
  

  

  

  

  

 خود تنظيمي رسيدن به ة اهداف جوانان دانشگاهي ايران و نحوةمقايس

   موردي دانشگاه شيرازةمطالع :اساس مدل برانداشتاتربر ،اهداف

  

   استاديار دانشگاه شيراز،لطيفيانمرتضي 

  دانشگاه شيراز  استاديار،لعيا بشاش

  

  

 مقدمه

تنظيمی ة خوداز و بررسي نحوشناخت اهداف زندگي جوانان دانشگاه شيرهدف اين تحقيق 

  دانشمندان غالبةانديش . استرسيدن به اهداف در مقاطع سني مختلف در بين دختران و پسران

سازي اهداف مربوط به زندگي خود و  اي فعاالنه سعي در كنترل و بهينه گونه آن است كه افراد به

ثير اهداف او از زندگي، أت رد براي نظم بخشي به رشد خود تحتتالش ف. نتايج حاصل از آنند

 باشد  ميدانهاي مربوط ب  محدوديت نيزانتظارات شخص در وصول به اهداف، باورها و

  ازثرأتفردی خود م و باورهاي هدافا كه اين بديهی است). ۱۳۸۰, عبدالمالکی, ۱۳۸۰, احمدی(

  .استفرهنگ جامعه 

ختلف و نيز باور آنها در مورد ي مها  كه اهداف افراد و گروهنتايج تحقيقات نشان داده است  

, ۲۰۰۲, پالکينن و کسپی(سازماندهي خود براي رسيدن به اين اهداف ممكن است متفاوت باشد 

 از مسائل خود بيش تر بر سنم فرادشود كه ا الً چنين تصور ميثم). ۱۳۸۱, کرمی نوری و ديگران
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 و افكار خود داشته باشند و دهي رفتار  و ممكن است كنترل بيشتري بر شكلاند  واقفهاتر جوان

خودتنظيمی   که فرد درداشتبايد توجه . بهتر بتوانند خود را به اهداف موردنظر نزديك كنند

 فرهنگي و خانوادگي -ي محيطيها محدوديتاز جمله هايي   محدوديتها بااهداف و کنترل آن

ي شخص را دستخوش  قرار داده و سازماندهثيرأت  اهداف فرد را تحتروست که ممکن است هروب

). ١٩٨٤، نر و لر١٩٨۹ ,a۱۹۸۴ انداشتاتر،بر, ۱۹۹۴, برانداشتاترو گيريو, ١٩٨٢باندورا، (تغيير كند 

تا بتوان از ) ١٩٨٦هيل،  (استي كنترل فردي ها  چنين تغييراتي نياز به طرح مدلةبه منظور محاسب

در پژوهش .  محاسبه نمود و افراد را بر اهداف زندگي خودها  احساس كنترل گروه,اين طريق

ر اهداف  ميزان كنترل افراد ب)۱۹۹۴(و برانداشتاتر وگيريو  )١٩٨٩(حاضر براساس مدل برانداشتاتر 

  .گردد مهم زندگي خود محاسبه مي

ي ها كنشبيني  اند كه براي شناخت، تبيين و پيش دهة اخير در جهان نشان داده تحقيقات دو  

تواند كارآيي  كننده نمي بيني يك مدل نظري پيش  بربدون اتكاوجهي، انسان متغيرهاي يك يا چند

عاطفي و  مدل برانداشتاتريك مدل تركيبي براي تبيين فرايندهاي شناختي و .الزم را داشته باشد

, b۱۹۸۴  برانداشتاتر،,۱۹۷۷ ,ماناستر( شود صورت تركيبي از متغيرها حاصل مي رفتاري است كه به

 ,بيترسن وسليگمن, ۱۹۷۸, الزاروس و لونير ,۱۹۹۹ ,هارتر, ۱۹۸۶, لکرامپن و هي ,برانداشتاتر

 شناختي ة مدل براساس نظرياين .)۱۹۸۲,فيدر, ۱۹۸۰,آديزس -وينر و ليتمن ,۱۹۸۲ ,وينر, ۱۹۸۴

توان اهداف  د كه براساس آن ميبيا يي دست ميها شاخصدهنده و با تركيب متغيرها به  خود نظم

  .ة تغييرات و كنترل آن را مورد بررسي قرار دادزندگي فرد را شناسايي و نحو

  :دشون  به شكل تركيبي از متغيرهاي مختلف تعريف ميشاخصدر مدل برانداشتاتر چهار   

 به منظور سنجش ميزان SDA شاخص :)SDA( اهداف خويش  بهصولوباور شخص در ميزان  -1

از ادراك فاصله از  تابعي است SDAشاخص .  اهداف زندگي فرد تعريف شده است بهصولو

كه به شكل جمع جبري زير ) pi(و اهميت اهداف براي فرد ) SD(اهداف رشد در زندگي 

  .گردد تعريف مي
1
SDAi= Max(∑pisdi)- ∑pisdi 
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هدف   ممكن ازة واقعي از حداكثر فاصلةحاصل جبري اين تابع در واقع كاهش وزني فاصل  

، ناهنجاري )٣٥/٠(ضايت از زندگي تحقيقات نشان داده است كه اين ضريب با ر. است

  ).١٩٨٦برانداشتاتر، (داري دارد   معنيةرابط) ٣١/٠( و سازگاري) -٣٢/٠(هيجاني

يكي .  حاصل تفاوت دو متغير استشاخص اين :)PCD(اهداف رشد فردي  باور كنترل بر -2

ش او وابسته به تالاي  تا چه اندازهميزان ادراك فرد نسبت به اينكه وصول به اهداف رشد فردي 

و ديگري آنكه به چه ميزان وصول به اهداف به عوامل خارجي مرتبط مي ) كنترل داخلي(است 

 شاخصتابع اين . گيرد مورد سنجش قرار ميكه توسط ارزش اهداف فرد ) كنترل خارجي(گردد 

  :به شرح زير محاسبه مي گردد
2
PCD= ∑ (ac-hc) pi 

مبتني براين فرض است كه ادراك كنترل فرد وزني كه توسط ارزش اهداف داده مي شود   

  .براهداف خود مي بايستي براي اهداف با سطوح مختلف اهميت محاسبه گردد

گيري تمايل فرد   به منظور اندازهشاخصاين  :)SCT(تمايل فرد نسبت به تغيير در رفتار خود  -3

  .ده استبه ايجاد تغيير در رفتارهاي خود براي رسيدن به اهداف زندگي ساخته ش
3
SCT=∑pci 

 واكنش هيجاني فرد شاخص اين :)APD) (گذشته و آينده(واكنش عاطفي فرد نسبت به زندگي  -4

ال ؤرا نسبت به تجارب او در پنج سال گذشته و نيز نگرش او نسبت به پنج سال آينده مورد س

هاي  گويههاي هيجاني فرد به   حاصل جمع سادة واكنششاخص مقدار اين ةمحاسب. قرار مي دهد

  :گردد باشد كه از فرمول زير محاسبه مي االت در دو قسمت گذشته و آينده ميؤس
4
APD=∑pe 

 مربوط به شاخصفرد، چهار ) رشدي(اين پژوهش پس از تعيين اهداف زندگي  بنابراين در  

در واقع در ابتدا . گيرند نسيتي و سني مورد مقايسه قرار ميي جها دهي زندگي در گروه خودنظم

ي مختلف ها شود كه به چه ميزان گروه يي شده و سپس اين موضوع بررسي ميداف شناسااه

كه هنوز از آن فاصله دارند به چه ميزان  بينند و در صورتي خود را قابل حصول مياهداف زندگي 

ت تغيير در رفتار و عقائد دانند و آيا ميل و كششي جه را تحت كنترل و حاصل تالش خود ميآن 

در آخر واكنش عاطفي آنان نسبت به تجارب . تر سازد آساننند تا امكان تحقق اهداف را بي خود مي
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اند و نيز احساسي كه نسبت به   رابطه داشته اينشان در پنج سال گذشته و احساسي كه در زندگي

  .شود  خود دارند، محاسبه ميةپنج سال آيند

  : از استعبارت اين تحقيق لاؤ س,یبا نظر به چنين اهداف  

در سنين مختلف برای حصول به  آيا باورهای دختران و پسران دانشجوی دانشگاه شيراز -۱

 متفاوت , اهداف خودةآيندو نسبت به گذشته  واکنش عاطفی و,  تغيير,کنترل, اهداف زندگی

  است؟

  .گيرد ن جنسيت و سن مورد بررسي قرار ميچهار متغير در تعامل بي, بنابراين

  

  روش

بندي  داوطلب كه به روش طبقه) ۱۷۰( و پسر) ۱۳۷(  دختري دانشجو٣٠۷تحقيق از در اين  :نمونه

 پراکندگی. هاي مختلف دانشگاه شيراز انتخاب شده بودند استفاده شد نسبي از دانشكده

  . آورده شده است۱ ة جدول شمار طبقات مختلف دردانشجويان در

  

  ,پراکندگی فراوانی نمونه در طبقات مختلف سنی: ۱ جدول

  و سال آموزشی, رشته, سطح آموزشی, وضعيت خانوادگی

  
  سن  خانواده  سطح آموزش  رشته  سال تحصيلي

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۱  ۲  ۳  ۱  ۲  ۱ ۲  ۳ 

۷۳  ۶۶  ۱۳  ۵  ۲  ۷۴  ۵۵  ۱۰۶  ۵۰  ۶  ۱۶  ۱۹۵  ۸۹  ۲۳  ۳۶  ۲۷۲  ۱۹۶  ۹۱  ۲۰  

  

