده نشد. امبا در زمينبه  

آشکار، دانشجويان خوابگاهی در دو نياز خودمختاری و مهرطلببی، ميبانگين بباالتری را نشبان     

پبذيری   تحقبق  زمينه اميد ببه در  .(1)جدول شماره  دادند و تفاو  معنادار به دست آمده است

 ، تفاو  معناداری مشاهده نشد.ساير نيازها
 

پذيری نيازها از ديدگاه دانشجويان سباکن در خوابگباه، منبزل     تحقق هاميد بمقايسه ميانگين  . 1جدول 

 دانشجويی و منزل شخصی

sig F-value نوعنیاز محلسکونت تعداد میانگین انحرافمعیار 

220/2 13/6 

ميزان اميد به  منزل شخصی 12 13/0 64/2
پذيری نياز  تحقق

 یخودمختار
 خوابگاه 310 21/1 64/2

 منزل دانشجويی 31 1/0 21/2

22/2 10/0 

 ميزان اميد به منزل شخصی 12 42/0 41/2
پذيری  تحقق

 نياز مهرطلبی
 خوابگاه 310 21/0 22/2

 منزل دانشجويی 31 41/0 11/2

 

ايبن  پبذيری   تحقبق اميبد ببه   و ميزان  آيا رابطه معناداری بين ميزان نيازهای دانشجويان -1

 ود دارد؟و معدل تحصيلی آنان وج نيازها

 نشان داده شده است ميانگين معدل تحصيلی با ميبانگين نيازهبای    1همچنان که در جدول 
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مثبت و معناداری را نشان داده است و با ميبانگين   ی موفقيت، تجاوزگری و فهم و ادراک رابطه

ساير نيازها رابطه معناداری نداشته است. ببه عببارتی کسبانی کبه از معبدل تحصبيلی بباالتری        

  اند. اند از نيازهای موفقيت، تجاوزگری و فهم و ادراک بيشتری داشته خوردار بودهبر

 

 تحصيلی دانشجويان و معدل ضري  همبستگی پيرسون بين نيازهای مختلف . 1جدول 
معدلتحصیلي

 r pنیازهايمختلف

 21/2 364/2 ميزان نياز موفقيت
 N.S 231/2 ميزان نياز وابستگی و پيوستگی

 221/2 311/2 نياز تجاوزگریميزان 
 N.S 300/2 ميزان نياز خودمختاری

 N.S 30/2 ميزان نياز تحم 

 N.S 3/2 ميزان نياز خودنمايی

 N.S 204/2 ميزان نياز اجتناب از زيان

 N.S 33/2 ميزان نياز غريزی بودن

 N.S 21/2 ميزان نياز پرورش دادن

 N.S 33/2 ميزان نياز نظم و انضباط

 N.S 33/2 طلبی قدر ياز ميزان ن

 N.S 3/2 ميزان نياز به مهرطلبی

 23/2 31/2 ميزان نياز  فهم و ادراک

 

پذيری نيازهايشان،  به تحقق انرابطه بين معدل تحصيلی دانشجويان و اميد آن ی اما در زمينه

 ی سه نياز تجاوزگری، غريزی و مهرطلبی، معبدل تحصبيلی دانشبجويان رابطبه     ی زمينه تنها در

 سباير  ی زمينبه در  .پذيری نيازهايشان نشبان داد  اميد آنان به تحقق ميزان مثبت و معناداری را با

 .(1)جدول شماره  نيازها، رابطه معناداری مشاهده نشد

پبذيری آنهبا از نظبر     آيا تفاو  معناداری بين ميبزان نيازهبای موجبود و ميبزان تحقبق      -4

 دانشجويان وجود دارد؟

شبود در همبه مبوارد ببه جبز ميبانگين نيباز         می مشاهده 32آن چنان که در جدول شماره 

 پذيری آن بيشتر است، ميزان نيازهای آشبکار، ميبانگين    تجاوزگری که از ميانگين اميد به تحقق
 



 001 (4و8ي،شماره7831،پايیزوزمستان2-71اليششم،س)دورهتربیتيدانشگاهشهیدچمراناهواز، مجلهعلوم