  ؛BS ,۲=MS ,۳=PhD=۱= سطح آموزش؛مجرد=۲, هلأمت=۱= خانواده؛باالتر-۳۰=۳, ۲۹-۲۴=۲, ۲۳-۱۸=۱=سن
  .دامپزشکی=۶, هنر=۵, کشاورزی=۴, تربيتی و حقوق, علوم انسانی=۳, علوم=۲, مهندسی=۱=رشته
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  ابزار تحقيق

   شناختي اهداف رشدةدهند نظم پرسشنامه خود

؛ يكي بعد تئوري و ديگر بعد نظرخواهي و يمجست  پرسشنامه از دو روش سودةبه منظور تهي

 موضوع با عنوان بهداشت و ١٦بخش تئوري، براساس مدل برانداشتاتر در . ها آوري داده جمع

سالمت جسماني، سالمت عاطفي، خردمندي در فهم زندگي، اعتماد به نفس، مقبوليت اجتماعي، 

خود، همدلي، استقالل فردي، موفقيت خانوادگي، توانايي در امرار  موفقيت شغلي، توانايي اظهار

آميز و تعهد به اخالقيات و ايدئولوژي   رشد فردي، درستي موفقيتيي ذهني،معاش، زيبايي، توانا

ها براساس  سپس گويه.  گويه تهيه شد٥٠ل مهاي پرسشنامه شا در ابتدا گويه. ته شدنظر گرف در

 ٣٢ ،از اين تعداد گويه. نفر از اساتيد متخصص با تعاريف مربوطه تطبيق داده شدند نظر چهار

 نهايي كه با مدل نظري تطبيق يافته و نيز از نظر متخصصين قطعي هاي عنوان پرسشنامه گويه به

 نفر از ٤٠ي اوليه، پرسشنامه به نييد پاياأسپس به منظور ت. د، انتخاب گرديدتشخيص داده شده بو

 حاكي از آن بود كه پرسشنامه در مجموع ها  اوليه بر روی ماتريس گويهنتايج. دانشجويان داده شد

 اصلي تحقيق آماده ة بنابراين پرسشنامه براي مرحل.ختلف را داراستقدرت تشکيل عوامل م

  .گرديد

به .  نفر از دانشجويان دانشگاه شيراز اجرا گرديد۳٠۷ی رو  بعد پرسشنامه برةدر مرحل  

 براي تحليل »حداكثر شباهت«روش . منظور يافتن روايي آزمون از اين تحليل عامل استفاده گرديد

در اين تحليل . آورده شده است ۲ نتايج در جدول.  صورت پذيرفتقائمها با چرخش  داده

  . از تحليل كنار گذاشته شدند)۳۰/۰>( كم هايی با بارعاملی گويه

ي متناسب با مدل  موضوع مطرح شده به پنج عامل اصل١٦نتايج تحليل عامل نشان داد كه   

الت مربوط به هر عامل تعيين اؤهريك از عوامل براساس مشتركات سعنوان . اند مزلو قابل تقسيم

 و ها  تحقق قانون، نظم، عدالت، ارزشة زمينعامل اول كه شامل اهدافي است كه افراد در. گرديد

اهداف امنيت «عنوان  هي اجتماعي و مذهبي و عدم آشوب و تخلفات اجتماعي دارند بها خواست

ام علمي  شهرت، مقعامل دوم شامل اهداف مربوط به كسب افتخار،.  خوانده شد»اجتماعي

عامل سوم، اهداف .  خوانده شد»اهداف احترام و قدر منزلت«نام  جهاني و رهبري است كه به
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دانشجويان شامل آزادي فردي، موفقيت و امنيت شغلي و نيز امنيت سياسي و اجتماعي و آرامش 

ايد توجه داشت ب.  خوانده شد»اهداف امنيت فردي«عنوان  بنابراين اين عامل به. نواده استدر خا

 به اين لحاظ براي اين عامل مناسب است كه همة اهداف مربوط به خواست »فردي«كه عنوان 

شخصي فرد براي رسيدن بدان اهداف است و شخص امنيت را در ابعاد ذكر شده براي خود 

در نظر خواسته است ولي در عامل اول اهدافي براي شخص مطرح بوده كه فرد براي جامعه 

هاي فرد مربوط به اهدافي است كه شخص مايل است  بنابراين در عامل اول خواسته. تس اداشته

داف است كه فرد براي شخص آن دسته از اه در جامعه تحقق يابد ولي عامل سوم مشتمل بر

گيرد كه مظهر هدف و نيازدوستي و محبت  عامل چهارم اهدافي را دربرمي. واهدخ خود مي

يل جلب محبت، دوستي و همدلي با ديگران و عدم احساس غربت اهدافي از قب.  استاجتماعي

. شود  مي»اهداف امنيت اجتنابي«خره عامل پنجم شامل  و باألدهند اين عامل را پوشش مي

ة ضميم( هاي جامعه دوري گزينند  و پرخاشگريها  مايلند كه از آشوبدانشجويان در اين عامل

A(.  

دوستي اجتماعي   عامل امنيتي و يك عامل محبت وبنابراين در مجموع پنج عامل شامل سه  

گونه كه مشخص است اين پنج  همان. دست آمد هو يك عامل مربوط به احترام و قدر منزلت ب

ها حاكي از روايي و پايايي خوب عوامل  تحليل داده. ازلو بسيار همسو است مةعامل با نظري

 و هم از ی نظربه لحاظدست آمده هم  هبدين ترتيب مي توان گفت نتايج ب. استمده آدست  هب

 پرسشنامه، ةپس از تهي.  خواهد بوديج قابل اتكانظر آماري از پايگاه خوبي برخوردار است و نتا

ميزان تالش فرد ) ب فرد تا دسترسي به اين اهداف، ةميزان فاصل) الف: هاي مربوط به پرسشنامه

 از .سهيل وصول به اهداف تهيه گرديدميزان تغييرات الزم براي ت) جبراي وصول به اهداف و 

ها از  به لحاظ تکراری بودن متن گويه, دها تهيه گردي ة مذکور با همان گويهآنجا که سه پرسشنام

   . شود نظر مي  صرفآنها تکرار

براي متغير مربوط به اهميت اهداف . ها از روش اليكرت استفاده گرديد  پرسشنامهةدر كلي  

براي متغير ميزان . كرد تغيير مي) خيلي مهم است (٤تا ) دچ اهميتي ندارهي(زندگي نمرات از صفر 

كامالً در دسترس  (تا سه) اصالً در دسترس نيست(در دسترس بودن اهداف نمرات از صفر 



 

  

 تاريخ علم و تعليم و تربيت در ايران140

در مورد متغير ميزان وابستگي وصول به اهداف براساس تالش و پشتكار . نمود تغيير مي) است

تنها به تالش من (تا صد در صد )  به تالش من وابسته نيستاصالً(فرد نمرات از صفر درصد 

براي متغير تمايل فرد به . نمود  نمرات، تغيير ميةاي براي دامن  نمره٢٥ ة، با فاصل)وابسته است

به همين روش تمايل . نمود تغيير مي) زياد(تا سه ) هيچ(صفر ايجاد تغيير در رفتار خود نمرات از 

  .گيري شد  اقتصادي و فرهنگي جامعه اندازه- ار خانواده نيز شرايط سياسيفرد به ايجاد تغيير رفت

    عاطفي رشدةدهند ة خود نظمپرسشنام

آزمون مربوط به واكنش عاطفي :  مربوط به واكنش عاطفي فرد نسبت به گذشته و آيندهةپرسشنام

ل در اؤهرس. )B ةضميم (ال دوقطبي ساخته شدؤ س٥نسبت به گذشته و آينده توسط فرد 

خصوصيات عاطفي در . گيري شد صورت خصوصيات متقابل اندازه  در يك پيوستار بهها آزمون

تحليل عاملي . صصين تكميل شدابتدا براساس مدل برانداشتاتر تهيه گرديد و سپس با نظر متخ

ها با چرخش عمودي با حداكثر شباهت براي واكنش عاطفي مربوط به پنج سال گذشته و  داده

نتايج حاكي از آن بود كه واكنش عاطفي نسبت به . طور جداگانه انجام شد ينده بهآپنج سال 

. دهند طور جداگانه تشكيل يك عامل مي  عاطفي نسبت به آينده هركدام بهشگذشته و نيز واكن

  . آورده شده است۳نتايج در جدول 

ی ارائه شده ها اساس فرمول برها مقادير شاخص, دست آمده ي بهها پس از اطمينان از مقياس  

صورت  اساس اهداف تحقيق مطابق زيرسپس محاسبات آماری بر. سبه گرديددر مدل محا

  .پذيرفت
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 5 4 3 2 1 گويه  

۲۵ 

۲۴ 

۳۰ 

۱۵ 

۲۷ 

۱۳ 

۱۴ 

۲۳ 

 

۴ 

۵ 

۳ 

۳۱ 

۷ 

۳۲ 

 

۹ 

۱۰ 

۸ 

۲۸ 

 

۱۸ 

۲۶ 

۱۶ 

۶ 

۱۷ 

 

۲۰ 

۱۹ 

۸۴/  

۸۰/  

۶۰/  

۵۸/  

۵۵/  

۵۴/  

۴۷/  

۴۱/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۵/  

۷۵/  

۶۸/  

۶۰/  

۴۲/  

۳۹/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۸/  

۶۹/  

۶۳/  

۳۹/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۶۹/  

۶۴/  

۶۰/  

۴۱/  

۳۴/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸۱/  

۶۹/  

/۸۴ آلفا  ۸۰/  ۷۵/  ۷۳/  ۷۸/  
KMO 

آزمون 

 بارتلت

۹۰/  

۳۴۷۱ 

P< ۰۰۱/  

    