 تحصيلی دانشجويان و معدلپذيری نيازها  تحققاميد به ضري  همبستگی پيرسون بين ميزان  . 1جدول 

حصیليمعدلت
 r pنیازهايمختلف

 N.S 30/2 پذيری نياز موفقيت ميزان اميد به تحقق
 N.S 21/2 پذيری نياز وابستگی و پيوستگی ميزان اميد به تحقق
 220/2 01/2 پذيری نياز تجاوزگری ميزان اميد به تحقق

 N.S 21/2 پذيری نياز خودمختاری ميزان اميد به تحقق
 N.S 30/2 نياز تحم پذيری  ميزان اميد به تحقق

 N.S 21/2 پذيری نياز خودنمايی ميزان اميد به تحقق

 N.S 224/2 پذيری نياز اجتناب از زيان ميزان اميد به تحقق

 21/2 364/2 پذيری نياز غريزی بودن ميزان اميد به تحقق

 N.S 21/2 پذيری نياز پرورش دادن ميزان اميد به تحقق

 N.S 21/2 از نظم و انضباطپذيری ني ميزان اميد به تحقق

 N.S 33/2 طلبی قدر پذيری نياز  ميزان اميد به تحقق

 24/2 32/2 پذيری نياز به مهر طلبی ميزان اميد به تحقق

 N.S 30/2 پذيری نياز  فهم و ادراک ميزان اميد به تحقق

 

تفباو  معنبادار   پذيری مربوطه دارند و در همه موارد  تری نسبت به ميانگين اميد به تحقق پايين

به دست آمده است. اين بدان معنا است که دانشجويان اميد داشتند کبه بتواننبد کليبه نيازهبای     

 خود به جز نياز تجاوزگری را تحقق بخشند.

آيا رابطه معناداری بين ميزان رضايت از زندگی موجود و تالش جهت بهبود زنبدگی   -2

 آنها در دانشجويان وجود دارد؟ پذيری  و ميزان نيازهای آشکار و اميد به تحقق

ال پبنجم تحقيبق، ميبزان رضبايت دانشبجويان از      ؤبرای سنجش رابطه مطرح شده در سب 

ميبانگين و   33زندگی و ميزان تالش آنان برای بهببود زنبدگی سبنجيده شبد. جبدول شبماره       

 ی ، درصد توزي  دانشبجويان در زمينبه  30انحراف استاندارد متغيرهای مذکور، و جدول شماره 

دهد. در جبدول شبماره    می ميزان رضايت از زندگی و ميزان تالش برای بهبود زندگی را نشان

 شود که ميزان احساس رضايت دانشجويان از زندگی و ميزان تالش آنان ببرای  می مالحظه 30
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 نيازها پذيری تحقق اميد به مقايسه معناداری تفاو  ميان وض  موجود و ميزان . 32جدول 