  عاملي پنج عامل تحقيق بار: ۲جدول
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  بارعاملي واکنش عاطفی نسبت:۳جدول

  به تجارب گذشته و آينده
F2 (گذشته) F1 (آينده) گويه 

۸۰/  

۷۱/  

۷۶/  

۶۲/  

۷۶/  

۶۷/  

۶۹/  

۸۱/  

۷۸/  

۷۷/  

۷۵/  

۷۴/  

۷۲/  

۷۱/  

۶ 

۳ 

۷ 

۱ 

۴ 

۲ 

۵ 

۹۰/  ۹۲/  آلفا 

 ۹۱/  

۲۸۳۳ 

P< ۰۰۱/  

KMO 

آزمون 

 بارتلت

  

 مقدماتي و -ش اول آمار توصيفيدر بخ. گردند دست آمده در دو بخش ارائه مي ه نتايج ب:نتايج

و در بخش دوم نتايج مربوط به . تها و عوامل پرسشنامه آورده شده اس نتايج مربوط به گويه

  .شود مياالت پژوهش ارائه ؤس

در اين جدول . دهد ها را نشان مي  ميانگين و انحراف معيار گويه٤ل جدو :نتايج مقدماتي

 وجود اند ها كنار گذاشته شده  از تحليل داده و در مراحل بعداند هايي كه داراي بارعاملي كم گويه

د دانشجويان در مورد ميزان اهميت اهدافي از جمله سالمت يعقاتوان  بدين ترتيب مي. دارد

ز، زيبايي جسماني و مهاجرت را شناسايي ي خانواده، ارضاء غراةجسماني و رواني، تشكيل و ادار

  .نمود
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  های مربوط به اهداف زندگی  ميانگين و انحراف معيار کل گويه:۴ جدول
sd M گويه  Sd M گويه  

۱/۱  

۸۶/  

۱/۱  

۱/۱  

۴/۱  

۹۷/  

۹۴/  

۰/۱  

۰/۱  

۹۰/  

۱/۱  

۸۲/  

۰/۱  

۰/۱  

۲/۱  

۳/۱  

۰/۳  

۲/۳  

۸/۲  

۹/۲  

۱/۲  

۳/۳  

۵/۳  

۰/۳  

۱/۳  

۱/۳  

۸/۲  

۵/۳  

۸/۲  

۲/۳  

۷/۲  

۱/۲  

  نداشتن احساس غربت و تنهايي - ۱۷

  برقراری دوستی و همدلی با ديگران - ۱۸

  ی اجتماعیها دوری جستن از آشوب - ۱۹

  جامعهجستن از پرخاشگری موجود در  دوری - ۲۰

  تن به کشوری ديگر برای برآوردن نياز رف - ۲۱

  گرسنه نماندن خود و خانواده ام - ۲۲

  رهاشدن از احساس پوچی در زندگی - ۲۳

  کمک به تحقق قانون و نظم در جامعه - ۲۴

  کمک به تحقق عدالت اجتماعی - ۲۵

  يافتن دوست - ۲۶

  نداشتن احساس انزجار و تنفر از جامعه - ۲۷

  نبود مشاجره در خانواده - ۲۸

  زيبايی جسمانی - ۲۹

  نبود قتل و جنايت و دزدی در جامعه - ۳۰

   علمی جهانیةرسيدن به مرتب - ۳۱

  هدايت و رهبری مردم - ۳۲

۸۲/  

۷۲/  

۰/۱  

۲/۱  

۱/۱  

۹۱/  

۸۴/  

۷۰/  

۶۹/  

۷۱/  

۲/۱  

۳/۱  

۰/۱  

۲/۱  

۹۳/  

۹۶/  

۴/۳  

۶/۳  

۰/۳  

۴/۲  

۰/۳  

۲/۳  

۵/۳  

۶/۳  

۶/۳  

۵/۳  

۶/۲  

۹/۱  

۷/۲  

۴/۲  

۱/۳  

۰/۳  

  حفظ تندرستی خود -۱

  های روانی ها شدن از نگرانير -۲

  رسيدن به يک مقام اجتماعی -۳

  کسب شهرت و معروفيت -۴

  کسب افتخار -۵

  جلب احترام ديگران -۶

  کسب موفقيت تحصيلی -۷

  کسب استقالل و آزادی خود -۸

  اجتماعی ,سياسی,رسيدن به امنيت شغلی -۹

  کسب موفقيت شغلی - ۱۰

  تشکيل خانواده - ۱۱

  سیبرقراری روابط جن - ۱۲

  ی اجتماعیها خواستو ها کمک به تحقق ارزش - ۱۳

  ی مذهبیها و خواستها کمک به تحقق ارزش - ۱۴

  خدمت و کمک به مردم - ۱۵

  جلب محبت و رضايت ديگران - ۱۶

  

هايي در نظر  عنوان گويه كه مساوي يا كمتر از يك هستند بههايي  اگر در مجموع گويه  

عنوان  هاي مساوي سه و بيشتر را به رد دارند و گويههميت را از نظر فگرفته شود كه كمترين ا

عنوان حد متوسط از نظر دانشجويان مدنظر   بههاي بين اين دو مقدار ارزشمندترين اهداف و گويه

خوبي از جدول مشخص است كه هيچ هدفي وجود ندارد كه از ارزش  هقرار داده شود آنگاه ب

بندي هدف  در اين طبقه.  بااليي برخوردارندتكمي برخوردار باشد بلكه اغلب اهداف از اهمي

بعد از اين هدف، دو هدف ديگر جزء اهدافي . ارضاء غرائز از كمترين مقدار دامنه برخوردار است

ديگري   اهداف نيست، يكي هدف هدايت و رهبري مردم وةقراردارند كه اهميت آنان به ميزان بقي

  .هدف مهاجرت از كشور

مربوط به اهداف رهاشدن از ) ۵/۳ ≤(مهم، بيشترين ميانگين  از مجموع اهداف بسيار  

مشكالت رواني، عدم مشاجره در خانواده، عدم احساس پوچي در زندگي، و داشتن آزادي، و 

  . استامنيت و موفقيت شغلي و تحصيلي 
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ده زندگي پنج عامل  نظم توجه به اينكه در بخش اهداف خود با :االت پژوهشؤنتايج مربوط به س

 باور -١: هاي شاخص ةي مطرح شده در مدل و محاسبها توجه به فرمول سايي گرديد و نيز باشنا

و خانواده و ( تمايل فرد به تغيير در رفتار خود -٢، SDAصول به اهداف زندگي وشخص در 

 -٤، PCD باور فرد نسبت به ميزان كنترل براي رسيدن به اهداف -٣، SCT) محيط اجتماعي

هاي  زمينه يك از ال تحقيق در هرؤ، چهار سAPD به گذشته و آينده واكنش عاطفي نسبت

احتمالي  ي تحقيق اثرها الؤبراي هريك از س. گيرد ررسي قرار مي يادشده مورد بةچهارگان

شامل سطوح آموزشي ليسانس، فوق ليسانس (گر سنجش شده در اين پژوهش  متغيرهاي مداخله

ثير داشته أكه ت صورتي بررسي و در) هلأضعيت تو دكتري، رشته تحصيلي، سال تحصيلي و و

آن با  ةي پژوهش به اهداف و رابطها الؤاما قبل از بررسي س. گردد باشند اثر آنها خنثي مي

  .دهد  حاصل اين بررسي را نشان مي۶ و ۵جداول . شود متغيرهاي تحقيق پرداخته مي
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  ف زندگيگر بر اهدا ثير متغيرهاي مداخلهأبررسي احتمال ت: ۵جدول 
  وضعيت تاهل  سال دانشجو  رشته  سطح آموزش  

هدف امنيت 

  اجتماعي
F( ۲و۳۰۳ )=  ۴۰ /     ns F( ۵و۳۰۳ )= ۳/۱      ns F( ۴و۱۵۵ )= ۶/۱      ns 

t( ۱و۳۰۲ )= ۱/۷    

< ۰۱/  

m( ۳/۳ )>s( ۹/۲ )* 

      

 -هدف احترام

  قدر و منزلت
F( ۲و۳۰۲ )= ۵/۱       ns F( ۵و۳۰۲ )= ۷/۲       ns F( ۴و۱۵۶ )= ۴۴ /       ns 

t( ۱و۳۰۱ )= ۴۱ /       

ns 

      

هدف امنيت 

  فردي
F( ۲و۳۰۶ )= ۵۱ /       ns F( ۵و۳۰۶ )= ۷/۱        ns F( ۴و۱۵۶ )= ۸۰ /       ns 

t( ۱و۳۰۵ )= ۲/۳       

ns 

      

هدف نياز 

دوستي و محبت 

  اجتماعي

F( ۲و۳۰۶ )= ۵۶ /       ns 
F( ۵و۳۰۶ )= ۳/۲   < ۰۵/  

۴( ۹/۲ )<۶( ۵/۳ ) 
F( ۴و۱۵۷ )= ۸/۱       ns 

t( ۱و۳۰۵ )= ۴/۱       

ns 

      

هدف امنيت 

  اجتنابي
F( ۲و۳۰۵ )= ۲/۲       ns F( ۵و۳۰۳ )= ۸۰ /       ns F( ۴و۱۵۴ )= ۲/۲       ns 

t( ۱و۳۰۲ )= ۷/۴    

< ۰۵/  

m( ۲/۳ )>s( ۸/۲ ) 

  m=married هلأ        متS=Single         مجرد.   تاعداد داخل پرانتز مقدار ميانگين اس*
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  هل و رشتهأاهداف براي عوامل سن و جنسيت با كنترل ت ةمتغيرچند تحليل واريانس : ۶جدول 
 F Sig  