sig d.f 
ارمقد
t

انحراف
استاندارد

میانگین متغیر

2223/2 044 21/32 
 وض  موجود نياز موفقيت 14/3 41/2

 پذيری نياز موفقيت ميزان اميد به تحقق 21/0 62/2

2223/2 044 1/1 
 ميزان نياز به وابستگی 11/3 64/2

 پذيری نياز وابستگی و پيوستگی ميزان اميد به تحقق  11/0 14/2

2223/2 044 23/4 
 ميزان نياز تجاوزگری 02/1 63/2

 پذيری نياز تجاوزگری ميزان اميد به تحقق 3/1 61/2

2223/2 044 11/2 
 ميزان نياز خودنمايی 13/0 13/2

 پذيری نياز خودنمايی ميزان اميد به تحقق 16/0 10/2

2223/2 044 11/4 
 ميزان نياز تحم  4/0 64/2

 پذيری نياز تحم  د به تحققميزان امي 60/0 21/2

21/2 044 31/6 
 ميزان نياز اجتناب از زيان 42/0 21/2

 پذيری نيار اجتناب از زيان ميزان اميد به تحقق 16/0 63/2

223/2 044 40/1 
 ميزان نياز غريزی 24/0 23/2

 پذيری نياز غريزی ميزان اميد به تحقق 3/1 20/2

2223/2 044 40/1 
 يزان نياز پرورش دادنم 33/0 63/2

 پذيری نياز پرورش دادن ميزان اميد به تحقق 41/0 21/2

23/2 044 62/0 
 ميزان نياز  نظم و انضباط 16/0 66/2

 پذيری نياز نظم و انضباط ميزان اميد به تحقق 41/0 63/2

2223/2 044 00/1 
 طلبی ميزان نياز قدر  11/0 12/2

 طلبی قدر پذيری نياز  به تحققميزان اميد  14/0 64/2

2223/2 044 62/6 
 ميزان نياز مهرطلبی 02/0 24/2

 نياز مهر طلبیپذيری  تحقق ميزان اميد به 22/0 22/2

2223/2 044 11/2 
 ميزان نياز فهم و ادراک 14/0 22/2

 نياز فهم  و ادراکپذيری  تحقق ميزان اميد به 14/0 64/2
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انحراف استاندارد ميزان رضبايت از زنبدگی و تبالش ببرای بهببود زنبدگی در        ميانگين و . 33جدول 

 دانشجويان

انحرافاستانداردمیانگینارهمتغی

 12/3 16/6 رضايت از زندگی

 21/3 43/4 تالش برای بهبود زندگی

 

بهبود آن عمدتاً در حد متوسط ميانگين بوده است. حد متوسط ميانگين در اينجا، محدوده يبک  

از ميانگين طيف در نظر گرفتبه شبده   تر  راف استاندارد باالتر و يک انحراف استاندارد پايينانح

ببه عنبوان   انبد   است. مقاديری که بيش از يک انحراف استاندارد باالتر از ميبانگين طيبف ببوده   

مقادير باالتر از ميانگين توصيف شده است و مقباديری کبه بيشبتر از يبک انحبراف اسبتاندارد       

ب توصبيف    30از ميانگين ب در جدول  تر  به عنوان مقادير پاييناند  از ميانگين طيف بوده تر پايين

 شده است.

 
 ميزان رضايت از زندگی و تالش برای بهبود زندگیهای  درصد توزي  دانشجويان در زمينه . 30جدول 

باالترازمیانگیندرحدمتوسطمیانگینترازمیانگین پايینرهامتغی

 %1/2 %4/11 %1/31 ايت از زندگیميزان رض

 %6/6 %1/11 %6/32 ميزان تالش برای بهبود زندگی

 

رابطبه ببين ميبزان رضبايت از زنبدگی و تبالش ببرای بهببود زنبدگی           31جدول شبماره  

شود که تنها رابطه بين نياز به وابستگی و  دهد. مالحظه می می دانشجويان و ميزان نيازهارا نشان

زندگی در بعد نيازها مثبت و معنادار به دست آمده است. يعنی کسبانی   پيوستگی با رضايت از

دهند.  که رضايت بيشتری از زندگی دارند، نياز به وابستگی و پيوستگی بيشتری را نيز نشان می

همچنين در اين جدول، رابطه بين تالش برای بهببود زنبدگی در دانشبجويان و ميبزان نيازهبا      

شود که ببه جبز رابطبه ببين نيباز ببه تجباوزگری،         و مالحظه میپرداخته است نشان داده شده 

هبا مثببت و    خودمختاری و خودنمايی با تالش برای بهبود زندگی در بعد نيازهبا ، بقيبه رابطبه   

 معنادار به دست آمده است.  
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نيازهبای آشبکار    تالش برای  بهبود زندگی ببا  ميزان و رضايت از زندگیميزان بين  رابطه . 31جدول 

 جوياندانش
rpمیزانتالشبرايبهبودزندگيR Pمیزانرضايتاززندگي

 21/2 31/2 ميزان نياز موفقيت N.S 21/2 ميزان نياز موفقيت

 226/2 31/2 ميزان نياز وابستگی و پيوستگی   21/2 30/2 ميزان نياز وابستگی و پيوستگی  

 N.S 21/2 ميزان نياز تجاوزگری N.S 21/2 ميزان نياز تجاوزگری
 N.S 21/2 ميزان نياز خودمختاری N.S -21/2 ميزان نياز خودمختاری