هدف امنيت 

  اجتماعي

) جنسيت ۱و۲۹۵ )= ۰۲/  

)      سن ۲و۲۹۵ )= ۰۳/  

)     نمره ۲و۲۹۵ )= ۳۸/  

ns 

ns 

ns 

  

 -هدف احترام 

  قدر و منزلت

) جنسيت ۱و۲۹۴ )= ۰۸/  

)      سن ۲و۲۹۴ )= ۲/۲  

)     نمره ۲و۲۹۴ )= ۴/۱  

ns 

ns 

ns 

 

يت هدف امن

  فردي

) جنسيت ۱و۲۹۸ )= ۲۳/  

)      سن ۲و۲۹۸ )= ۵۳/  

)     نمره ۲و۲۹۸ )= ۴۶/  

ns 

ns 

ns 

 

هدف نياز دوستي 

و محبت 

  اجتماعي

) جنسيت ۱و۲۹۸ )= ۷/۶  

)      سن ۲و۲۹۸ )= ۴۱/  

)     نمره ۲و۲۹۸ )= ۱/۱  

< ۰۱/  
ns 
ns 

f( ۳/۳ )>m( ۹/۲ ) 

 

 

هدف امنيت 

  اجتنابي

) جنسيت ۱و۲۹۵ )= ۷/۳  

)      سن ۲و۲۹۵ )= ۲/۱  

)     نمره ۲و۲۹۵ )= ۰/۳  

< ۰۵/  
ns 
ns 

f( ۱/۳ )>m( ۸/۲ ) 

 

   ،f=،     زنm=مرد

  

نتايج حاكي از آن است كه در مورد هدف نياز به دوستي و محبت اجتماعي بين دختران و   

زندگي خود نسبت به تر  دختران اين نياز را جزء اهداف مهم پسران تفاوت عمده وجود دارد و

ي امنيت بيش از پسران استفاده ن از اهداف اجتنابي براهمچنين دخترا. دهند پسران قرار مي

  .كنند مي

صول و آيا باورهاي دختران و پسران دانشجوي دانشگاه شيراز در سنين مختلف براي :ال اولؤس

  به اهداف زندگي خود متفاوت است؟ 

 ةشتثير سطح آموزشي، رأگر حاكي از ت ثير احتمالي متغيرهاي مداخلهأبررسي اوليه در مورد ت  

بنابراين اثر اين مجموعه از متغيرها براي ). ۷ جدول( باشد تحصيلي آن بر باور حصول هدف مي

  . دختران و پسران در مورد متغير وابستة وصول به هدف حذف گرديدةمقايس
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  )SDA( هدف  بهصولوگر بر ميزان  ثير متغيرهاي مداخلهأت: ۷ جدول
  هلوضعيت تا  سال دانشجو *رشته  سطح آموزش  مقطع

هدف امنيت 

  اجتماعي
F( ۲و۲۹۵ )= ۳/۳   < ۰۵/  

MS<BS, PhD 

F( ۵و۲۹۵ )= ۵/۲   < ۰۵/  

۳>۶ 
F( ۴و۱۵۳ )= ۳۳/      ns t(۲۹۳)= - ۹۳/         ns 

          

 -هدف احترام

  قدر و منزلت
F( ۲و۳۰۲ )= ۵/۳   < ۰۵/  

MS> PhD 

F( ۵و۳۰۲ )= ۴/۲      ns F( ۴و۱۵۶ )= ۴/۱       ns t(۳۰۰)=- ۶/۱          ns 

          

 هدف امنيت

  فردي
F( ۲و۳۰۰ )= ۹/۱      ns F( ۵و۳۰۰ )= ۴/۱      ns F( ۴و۱۵۲ )= ۵۲/      ns t(۲۹۸)= - ۸/۱        ns 

      

هدف نياز 

دوستي و 

محبت 

  اجتماعي

F( ۲و۳۰۲ )= ۴۷/      ns F( ۵و۳۰۲ )= ۵/۱      ns F( ۴و۱۵۶ )= ۷۶ /      ns t(۳۰۰)=- ۹۲/          ns 

         

هداف امنيت 

  اجتنابي
F( ۲و۳۰۲ )= ۴۷/      ns F( ۵و۳۰۱ )= ۳۹/      ns F( ۴و۱۵۳ )= ۶۸ /     ns t(۲۹۹)=- ۱/۱          ns 

  BS=،    ليسانسMS= ،   فوق ليسانس.Ph.D=دكتري ،۶=،  دامپزشكي۳= علوم انساني*

  

كارشناسي و دكتري خود   در همين جدول آزمون شفه حاكي از آنست كه دانشجويان دورة  

بينند اما در مورد  ر از دانشجويان كارشناسي ارشد ميت را به هدف مربوط به امنيت اجتماعي نزديك

تري هدف مربوط به احترام و قدر و منزلت، دانشجويان كارشناسي ارشد نسبت به دانشجويان دك

  .دانند تر مي دسترسي به هدف را نزديك

گيري شده بود بايد گفت  هاي مربوط اندازه  دانشجو كه براساس دانشكدهةدر مورد رشت  

د اختالف در مورد هدف امنيت اجتماعي است كه بين دانشجويان دامپزشكي و علوم بيشترين ح

  .انساني وجود داشت

ال اول تحقيق يعني مقايسة باور دختران و پسران در سنين مختلف ؤپس از اين مقدمه به س  

 نتايج تحليل واريانس تك متغيره در ۸جدول . پردازيم ميصول به اهداف زندگي خود وبراي 

  .دهد ي را نشان ميگر رشته و سطح تحصيل يت و سن و كنترل متغيرهاي مداخله جنسعامل
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  بهصولومورد عامل اول يعني  نتايج حاكي از آن است كه بين دختران و پسران تنها در  

. بينند امنيت اجتماعي تفاوت وجود دارد و پسران بيشتر از دختران خود را بدين هدف نزديك مي

 -باالتر( گروه سني ترين  نسبت به بزرگ١٨ -٢٣ي سني، گروه سني ها روه گةهمچنين در مقايس

در ساير اهداف زندگي تفاوتي بين دختران . بينند ا به هدف امنيت اجتماعي نزديك ميخود ر) ٣٠

 هدف براي دو عامل يكسان  بهصولوبنابراين الگوي . ي سني وجود نداردها و پسران و گروه

قابل ذكر است كه نتايج حاصل، . شود عاملي بين اين دو ديده نميوردي تاست و نيز در هيچ م

  .باشد هل و سال تحصيلي ميأ دانشجو، سطح تحصيلي، وضعيت تةپس از حذف اثر رشت

  

 هدف براي عوامل سن و جنسيت با كنترل  بهصولو باور ة متغيرچندتحليل واريانس : ۸جدول 

  رشته و سطح تحصيلي
 F Sig**  

SDA1* 

) جنسيت ۱و۲۸۸ )= ۶/۴  

) سن      ۲و۲۸۸ )= ۶۰ /  

) نمره     ۲و۲۸۸ )= ۶۴/  

P< ۰۵/  
ns 

ns 

m>f 

 

 

SDA2 

) جنسيت ۱و۲۹۵ )= ۲/۱  

) سن       ۲و۲۹۵ )= ۷/۲  

) نمره      ۲و۲۹۵ )= ۷۰/  

ns 

ns 

ns 

 

SDA2 

) جنسيت ۱و۲۹۳ )= ۷/۱  

)سن       ۲و۲۹۳ )=۲ 

) نمره     ۲و۲۹۳ )= ۱/۱  

ns 

ns 

ns 

 

SDA4 

) جنسيت ۱و۲۹۵ )= ۵/۲  

) سن      ۲و۲۹۵ )= ۹/  

) نمره     ۲و۲۹۵ )= ۴/۱  

ns 

ns 

ns 

 

SDA5 

) جنسيت ۱و۲۹۴ )= ۵/  

) سن      ۲و۲۹۴ )= ۳/۱  

) نمره     ۲و۲۹۴ )= ۵/  

ns 

P< ۰۵/  
ns 

۱>۳ 

  SDA= باورحصول هدف 
  جتماعي، احترام و قدر و منزلت، هدف امنيت ا٥ترتيب مربوط به  ه ب٥ تا ١هاي  شماره*

  .اجتنابي است  و امنيتامنيت فردي، نياز به دوستي و محبت اجتماعي
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  ٣= و باالتر٣٠گروه سني
 m**=   و   مردf=زن

 ١=١٨ - ٢٣گروه سني

  

آيا ميزان باور دختران و پسران دانشجوي دانشگاه شيراز در سنين مختلف نسبت به  :ال دومؤس

  كنترل اهداف زندگي متفاوت است؟

 احتمالي متغيرهاي ثيرأ اول در ابتدا به موضوع تسؤال نيز مثل سؤالبراي بررسي اين   

  .دهد  حاصل اين بررسي را نشان مي۹جدول . شود گر پرداخته مي مداخله

  

  )PCD(گر بر باور كنترل اهداف زندگي  ثير متغيرهاي مداخلهأبررسي ت: ۹ جدول
   مقطع آموزشي  *رشته  سال دانشجو  وضعيت تاهل

t(۲۸۹)= ۲۰ /      ns F( ۴و۱۵۰ )= ۷۵/     ns F( ۵و۲۹۱ )= ۶۲ /     ns F( ۲و۲۹۱ )= ۹۷ /    ns 
كنترل امنيت 

 اجتماعي
     

t(۲۹۶)= ۵۵/       ns F( ۴و۱۵۵ )= ۶۰ /     ns F( ۵و۲۹۸ )= ۳۳ /     ns F( ۲و۲۹۸ )= ۵/۱    ns 

كنترل هدف 

احترام و قدر و 

 منزلت
     

t(۲۹۳)= ۵/۱       ns F( ۴و۱۵۰ )= ۶/۱     ns 
F( ۵و۲۹۵ )= ۷/۲    < ۰۵/  

۴< ۱و۳  
F( ۲و۲۹۵ )= ۱۵ /    ns 

كنترل هدف 

منيت فرديا  
     

t(۳۰۲)= ۳/۱       ns F( ۴و۱۵۶ )= ۶۰ /     ns F( ۵و۳۰۴ )= ۸/۱     ns F( ۲و۳۰۴ )= ۰۴ /    ns 

كنترل هدف نياز 

به دوستي و 

 محبت اجتماعي
     

t(۳۰۲)=- ۶۸/      ns F( ۴و۱۵۶ )= ۲/۱     ns F( ۵و۳۰۴ )= ۹۲ /     ns F( ۲و۳۰۴ )= ۳/۱    ns 
كنترل هدف 

 اجتناب امنيتي

 ۱=، مهندسي۳=لوم انساني، ع۴=كشاورزي
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گري است كه بر كنترل فرد نسبت به هدف امنيت فردي   دانشجو تنها متغير مداخلهةرشت  

 به هدف را كمتر از ساير هاي مهندسي وصول كه دانشجويان رشته طوري به. گذارد ر ميثيأت

تالش و تحت بسته به هاي علوم انساني و كشاورزي وا ويژه در مقايسه با رشته ها به دانشكده

  .است دانشجو ةثير آن خنثي گردد رشتأبنابراين تنها متغيري كه بايد ت. دانند كنترل خود مي

 ميزان باور كنترل فرد در وصول به ة متغيرچند تحليل واريانس ةدهند  نشان۱۰نتايج جدول   

ر رشته بر گ ر مداخلهثير دو عامل سن و جنسيت بـا كنترل متغيأدر اين تحليل ت. اهداف خود است

گونه تفاوتي را بين باور  ي سني هيچها مقايسة گروه.  باور كنترل محاسبه شده استةمتغير وابست

دهد اما در مورد دختران و پسران در مورد دو عامل ميزان باور  كنترل اهداف زندگي نشان نمي

امل ميزان كنترل فرد در وصول به هدف زندگي خود در بين دختران و پسران دانشگاهي در دو ع

كنترل امنيت اجتماعي و امنيت فردي متفاوت است و اين ميزان با اختالف زياد بين اين دو گروه 

يعني پسران بيش از دختران معتقدند كه رسيدن به هدف فوق تحت كنترل . و به نفع پسران است

  .و وابسته به تالش آنهاست
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به هدف براي عوامل سن و  وصول ل متغيره باور ميزان كنترچندتحليل واريانس : ۱۰جدول 

   تحصيليةجنسيت با كنترل رشت
 F Sig Scheffe 

PCD1* 

) جنسيت ۱و۲۸۵ )= ۳/۶  

) سن      ۲و۲۸۵ )= ۸ /  

) نمره     ۲و۲۸۵ )= ۵ /  

< ۰۱/  
ns 

ns 

m(۲۸)> f(-۲۸) 
 

 

PCD 2 

) جنسيت ۱و۲۹۲ )= ۳/۱  

) سن      ۲و۲۹۲ )= ۶۰ /  

) نمره     ۲و۲۹۲ )= ۲۳ /  

ns 
ns 

ns 
 

PCD 2 

) جنسيت ۱و۲۹۳ )= ۱/۷  

)  سن     ۲و۲۹۳ )= ۴ /  

) نمره     ۲و۲۹۳ )= ۵ /  

< ۰۱/  
ns 

ns 

m(۱۰۹)> f(۴۹) 
 

 

PCD 4 

) جنسيت ۱و۲۹۸ )= ۰۱ /  

) سن      ۲و۲۹۸ )= ۱  

) نمره     ۲و۲۹۸ )= ۳۷ /  

ns 
ns 

ns 
 

PCD 5 

) جنسيت ۱و۲۹۸ )= ۱۱/  

) سن      ۲و۲۹۸ )= ۰۸ /  

) نمره     ۲و۲۹۸ )= ۲۷ /  

ns 

ns 

ns 

 

  PCD* = ميزان كنترل وصول هدف
 امنيت فردي، نياز به و قدر و منزلت، هدف امنيت اجتماعي، احترام ٥ بترتيب مربوط به ٥ تا ١هاي  شماره*

  .دوستي و محبت اجتماعي و امنيت اجتنابي است
m= مرد ,   f=زن 

  

 آيا ميزان تمايل دختران و پسران دانشجوي دانشگاه شيراز در سنين مختلف نسبت به : سومسؤال

  ر زندگي متفاوت است؟تغيير د

ه تغيير در رفتار و گر بر تمايل فرد ب ثير احتمالي متغيرهاي مداخلهأ به بررسي ت۱۱جدول   

هاي مختلف در تمايل به   از آن است كه دانشجويان دانشكدهها حاكي داده. پردازد عقايد خود مي

و هدفي كه بين د. دارنديي ها تفاوترفتار و عقايد خود در جهت وصول به دو هدف  تغيير در

د خود در مورد يها متفاوت است عبارتند از تمايل به تغيير در رفتار و عقا دانشجويان دانشكده



 

  

 تاريخ علم و تعليم و تربيت در ايران152

در اين رابطه . دوستي اجتماعي است وصول به هدف امنيت فردي و ديگري براي كسب محبت و

ساني و كشاورزي هاي مهندسي و علوم ان بيشترين تمايل به ايجاد تغيير در خود مربوط به دانشكده

  .است

  

  )SCT(گر بر تمايل تغيير در عقايد و رفتار خود  متغيرهاي مداخله ثيرأبررسي ت: ۱۱جدول 
  وضعيت تاهل  سال دانشجو *رشته  سطح آموزش  مقطع

تمايل به تغيير در 

خود براي هدف 

  امنيت اجتماعي

F( ۲و۲۹۴ )= ۴۲/        ns 
F( ۵و۲۹۴ )= ۱/۱        

ns 

F( ۴و۱۵۲ )= ۶۷ /    

ns 

t(۲۹۲)=- ۱۴/       

ns 

      

به تغيير در تمايل 

خود براي هدف 

 قدر و - احترام

  منزلت

F( ۲و۲۹۹ )= ۰۷/        ns 
F( ۵و۲۹۹ )= ۱/۱        

ns 

F( ۴و۱۵۵ )= ۶۸ /    

ns 

t(۲۹۷)= ۴۵ /        

ns 

      

تمايل به تغيير در 

خود براي هدف 

  امنيت فردي

F( ۲و۳۰۱ )= ۶۶/        ns 

F( ۵و۳۰۱ )= ۳/۳    

< ۰۱/  

۶< ۳و۱  

F( ۴و۱۵۵ )= ۲۹ /    

ns 

t(۲۹۹)= ۲۲ /        

ns 

      

تمايل به تغيير در 

خود براي هدف نياز 

دوستي و محبت 

  اجتماعي

F( ۲و۳۰۷ )= ۱         ns 
F( ۵و۳۰۷ )= ۲/۲   < ۰۵/  

۶<۴ 
F( ۴و۱۵۷ )= ۱۱ /    

ns 

t(۳۰۵)= ۷۳ /        

ns 

      

 تمايل به تغيير در 

خود براي هدف 

  امنيت اجتنابي  

F( ۲و۳۰۳ )= ۳۰/        ns 
F( ۵و۳۰۳ )= ۸/۱        

ns 

F( ۴و۱۵۶ )=  ۱      

ns 

t(۳۰۱)= ۶۷ /        

ns 

=۳    , مهندسي=۱ علوم انساني   دامپزشكي=۶  , كشاورزي =۴  ,
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عنوان عامل  ها به ه رشتة تحصيلي دانشجويان دانشكدهدست آمد هتوجه به نتايج ب با  

 متمايل به تغيير رفتار و ة متغيرچندريانس  نتايج تحليل وا۱۲جدول  .شود گر كنترل مي مداخله

  .دهد  تحصيلي را نشان ميةثير رشتأد خود با دو عامل جنسيت و سن و با حذف تيعقا

  

د خود براي دو عامل سن و يعقا رفتار و تمايل به تغيير ة متغيرچندتحليل واريانس : ۱۲جدول 

   تحصيليةجنسيت با كنترل رشت
 F Sig Scheffe 

SCT1* 

) جنسيت ۱و۲۸۸ )= ۵/۸  

) سن      ۲و۲۸۸ )= ۱۷ /  

) نمره     ۲و۲۸۸ )= ۶۱ /  

< ۰۰۵/  
ns 

ns 

m( ۰/۲ )> f( ۶/۱ ) 

 

 

SCT 2 

) جنسيت ۱و۲۹۳ )= ۶/۱  

) سن      ۲و۲۹۳ )= ۷۱ /  

) نمره     ۲و۲۹۳ )= ۲۷ /  

ns 
ns 

ns 
 

SCT 2 

) جنسيت ۱و۲۹۵ )= ۷/۳  

) سن      ۲و۲۹۵ )= ۳۷ /  

) نمره     ۲و۲۹۵ )= ۰۳ /  

< ۰۵/  
ns 

ns 

m( ۲/۲ )> f( ۹/۱ ) 

SCT 4 

) جنسيت ۱و۳۰۱ )= ۴/۱  

) سن      ۲و۳۰۱ )= ۸/۲  

) نمره     ۲و۳۰۱ )= ۵۱ /  

ns 

ns 

ns 

 

SCT 5 

) جنسيت ۱و۲۹۷ )= ۵/۳  

) سن      ۲و۲۹۷ )= ۳۷ /  

)  نمره    ۲و۲۹۷ )= ۳۸ /  

ns 

ns 

ns 

 