 223/2 06/2 ميزان نياز تحم  N.S 24/2 ميزان نياز تحم 

 N.S 226/2 ميزان نياز خودنمايی N.S 20/2 ميزان نياز خودنمايی

 21/2 34/2 ميزان نياز اجتناب از زيان N.S -21/2 ميزان نياز اجتناب از زيان

 20/2 34/2 ميزان نياز غريزی بودن N.S 21/2 يزان نياز غريزی بودنم

 23/2 32/2 ميزان نياز پرورش دادن N.S -22/2 ميزان نياز پرورش دادن

 222/2 31/2 ميزان نياز نظم و انضباط N.S 24/2 ميزان نياز نظم و انضباط

 223/2 02/2 طلبی قدر ميزان نياز  N.S 26/2 طلبی قدر ميزان نياز 

 221/2 31/2 ميزان نياز به مهرطلبی N.S 21/2 ميزان نياز به مهرطلبی

 24/2 30/2 ميزان نياز  فهم و ادراک N.S 20/2 ميزان نياز  فهم و ادراک

 

رضبايت از  ميبزان  مثبت و معناداری بين  ی رابطه توان گفت می 34اساس جدول شماره  بر

يعنی کسانی کبه از زنبدگی    نيازها وجود دارد؛ ی همه ی زمينهپذيری در  زندگی و اميد به تحقق

ميبزان  ببين   ی رابطبه امبا در مبورد    .ترند اميد بيشتری به تحقق نيازهای خود دارنبد  خود راضی

نيازهبای   ی در زمينبه  ببه جبز   ،پبذيری نيازهبا   تالش برای بهبود زنبدگی و اميبد ببرای تحقبق    

مثببت و   ی موارد، رابطه ی در بقيه ،تجاوزگری، اجتناب از زيان، پرورش دادن و نظم و انضباط

 معنادار به دست آمده است.
 

گیري بحثونتیجه
توان چنين برداشت نمود که به طور کلی  می بر اساس نتايج به دست آمده از اين پژوهش

به ايبن   نيازهای تجاوزگری دانشجويان بيشترين ميزان را بين نيازهای مختلف آنان داشته است.

 ن تماي  دارند که به سمت استقالل مطلق در تصميم گيری گام بردارند ضمن معنا که دانشجويا
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اميبد ببه   ميبزان  تالش ببرای بهببود زنبدگی ببا     ميزان رضايت از زندگی و  ميزان بين رابطه .34جدول 

 نيازهای آشکار دانشجويانپذيری  تحقق

 r pمیزانرضايتاززندگي
میزانتالشبرايبهبود

 r pزندگي

پذيری  تحقق ميد بهميزان ا
 2223/2 01/2 نياز موفقيت

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 223/2 02/2 نياز موفقيت

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 2223/2 01/2 نياز وابستگی و پيوستگی

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 223/2 12/2 نياز وابستگی و پيوستگی

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 21/2 31/2 نياز تجاوزگری

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 N.S 21/2 نياز تجاوزگری

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 2223/2 01/2 نياز خودمختاری

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 2223/2 02/2 نياز خودمختاری

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 2223/2 04/2 نياز تحم 

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 2223/2 01/2 نياز تحم 

پذيری  تحقق ان اميد بهميز
 2223/2 11/2 نياز خودنمايی

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 22/2 30/2 نياز خودنمايی

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 23/2 36/2 نياز اجتناب از زيان

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 N.S 33/2 نياز اجتناب از زيان

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 221/2 31/2 نياز غريزی بودن

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 222/2 31/2 نياز غريزی بودن

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 22/2 30/2 نياز پرورش دادن

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 N.S 33/2 نياز پرورش دادن

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 2223/2 01/2 نياز نظم و انضباط

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 N.S 21/2 نياز نظم و انضباط

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 23/2 36/2 طلبی قدر نياز 

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 2223/2 04/2 طلبی قدر نياز 

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 224/2 31/2 نياز به مهر طلبی

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 221/2 31/2 نياز به مهر طلبی

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 2223/2 02/2 و ادراکنياز  فهم 

پذيری  تحقق ميزان اميد به
 220/2 31/2 نياز  فهم و ادراک

 

 رسانند تسبويه حسباب کننبد    می آن که دوست دارند به کسانی که به انوا  مختلف به آنان آزار

همچنبين  . و در عبين حبال آن را فبرو نشبانند     تا به نوعی آزرده خاطری خود را نشبان دهنبد  
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به خود اختصاص داده است کبه در راسبتای بباال    علق کمترين ميانگين را نيازهای وابستگی و ت

انشجويی که وارد سبنين جبوانی شبده    د. طبيعی است که است بودن بودن ميانگين نياز غريزی

است يکی از مهمترين خواسته هايش استقالل در ابعاد مختلبف زنبدگی اسبت و در نتيجبه از     

توان گفت آنان  ورود  می در همين راستا .شود می استهبه طور قاب  توجهی ک اوميزان وابستگی 

از حرکت به سمت استقالل از خانواده و نياز بيشتر به تصميم گيری در يی  به دانشگاه را مرحله

بينند که امکان دسترسی به خانواده و يا مشور  با ديگران مقدور نمی باشبد   می موقعيت هايی

ا يک ترم و يا ايجاد ارتباط با ديگران بدون نظبار  و  )مانند اقدام به حذف يا اخذ يک درس ي

 ....( مراقبت خانواده و

نشبان داد   در نيازهای آشبکار  دانشجويان زن و مردنيازهای  ی مربوط به مقايسه های هنتيج

 بنابراين. اند: قدر  طلبی و مهرطلبی که دانشجويان زن در دو بعد ميانگين باالتری را نشان داده

کنند نظبرا  و عقايبد خبود را اببراز      می آنان به طور مستقيم و غيرمستقيم تالشتوان گفت  می

مطلبوب   کنند، کنترل محيط تعاملی خود را در اختيار گيرند و از اين طريق ديگران را در جهت

ثير قرار دهند. در عين حال تماي  دارند که در اين جريان نه تنها احسباس امنيبت   أخود تحت ت

مشکال  جديبدی برايشبان پبيش نيايبد، بلکبه فرصبت مناسببی ببرای          آنان مخدوش نشود و

اکتساب بيشبتر عشبق و عالقبه، و پشبتيبانی و محافظبت و اطمينبان و آسبودگی از مشبکال          

د. نکته قاب  تام  ديگر در ارتباط ببا ايبن نتيجبه،    شوسازی و فراهم  مختلف را برای آنان زمينه

 بت به دانشجويان مرد است. در نگاه اول به نظبر فزونی نياز قدر  طلبی در دانشجويان زن نس

رسد فرهنگ مردساالر جامعه ايرانی، عمالً زمينه و فرصت بيشتری برای ارضای نياز قبدر    می

آورد. در حالی که اين فرصت برای زنبان   می طلبی مردان ب به اشکال و انحای مختلف ب فراهم  

مين نيازهبای  أضبمن تب  دارنبد   تماي زن  دانشجويانتوان گفت  می کمتر وجود داشته است. لذا

موان  اجتماعی و فرهنگی سنتی موجود را که نقش زنان را به عنوان عاطفی خود، در عين حال 

و با ببه دسبت آوردن امکبان کنتبرل بيشبتر       افرادی مطي  و پيرو مشخص نموده است، بشکنند

  .ثرتری در محيط ايفا نمايندؤمحيط، نقش م

نيازهای غريزی، قدر  طلبی و فهم پذيری  تحقق مرد در اميد به از سوی ديگر دانشجويان

نيباز مهرطلببی ميبانگين بباالتری را نشبان      پبذيری   تحقق و دانشجويان زن در اميد به ،کادراو 

از يی  نمود که دانشجويان مرد اميدوارند به درجه أوي شايد بتوان نتايج حاص  را چنين ت دادند.
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در گيبری نماينبد و    برسند که بتوانند نسبت به آينده خود تصميمگيری  ی در تصميمأاستقالل ر

. آنبان  احساسبا  فبردی خبود را بيبان نماينبد      ،لت يا ترساخجکنار آن بتوانند بدون احساس 

عد تحصبيلی و اجتمباعی، اميدوارنبد    نين با توجه به شرايط رقابتی موجود در دانشگاه از بُهمچ

و و ببدين وسبيله قبدر      نفبوذ نماينبد  ها سايرين در آن که بتوانند با نشان دادن قدر  خود به

در راستای عالقبه   ، آناناين ترتي  ابتوانايی رهبری يا پيشتازی خود را به ديگران نشان دهند. 