   SCT= د خود يتمايل به تغيير در رفتار و عقا
امنيت فردي، نياز ، احترام و قدر و منزلت، جتماعيامنيت ا  هدف٥ترتيب مربوط به  ه ب٥ تا ١هاي  شماره*

     به دوستي و محبت اجتماعي و امنيت اجتنابي
  

به دختران نسبت دهد كه پسران تمايل بيشتري   دانشجويان دختر و پسر نشان ميةمقايس  

. د و رفتار خود براي رسيدن به امنيت اجتماعي و رسيدن به امنيت فردي دارنديبراي تغيير عقا
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مچنين تعامل جنسيت و سن ه. گونه تفاوتي در عوامل پنجگانه نشان ندادند ي سني هيچها گروه

  .دار نبود نيز معني

آيا واكنش عاطفي دختران و پسران دانشجوي دانشگاه شيراز در سنين مختلف  : چهارمسؤال

   خود و نگرش نسبت به آينده متفاوت است؟ة گذشتةنسبت به تجرب

 توسط دو عامل جداگانه  فرد نسبت به گذشته و نيز آيندهكه واكنش عاطفي از آنجائي  

گر سنجيده شده و سپس تعامل جنسيت و  ثير احتمالي متغيرهاي مداخلهأشود، ابتدا ت سنجيده مي

ها حاكي از  داده. دهد گر را نشان مي غيرهاي مداخلهثير متأ ت۱۳جدول . گردد آن تعيين مي سن بر

تلفي ختلف داراي احساسات مخهاي م ف آموزشي و رشتهنشجويان مقاطع مختلآن است كه دا

ه فوق ليسانس در اين رابطه دانشجويان دكتري نسبت ب. باشند  خود ميةنسبت به تجارب گذشت

تري نسبت  سي احساسات و هيجانات تلختري هستند و دانشجويان مهند داراي احساسات مثبت

 ديده ها ولي در مورد آينده اين تفاوت.  دارندويژه علوم انساني و دامپزشكي به ساير دانشجويان به

  .شود نمي

  

  )APD(گر بر واكنش عاطفي  ثير متغيرهاي مداخلهأبررسي ت: ۱۳جدول 
  وضعيت تاهل  سال دانشجو  رشته  سطح آموزش  مقطع

واكنش عاطفي 

نسبت به 

  گذشته

F( ۲و۳۰۲ )= ۳/۴    < ۰۱/  
PhD>MS 

F( ۵و۳۰۲ )= ۴/۳    < ۰۱/  

۱< ۶و۳  
F( ۴و۱۵۶ )= ۱/۱    

ns 
t(۳۰۰)= ۶۶ /       ns 

      

واكنش عاطفي 

  نسبت به آينده
F( ۲و۳۰۲ )= ۵/۲        ns F( ۵و۳۰۲ )= ۲/۲        ns 

F( ۴و۱۵۵ )= ۱/۱     

ns 
t(۳۰۰)=- ۲۱/       ns 

  



 

  

155   ...براساس   ايران و نحوة خود تنظيمي رسيدن به اهداف، اهداف جوانان دانشگاهيمقايسة

  

براي دو عامل سن و جنسيت با كنترل   واكنش عاطفية متغيرچندتحليل واريانس : ۱۴جدول 

  مقطع تحصيلي و رشته
 F Sig Scheffe 

APD(p)* 

) جنسيت ۱و۲۹۵ )= ۰۹/  

)  سن     ۲و۲۹۵ )= ۹/۳  

) نمره     ۲و۲۹۵ )= ۷۳/  

Ns 

< ۰۵/  
Ns 

۲< ۳و۱  

APD(f) 

) جنسيت ۱و۲۹۵ )= ۱۲/  

) سن      ۲و۲۹۵ )= ۲/۲  

) نمره     ۲و۲۹۵ )= ۸۸/  
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 سال هم از ٢٩ تا ٢٤دهندة آن است كه واكنش عاطفي دانشجويان گروه سني   نشان،نتايج  

تر هستند ولي در مورد  زرگتر از خود نسبت به گذشته منفيگروه جوانتر از خود و هم از گروه ب

  .آينده تفاوتي وجود ندارد

  

  گيري بحث و نتيجه

شوند  عنوان اهداف مهم زندگي تلقي مي  هدف اصلي از نظر دانشجويان به٥ نتايج نشان داده كه

 نيز به قدر و آخريدوستي اجتماعي و   و تعلقديگريامنيتي، يكي  ،كه شامل سه نوع هدف

شامل (هدف تحقق امنيت اجتماعي ) ١: (سه هدف امنيتي عبارتند از. منزلت فردي تعلق دارد

 برقراري عدالت و نظم و قانون در جامعه و رفع مشكالتي از قبيل قتل و دزدي و جنايت، و

شامل رسيدن (دي نيت فرهدف تحقق ام )٢(، ) مذهبي-ي اجتماعيها  و خواستها تحقق ارزش

مين امنيت از أهدف ت) ٣(، ) اجتماعي و خانوادگيمين امنيت شغلي، سياسي،أبه آزادي فردي، ت

، هدف )هاي اجتماعي  و پرخاشگريها بمثل فرار از آشو(طريق اجتناب از مشكالت اجتماعي 

شامل (ي رد براي رسيدن به تعلق، دوستي و محبت اجتماعتعلق اجتماعي عبارتست از هدف ف

خره هدف قدر و باأل) ديگران و جلب رضايت آنان يابي و برقراري روابط صميمانه با دوست
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قبيل كسب افتخار و شهرت و رسيدن به يك مقام اجتماعي و  مشتمل بر موضوعاتي از(منزلت 

  ).كسب مرتبة علمي جهاني

دهي انجام  نظم خود) مدل برانداشتاتر(كه پژوهش حاضر براساس يك مدل نظري  از آنجائي  

 ةند، بحث از نتايج با مقايسم مرتبط هايندكس به صورتي ارگانيك به پذيرفته است كه در آن چهار

 به اين ارتباط ارگانيك صورت توجه پنج هدف موردنظر با دختران و پسران در سنين مختلف در

  .گيرد مي

گونه تفاوتي در  دانشجو هيچنتايج نشان داد كه دختران و پسران  :كسب امنيت اجتماعي در زندگي

هم  زندگي با  ساله در ميزان ارزش اين هدف در٣٠ ساله تا بيش از ١٨مقاطع سني مختلف از 

 و ها  تحقق خواستآنها در مجموع معتقدند كه برقراري نظم، عدالت، و قانون و. ندارند

  . مذهبي از اهداف مهم زندگي آنان است-ي اجتماعيها ارزش

 چنداني ندارند و ةويژه پسران معتقدند براي رسيدن به اين هدف فاصل  بهة دانشجويان وهم  

ترين  ولي ضعيف. عي استترين هدف در زندگي براي آنان همين هدف امنيت اجتما نزديك

به بياني ديگر دانشجويان . ويژه براي دختران، براي وصول به اين هدف وجود دارد كنترل، به

 و كافي نيستوجه براي رسيدن به هدف امنيت اجتماعي   هيچمعتقدند كه تالش كنوني آنها به

د خود تغيير ايجاد كنند تا بتوانند به هدف امنيت اجتماعي يبايد به صورتي جدي در رفتار و عقا

خود و  ، توجه خود را بيش از آنكه بر نيز يعني ايجاد تغييرولي در همين بخش. نزديك شوند

ساسي حل ا دانند و راه يرات سياسي، اجتماعي و فرهنگي ميغي خود معطوف دارند متوجه تةخانواد

بنابراين از نظر دانشجويان دانشگاه شيراز براي برقراري عدالت، . بينند را در ايجاد اين تغييرات مي

هاي اجتماعي و  جامعه و سياست  تغيير درمتوجه اول بايد ةجامعه در درج نظم و قانون در

 تمايل و انگيزشي قوي براي براي دانشجويانز آن بود كه اين انديشه نتايج حاكي ا. باشيمفرهنگي 

 و اين امر براي پسران دانشجو با قدرت بيشتري نسبت به دختران به همراه داشتايجاد تغيير 

  .مطرح است

توان  آوري شده است مي اين تحقيق در حدود يكسال پيش جمعهاي  توجه به اينكه داده با  

 را با توجه به نتايج اين ،ي پسرانها ويژه فعاليت  به،نشجويي سال گذشتهالت دابسياري از تحو
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كه دانشجويان اعم از دختر و پسر در تمامي سطوح سني هدفي را  زماني. تحقيق محتمل دانست

ثر ندانسته بلكه ؤهاي فردي را م بينند و نيز كنترل  ميميسررا  در زندگي مهم دانسته و رسيدن به آن

توان احتمال داد   مي.بايد انجام گيرد اجتماعي و فرهنگي -بخش سياسي ييرات درتغمعتقدند كه 

توجه به اينكه اين  با. گيري براي رسيدن به اهداف باشد  شكلة دانشجويي آماديها كه حركت

هل، سال دانشجو و سطوح يا أ دانشجو، وضعيت تةسازي متغيرهاي رشت ساننتايج پس از يك

از .  دانشجويان و نقش مهم آن پي بردةها بر كلي توان به گسترش داده يهاي آموزشي است، م دوره

ي مختلف اجتماعي ها الزم در بخشكه در اين تحقيق نظر دانشجويان در مورد تغييرات  آنجائي

طور دقيق معلوم كرد كه در كدام  توان به قرار نگرفته بود بنابراين نمي سؤالطور مشخص مورد  به

رسد در اين زمينه به تحقيق  نظر مي شود و به ه تغيير بيشتر احساس ميعي نياز ببخش اجتما

  .بيشتري نياز باشد

 سال، ١٢ و ٦ زماني ةويژه در فاصل رود مردم در فاصلة سني مختلف به معموالً انتظار مي  

 تواند اين نتيجه مي. دست نيامد هاي ب هند ولي در اين تحقيق چنين نتيجهاهداف خود را تغيير د

اي  گونه  سال هنوز هدف امنيت اجتماعي به١٢ سني بيش از ةفاصل دهندة آن باشد كه در ننشا

و به احتمالي (يكسان در مقاطع سني و با شدت براي جوانان و بزرگساالن دانشجوي شيرازي 

هاي اجتماعي دانشجويي  ين ترتيب يكي از عوامل اصلي جنبشبد.  استمانده باقي) كشور

كه اين  هداف زندگي آنان از جمله هدف امنيت اجتماعي باشد و تا زمانيتواند وصول به ا مي

تغييرات درون اجتماعي را اي جدي براي آنان مطرح است و براي رسيدن بدان  گونه اهداف به

  .رود ي اجتماعي از آنان ميها تظار حركتدهند، ان  تمايل نشان ميين تغييراته ادانند و ب الزم مي

 خود بسيار اميدوارند و اين اميد به ة دانشجويان در اين نمونه به آيندبايد توجه داشت كه  

شان متفاوت  زندگيةي گذشتها صورتي فاحش با تجارب عاطفي و احساسي آنان نسبت به سال

 در مجموعبيني مثبت به آينده همراه است و  با نوعي خوشهاي نوجوانان  بنابراين انديشه. است

  .باشد  ميز اميدوار بودن آنانحاكي ا

 سطوح سني بين دختران و پسران ة نتايج حاكي از آن بود كه در كلي:كسب احترام و قدر و منزلت

هم وزن (زندگي خود   دانشجويان اهميت اين هدف را درةبه بياني ديگر كلي. تفاوتي وجود ندارد
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ن به اين بينند و رسيد ميدر كمترين حد نسبت به ساير اهداف زندگي )  امنيتي-هدف اجتنابي

صورت نياز، تغيير براي حصول  بيند و در تاً در كنترل شخص خود و نزديك ميهدف را نسب

د خود و نيز تغيير در جامعه و فرهنگ و يرفتار و عقا سريعتر به هدف آن را متوجه تغيير در

يا بنابراين آنها معتقدند رسيدن به افتخار، شهرت و كسب يك مقام اجتماعي و . دانند سياست مي

صورت لزوم بايد در خود و جامعه تحول   علمي نياز به تالش آنها دارد و درةرسيدن به يك مرتب

كه از نظر دانشجويان رسيدن به هدف  از آنجائي. ايجاد نمايند تا وصول به هدفشان ممكن گردد

اي توان انتظار داشت كه دانشجويان بر سته به تالش فرد است بنابراين ميبه مقدار زيادي واب

 تغييرات در خود باشند  رسيدن به هدف احترام و منزلت اجتماعي بيشتر متوجه خود و احياناً

  .هرچند كه موانع اجتماعي را نيز بايد مرتفع سازند

اي باالتر از  حترام و منزلت براي فرد در مرتبهو هدف ا) ۱۹۶۸(  مازلوةنظري گونه كه در همان  

يد اين نظريه أيدست آمده در راستاي ت ه بةقرار دارد، نتيجهدف امنيت، دوستي و همدلي اجتماعي 

يعني ارزش كمتر اين هدف نسبت به امنيت اجتماعي و امنيت فردي و نيز هدف محبت و همدلي 

 طور متوسط بهتوان انتظار داشت كه  ني علمي نظريه ميبي بنابراين مطابق با پيش. رار دارداجتماعي ق

كه هدف امنيت و پس از آن  ه احترام و قدر و منزلت تا زمانيانشجويان در رسيدن بفعاليت د

  .در اولويت قرار نخواهد گرفت هدف دوستي و همدلي اجتماعي نسبتاً تحقق يابد

 كيد بر نتايج اينأبندي اهداف زندگي و با ت جه به ديدگاه نظري مازلو در طبقهتو بنابراين با  

ي زندگي دانشجويان در ها  باشد كه هدفتواند مطرح پژوهش به شكلي جدي اين موضوع مي

بخش كسب مقام علمي و تحصيلي و افتخار و شهرت در متوسط دانشجويان تحت شعاع 

مين أصورت عدم ت تواند در آينده در اين موضوع مي. گيرد ي امنيتي زندگي آنان قرار ميها دفه

  .نياز امنيتي، لطمات جدي بر پيكر علمي جامعه وارد سازد

 عدم ارضاء نياز امنيتي در مقاطع ةدهند توجه به مطالب قبل كه نشان  موضوع بااهميت اين  

مين اين أدهنده باشد زيرا عدم تراي مسئوالن و مديران كشور هشدارتواند ب ختلف بود ميسني م

  . تخصصي جامعه در آينده مشكلي جدي ايجاد خواهد نمود-نياز براي وجهة علمي
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ي كشور، توجهي ها ژه در دانشگاهوي  درخشان در جامعه و بهاستعدادهايهرچند كه توجه به   

تواند  ي آنان مناقشات جدي ميها  توانائياگرچه در استراتژي پرداختن به(جا و معقول است ب

تخصصي حاكم بر جامعه را  - علميةولي از آنجا كه متوسط متخصصين پشتوان) مطرح باشد

 تخصصي -د ويژه از دانشجويان اوالً نياز علميدهند و بنابراين توجه خاص به تعدا تشكيل مي

ثير أت د كه اين گروه اقليت نيز خود تحترو حتمال آن ميجامعه را پاسخ نخواهد داد ثانياً ا

عنوان ابزاري براي رسيدن به  ي علمي را نيز بهها ه باشند و هدفي امنيتي قرار داشتها هدف

تواند با دقت بيشتري در آينده  ته اين موضوع ميالب.  خود بدانندي امنيتي حاكم بر زندگيها هدف

  .طور خاص جزء اهداف اين پژوهش قرار نداشت مورد پژوهش قرار گيرد زيرا كه به

 هدفي كه دانشجويان بيشترين اهميت را در مقايسه با ساير اهداف بدان قائلند، :كسب امنيت فردي

ل و داشتن امنيت شغلي و يي مثل كسب آزادي و استقالها هدف. كسب امنيت فردي است

ي مهم دانشجويان دختر و پسر ها  داشتن آرامش خانوادگي از خواستهاجتماعي و سياسي و

  رسيدن به امنيت فردي و سپس امنيت اجتماعي،، اولةبنابراين در درج. است) طور مساوي به(

رغم  ند، اما عليگير  اهداف امنيتي قرار مية هرچند كه هردو در طبقبراي دانشجويان اهميت دارد

 دارند و وصول بدان نيز ة زيادي از آن دانشجويان، فاصل،اهميت فراوان اين هدف در زندگي

، هرچند كه اين )ويژه براي دختران به (نيست و تحت كنترل آنها ردچندان به تالش آنها بستگي ندا

براي رسيدن به همين جهت . بيند تحت كنترل خود مياز هدف امنيت اجتماعي هدف را بيشتر 

اين تمايل در . دهند غيير نشان ميبه اين هدف در دو بخش اجتماعي و فردي تمايل به ايجاد ت

 اقتصادي و فرهنگي جامعه و نيز -ط سياسيي شراآنها تغيير. دختران استاز پسران دانشجو بيش 

  . دانند مين امنيت فردي ميأد خود را الزمة تيرفتار و عقا

زندگي براي دانشجويان بسيار دور از دسترس است ولي به لحاظ در هرچند كه اين هدف   

و )  اولةدر درج(ط اجتماعي ياي كه دارد و نيز انگيزش شديد به تغيير شرا العاده فوقاهميت 

رود كه  امنيت اجتماعي، احتمال ميدليل وابستگي اين هدف به  د و رفتار خود و نيز بهيسپس عقا

نظر  بنابراين به.  از خود ظاهر سازندمينة فردي و اجتماعيدانشجويان پاسخي عملي در دو ز
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رسد اهداف مربوط به آزادي و امنيت فردي دانشجويان نياز به بررسي و توجه عاجل داشته  مي

  .باشد

 برقراري دوستي، جلب محبت و احترام مردم از اهداف مهم در :كسب محبت و دوستي مردم

دختران در .  از هدف امنيت فردي قرار داردبعد اهميت اين هدف از نظر. زندگي دانشجويان است

اند ولي در ساير ابعاد بين دختران و  تر از پسران دانشجو دانسته  سطوح سني اين هدف را مهمةكلي

  هدف را بسيار دور مي بينند اگريعني هر دو گروه رسيدن به اين. پسران تفاوتي وجود ندارد

صورت لزوم بايد در رفتار   حتي دانشجويان معتقدند در.ندرسيدن بدان را تحت كنترل خود بدان

  .د تا امكان رسيدن به هدف تسهيل گرددنكنايجاد ط اجتماعي تغيير يخود و شرا

توجه به اينكه اهميت اين هدف كمي بيش از هدف امنيت اجتماعي است و در رتبة دوم  با  

رل فرد است، و شخص باور دارد گيرد و بسيار تحت كنت هميت اهداف زندگي دانشجو قرار ميا

كيد أتبيش از پيش تواند بدان برسد، بنابراين بر تالش فردي براي رسيدن بدان  ش ميكه با تال

حال  خواهد نمود و اين تالش به مراتب بيشتر از امنيت اجتماعي است هرچند كه خود را در

كه اين هدف از نظر  از آنجائي. بيند  از هدف موردنظر خود در زندگي ميحاضر بسيار دور

كيد بر هدف امنيت أرسد دانشجويان پس از ت نظر مي گيرد به رار ميتئوريك پس از هدف امنيت ق