را در سبطوح مختلبف   کننبد کبه ميبزان آگباهی خبود       مبی  به اثبا  قدر  خود به جم  سعی

بنبابراين در ايبن    د را در جم  مطبرح نماينبد.  بتوانند خو طريقدانشگاهی باالتر ببرند تا به اين 

اما دانشجويان زن ضبمن آن کبه نيباز     شود. می به وفور يافتها  تلفيق و يا مقابله انديشه ،گروه

. يعنبی  ايبن نيباز خبود دارنبد    پذيری  تحقق مهرطلبی دارند، اميد بااليی نيز به ی بااليی در زمينه

بتوانند امنيت مبورد نيباز خبود را ببه دسبت       اه()دانشگ جديد محيط اجتماعیوارند که در اميد

 خود دست يابند و پشتيبان و مونس واقعی خود را بيابند.    ی آورده و به عشق و عالقه

مقايسه دانشجويان ساکن در خوابگاه، منزل شخصی و منزل دانشجويی تفاو  معناداری را 

مح  سکونت آنبان  انشجويان با نو  نيازهای د توان گفت می لذا .در نيازهای موجود نشان نداد

هبای   در خوابگباه چون نيازهای موجبود ببر اسباس عوامب  پبيش از سبکونت        ؛ارتباطی ندارد

اما در  اند. ايجاد شده دانشجو، خانوادگی و فرهنگی خود فردیهای  يژگیوهمچون دانشجويی، 

بگباه اميبد   و مهرطلببی، دانشبجويان سباکن خوا    نياز خودمختباری پذيری  تحقق عد اميد بهبُ دو

تبوان چنبين تفسبير نمبود کبه جبدايی از        مبی  اين نتيجه را بيشتری به تحقق اين نيازها داشتند.

خبود  م و نياز به اثبا  خود در محيط و احقاق حبق  اسکونت در يک محيط پر ازدح خانواده و

و از طرف ديگر جل  نظر ديگران و تالش برای جذب مخباطبين و دوسبتان بيشبتر از جملبه     

اميد بيشتری به تحقبق   ،ی است که دانشجويان خوابگاهی با توجه به محيط اطراف خودنيازهاي

 آن دارند. 

 داراینيازها نشان داد که دانشجويان ل تحصيلی دانشجويان و ميزان بررسی رابطه بين معد

، تجباوزگری و درک و فهبم در سبط  بباالتری     تحصيلی باالتر، از نظر نياز ببه موفقيبت   معدل

کس  معدل تحصيلی  دير دانشجويان قرار دارند. طبيعی است دانشجويی که درصدنسبت به سا

باالتری داشته باشد، چون تجسم اين نيازها در  و ادراک باالتر است بايستی نياز موفقيت و فهم

 از نظبر تحصبيلی   تر  اما معموالً دانشجويان موفق کند. می قال  عملکرد باالتر دانشجو نمود پيدا
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  نفوذ نمايند.سيستم د که تماي  دارند به سمت درجا  و سطوح باالتر کسانی هستن

 نين نتايج نشان داد که رابطه معناداری بين معبدل تحصبيلی دانشبجو و اميبد وی ببه     چهم

تر  يعنی دانشجويان موفق .نيازهای تجاوزگری، غريزی و مهرطلبی وی وجود داردپذيری  تحقق

نبين از  چتوجه و نظر موافق ديگران را جل  نمبوده و هم  از نظر تحصيلی اميدوارند که بتوانند

خود را مطرح نموده و در مرکز توجبه قبرار گيرنبد و از ايبن راه      ،باالی درسی های هطريق نمر

اين معدل باال به آنها اجازه دهد و ديگران را  ،و در کنار آن رقابت با سايرين بپردازندبتوانند به 