 هرچند كه آن را تالش كنندفردي و اجتماعي، براي وصول به محبت و صميميت اجتماعي 

ردم از  محبت مبنابراين از ديدگاه نظري، احتمال تالش براي جلب. مطلوب و ارزشمند بدانند

ي امنيتي ها آن قائلند به شدت هدف رغم اهميتي كه در زندگي خود بر سوي دانشجويان علي

 اهداف زندگي كنوني آنان تا وصول بدين هدف ةمين دليل فاصل هزندگي آنان نيست و شايد به

  .سيار زياد استب

ند و نيز لحاظ آنكه دانشجويان براي هدف جلب محبت و دوستي مردم ارزش بااليي قائله ب  

 تواند حاكي از آن باشد كه كنند مي ر وضعيت كنوني احساس ميبيشترين فاصله از آن را د

دوستي مردم  مورد كسب محبت و دانند كه بتوانند در اي نمي دانشجويان هنوز خود را در مرحله

نيز با اين نتيجه . دانند له دارند، هرچند كه آن را مهم ميبيانديشند و به همين جهت با آن فاص



 

  

161   ...براساس   ايران و نحوة خود تنظيمي رسيدن به اهداف، اهداف جوانان دانشگاهيمقايسة

  

شت، مطابقت داشته و از طريق داتكيه سلسله مراتب اهداف زندگي افراد  ي قبلي كه برها بحث

  .گيرد يد قرار ميأيدست آمده نيز احتمال چنين مطلبي مورد ت ههاي ب ه داد

ويژه براي پسران دانشجو  ترين اهداف زندگي به اهميت  اين هدف جزء كم: امنيت اجتنابيكسب

مند نيستند كه براي حفظ امنيت خود از  هياني ديگر دانشجويان چندان عالقبه ب. بوده است

جامعه براي حفظ  ي موجود درها ي اجتنابي مثل دوري گزيدن از مشكالت و درگيريها مكانيزم

 از پسران استفاده تران ايراني از اين مكانيزم بيشهرچند كه طبيعي است دخ. امنيت استفاده كنند

ان شد دانشجويان ترجيح گونه كه بي ي قبلي است زيرا همانها  همسو با بحثكنند چنين برداشتي

.  فعاالنه در حل مشكالت دخالت نمايند تا آنكه به روش اجتنابي از آن به دور باشندمي دهند

 مربوط به خروج از كشور و رفتن به سؤال دانشجويان در ةشايد به همين جهت باشد كه نمر

د، زيرا از نظر آنان اين عمل نوعي وه اهداف زندگي بسيار پائين بكشوري ديگر براي رسيدن ب

  .واكنش انفعالي است تا فعاالنه

توانند به راحتي از   چندان در دسترس آنها نيست و نميدانشجويان معتقدند اين هدف  

ين ترها از ا نالبته در اين زمينه سنين باالتر بيشتر از جوا. مشكالت امنيت اجتماعي دوري گزينند

 براي از درگيري حاكي از تجارب آنها در زندگي مبني بر دوري چونكنند  مكانيزم استفاده مي

كه بخواهند بدان  صورتي ولي در.  و به تالش و كنترل آنها نيز خيلي وابسته نيستهدوحفظ خود ب

بخش  ر اقتصادي و فرهنگي جامعه ايجاد نمايند تا د-ط سياسييبرسند بايد بيشتر تغيير را در شرا

  .فردي و خانوادگي خود

رود كه براي رسيدن به اين هدف، يعني هدف اجتناب از  طابق با آنچه گفته شد انتظار نميم  

 آنان بلكه انگيزش. جويان اتخاذ گرددآشوب و پرخاشگري در جامعه، تصميم جدي از سوي دانش

گيري و   از طريق حل مشكالت است تا كنارهدر جهت حركت به سوي رسيدن به اهداف

ويژه  ان بايد آنان را در حل مشكالت بهگيري در دانشجوي بنابراين با چنين سمت. نفعالنهبرخورد م

اهداف زندگي خود نقش برآوردن مشكالت امنيتي فعاالنه شركت داد تا آنان احساس كنند در 

كه  كنند اطمينان حاصل ميدارند و از اين طريق رشد آنان تسهيل گرديده و مسئوالن نيز 
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هاي انتخابي آنان در مورد رسانيدن جوانان به اهداف زندگيشان و نيز رفع مشكالت  استراتژي

  .گردد ثر واقع ميؤاجتماعي م

فعال بودن انسان گوياي آن  داشتاتر مبني برن براةيد نظريأيبنابراين در مجموع نتايج ضمن ت  

ي امنيتي فردي، ها ارتند از هدفترتيب اهميتي كه دارند عب است كه اهداف زندگي دانشجويان به

خره هدف امنيت اجتماعي و جلب دوستي و محبت مردم، كسب احترام و قدر و منزلت و باأل

ه هم متوجه تغيير در دانشجويان براي رسيدن به اين اهداف تالشي فعاالنه دارند ك. اجتنابي امنيتي

 ي، اقتصادي و فرهنگي جامعهط سياسينها است و هم متوجه تغيير در شراد خود آيرفتار و عقا

عي هاي قوي در ايجاد تغييرات در ابعاد فردي و اجتما ها و انگيزش نتايج حاكي از انديشه. است

ها  اين انديشه و انگيزش. ثري استؤي بسيار مها ريزان حاوي پيام است كه براي مسئوالن و برنامه

ف  شرط الزم براي وصول به اهداساز و نيز متوجه اهداف امنيتي است كه زمينه اول ةدر مرتب

  .تواند باشد تر مي متعالي

  

  ها نوشت پي
1. SDA= Subjective Developmental Attainment Development 
pi = perceived importance of the ith-goal 
sdi =perceived distance from the ith-goal 
2. PCD = Personal Control over 
ac = autonomous control 
hc = heteronomous control 
3. SCT = Self- Corrective Tendency 
pc = perceived corrective tendency 
4. APD = Affective outlook of Personal Development 
pe = perceived emotion 
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APPEN: A 
factors Q: Factor

s 
Q: 

F1 

هدف امنيت 

 اجتماعي
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

F2 

 - هدف احترام

 قدر و منزلت
 
 

 

 
 

 

 
 

** 

 

  کمک به تحقق عدالت اجتماعی

  کمک به تحقق قانون و نظم در جامعه

  نبود قتل و جنايت و دزدی در جامعه

  خدمت و کمک به مردم

نداشتن احساس انزجار و تنفر از 

  جامعه

ی ها و خواستها کمک به تحقق ارزش

  اجتماعی

ی ها و خواستها کمک به تحقق ارزش

  یمذهب

  زندگیوچی در پرهاشدن از احساس 

  

   کسب شهرت و معروفيت

   کسب افتخار

   رسيدن به يک مقام اجتماعی

  رسيدن به مرتبه علمی جهانی

  کسب موفقيت تحصيلی

  هدايت و رهبری مردم

  

 رفتن به کشوری ديگر برای 21

  برآوردن نياز 

   گرسنه نماندن خود و خانواده ام22

   زيبايی جسمانی29

  

F3 

هدف 

امنيت 

 فردي
 
 

 

 
F4 

هدف 

نياز 

وستي د

و محبت 

اجتماع

 ي
 

 

 
F5 

هدف 

امنيت 

 اجتنابي

  اجتماعی ,سياسی,رسيدن به امنيت شغلی

  کسب موفقيت شغلی

  کسب استقالل و آزادی خود

  نبود مشاجره در خانواده

  

  برقراری دوستی و همدلی با ديگران

  يافتن دوست

  جلب محبت و رضايت ديگران

  جلب احترام ديگران

  نداستن احساس غربت و تنهايي

  

  

 ی اجتماعیها دوری جستن از آشوب

  رخاشگری موجود در جامعهپدوری جستن از 

  حفظ تندرستی خود1

  ی روانی ها  رها شدن از نگراني2

   تشکيل خانواده11

   برقراری روابط جنسی12

   

  

  

** Omitted from the analysis due to low measured variance 
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APPEN: B 

  ج سال گذشته چيست؟ پندگيتان در احساس شما نسبت به تجارب زن

  بسيار اميدوار     ٥        ٤        ٣        ٢         ١        بسيار نااميد

  بسيار شاد    ٥        ٤        ٣        ٢         ١        بسيار افسرده

              بسيار توانا  ٥        ٤        ٣        ٢         ١        بسيار ناتوان

              بسيار فعال  ٥        ٤        ٣        ٢         ١        بسيار منفعل

              بسيار مطمئن  ٥        ٤        ٣        ٢         ١        بسيار نامطمئن

  عالقه   بسيار باانگيزش و با  ٥        ٤        ٣        ٢         ١        رغبت بسيار بی

  بسيار هدفمند    ٥        ٤        ٣        ٢         ١        هدف بسيار بی

  

  نج سال آينده چيست؟ پاحساس شما نسبت به تجارب زندگيتان در 

  بسيار اميدوار     ٥        ٤        ٣        ٢         ١        بسيار نااميد

  بسيار شاد    ٥        ٤        ٣        ٢         ١        بسيار افسرده

              بسيار توانا  ٥        ٤        ٣        ٢         ١        بسيار ناتوان

              بسيار فعال  ٥        ٤        ٣        ٢         ١        بسيار منفعل

              بسيار مطمئن  ٥        ٤        ٣        ٢         ١        بسيار نامطمئن

  عالقه  بسيار باانگيزش و با  ٥        ٤        ٣        ٢         ١        رغبت بسيار بی

  بسيار هدفمند    ٥        ٤        ٣        ٢         ١        هدف بسيار بی