ی و بدون کمک ديگران ببرای  أبا استقالل ر به اقتضای موقعيت و توانند می نيز متقاعد سازد که

 گيری نمايند.  تصميمو   خود تفکر يمسا

تالش برای بهبود زندگی در دانشجويان  ميزان رضايت از زندگی و ميزان بررسی رابطه بين

ت رضباي ميبزان  نياز وابستگی و پيوستگی، در مورد به جز ، نشان داد که آنان ای موجودو نيازه

کيد شبد  أزيرا همان طور که قبالً ت .دارداو ن آشکارنيازهای ساير  بايی  ، رابطهدانشجو از زندگی

هبر فبرد ايجباد شبده و      ی   گرفته از عوام  متعددی است که از گذشبته أنيازهای موجود نش

 تالش دانشجو ببرای بهببود زنبدگی خبود    ميزان اما  باشد. مربوط به يک دوره زمانی کوتاه نمی

، بودن ، غريزیاز زيان ، تحم ، اجتنابو پيوستگی از نيازهای موفقيت، وابستگی ثرأمت واندت می

دانشجويی که نيباز ببه موفقيبت،    باشد. مهرطلبی و درک و فهم ، قدر  طلبی، طپرورش، انضبا

بهسبازی  باالتری داشته باشد، تالش بيشتری را در جهت . ..طلبی و پرورش و انضباط، قدر  

 آن کبه ضمن  .نمايد می خود و اجتماعی جسمانی ،بهزيستی روانیت زندگی و و توسعه وضعي

بنبابراين   .نبد ترکليبه نيازهبای خبود اميدوار   پذيری  تحقق بهتر  دانشجويان راضیتوان گفت  می

رضبايت از  ميبزان  نيازها ببا  کليه پذيری  تحقق که رابطه بين ميزان اميدواری به شود می مشاهده

آمده است. دانشجويانی که تالش بيشتری ببرای بهببود زنبدگی خبود      معنادار به دست ،زندگی

 بسياری از نيازهای خود را متحقق سازند. در حال يا آينده نزديک، دارند اميدوارند که بتوانند

مبورد بررسبی قبرار     از مجموعه نيازهبای دانشبجويان کبه   رسد که  می ن ترتي  به نظريبد

عد ترين نيازها بودند. اين بُ از کليدیلبی و درک و فهم اند، نيازهای تجاوزگری، قدر  ط گرفته

شبوند از سبويی ببه دنببال      مبی  دانشبگاه دانشجويانی که وارد توان چنين تفسير نمود که  می را

باشند و از سبوی ديگبر ببه دنببال کسب        می و بحث و مجادله برای اثبا  خود ، رقابتمبارزه

رهبری خبود را بهتبر ايفبا    نفوذگری و های  د نقشآگاهی و دانش بيشترند تا از طريق آن بتوانن
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از طرفی تکرار ايبن تحقيبق    .ثير خود قرار دهندأين طريق بتوانند محيط را تحت تا و از نمايند

تواند بر روشنی و  می ديگر و انجام تحقيقا  فراتر در حوزه موضو  مورد بحث،های  در نمونه

 ا و رفتار دانشجويان بيفزايد.نيازه ی و دانش موجود در زمينهها  وسعت يافته

ثير بسزای نيازها در رفتار و عملکرد افبراد، و نيبز ببه منظبور     أشود با توجه به ت می پيشنهاد

، هبا  سازی برای رفتار و عملکرد مطلبوب دانشبجويان در دانشبگاه    مين رضايت بيشتر و زمينهأت

  در دانشبگاه سبنجش   نيازهای آشکار دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه و در حبين تحصبي  

شود و بر آن اسباس ببرای هبدايت آنبان در سبمت و سبوی مناسب  جهبت تحقبق مطلبوب           

هبای   از طرفی تکرار اين تحقيق در نمونبه ريزی و اقدام شود.  نيازهايشان، به نحو مقتضی برنامه

توانبد ببر روشبنی و وسبعت      مبی  ديگر و انجام تحقيقا  فراتر در حوزه موضو  مورد بحبث، 

 نيازها و رفتار دانشجويان بيفزايد. ی و دانش موجود در زمينه ها يافته
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