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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: Student's life satisfaction plays an important role in 

their other functions. As a result, the present study was 

conducted with the aim of predicting life satisfaction 

components based on the communication skills in the students 

of Islamic Azad University. 

Materials and Methods: The present study was a descriptive 

from type of correlation. The research population was the 

students of Islamic Azad University of Tehran city in the 

academic years of 2019-2020 whit number of 190000 people. 

The sample size was 384 people who were selected by multi-

stage cluster sampling method. Data were collected by the 

communication skills test-revised (Queendom, 2004) and 

student's life satisfaction scale (Huebner, 1991) and analyzed 

by methods of Pearson correlation coefficient and multiple 

regression whit enter model in SPSS-19 software. 

Findings: The findings showed that the communication skills 

components included ability to receive and send messages, 

emotional control, listening skills, insight into the 

communication process and communication with 

assertiveness had a positive and significant relationship with 

all life satisfaction components included family, friends, 

university, life environment and self in students. Other 

findings showed that communication skills significantly could 

predict 43% of family changes, 53% of friends changes, 30% 

of university changes, 44% of life environment changes and 

54% of self changes in students (P<0.001). 

Conclusion: The results indicated the predicting of life 

satisfaction components based on the communication skills. 

As a result, to improve and enhance students' life satisfaction 

can be increased their communication skills through 

workshops 
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  و همکاران     ایرانفرد حسین  80

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 خانواده،) زندگی از رضایت هایمولفه بینیپیش
 اساس بر( خود و زندگی محیط دانشگاه، دوستان،
 آزاد دانشگاه دانشجویان در ارتباطی هایمهارت

 اسالمی
 

 1ایرانفرد حسین
 حدهمت امارات المللبین واحد تربیتی، علوم گروه دکتری، دانشجوی

 .امارات اسالمی، آزاد دانشگاه عربی،
 

 *2محمدطاهری محمودرضا
 آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد تربیتی، علوم گروه استادیار،
 (.مسئول نویسنده) ایران تهران، اسالمی،

 
 3فرسلطانی محمد

 زادآ دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد تربیتی، علوم گروه دانشیار،
 .ایران تهران، اسالمی،

 
 چکیده

 سایر در مهمی نقش دانشجویان زندگی از رضایت: هدف
 بینیپیش هدف با حاضر پژوهش نتیجه، در. دارد آنها عملکردهای

 در ارتباطی هایمهارت اساس بر زندگی از رضایت هایمولفه
 .شد انجام اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان

 هجامع. بود همبستگی نوع از توصیفی حاضر مطالعه: هاروش و مواد
 یتحصیل سال در تهران شهر اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان پژوهش

 که بودند نفر 384 نمونه حجم. بودند 190000 تعداد به 99-1398
 با هاداده. شدند انتخاب ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونه روش با

 و( 2004 کوئیندام،) ارتباطی هایمهارت تجدیدنظرشده آزمون
 و آوریجمع( 1991 هیوبنر،) دانشجویان زندگی از رضایت مقیاس

 مدل اب چندگانه رگرسیون و پیرسون همبستگی ضرایب هایروش با
 .شدند تحلیل SPSS-19 افزارنرم در همزمان

 شامل ارتباطی هایمهارت هایمولفه که داد نشان هایافته: هایافته
 دادن،گوش مهارت عاطفی، کنترل پیام، ارسال و دریافت توانایی

 همه اب قاطعیت با توأم ارتباط و ارتباط فرایند به نسبت ینشب
 دانشگاه، دوستان، خانواده، شامل زندگی از رضایت هایمولفه
 .داشتند معنادار و مثبت رابطه دانشجویان در خود و زندگی محیط

 طورمعناداریبه ارتباطی هایمهارت که داد نشان دیگر هاییافته
 تغییرات از درصد 53 خانواده، تغییرات از درصد 43 توانستند
 تغییرات از درصد 44 دانشگاه، تغییرات از درصد 30 دوستان،
 دانشجویان در را خود تغییرات از درصد 54 و زندگی محیط

 .(>001/0P) کنند بینیپیش
 ندگیز از رضایت هایمولفه بینیپیش از حاکی نتایج: گیرینتیجه

 ارتقای و بهبود برای نتیجه، در. بود ارتباطی هایمهارت اساس بر
 ارتباطی هایمهارت میزان توانمی دانشجویان زندگی از رضایت

 .داد افزایش آموزشی هایکارگاه طریق از را آنها
 

 .دانشجویان ارتباطی، هایمهارت زندگی، از رضایت :هاواژه کلید
 

 18/11/1400ریخ دریافت: تا
 24/12/1400تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول mtpeace2004@yahoo.com  

 مقدمه
های برگرفته مندی به پژوهش درباره سازههای اخیر عالقهدر دهه

رضایت از زندگی، کیفیت زندگی، نگر مانند از روانشناسی مثبت
بینی و غیره افزایش چشمگیری بهزیستی، شادکامی، امیدواری، خوش

های برگرفته از (. رضایت از زندگی یکی از سازه1داشته است )
 های شناختیباشد که ارزیابینگر میرویکرد روانشناسی مثبت

)قضاوت کلی درباره رضایت از زندگی( و عاطفی )تجربه هیجان
های ناخوشایند( افراد را از های خوشایند و عدم تجربه هیجان

(. رضایت از زندگی به معنای احساس 2کند )زندگی خود بررسی می
های خوشایند و داشتن عمومی رضایت از زندگی، تجربه هیجان

های ناخوشایند و نداشتن های مثبت و عدم تجربه هیجاناحساس
فی دیگر، رضایت از زندگی (. در تعری3های منفی است )احساس

عنوان ارزیابی افراد از میزان تحقق و ارضای نیازها، اهداف، به
(. رضایت از زندگی نقش 4ها تعریف شده است )آرزوها و خواسته

ی هاها و افزایش هوش هیجانی، کیفیت تبادلمهمی در زندگی انسان
دگی، های مثبت و کاهش ناامیدی، افسرها و هیجاناجتماعی، عاطفه

(. افراد دارای 5های منفی دارد )ها و هیجاننفس منفی و عاطفهعزت
های مثبت بیشتری را تجربه رضایت از زندگی باال غالبا هیجان

کنند، از گذشته، حال و آینده خود و دیگران رویدادهای مثبت می
تری از رویدادهایی که آورند و ارزیابی مثبتبیشتری را به یاد می

(. رضایت از زندگی در 6افتد، دارند )ی اتفاق میکه در زندگ
خانواده، دوستان، دانشگاه، محیط دانشجویان از ترکیب پنج مولفه 

گانه های پنجآید که هر یک از مولفهزندگی و خود بوجود می
های شناختی و عاطفی افراد از هر یک از آنها و دهنده ارزیابینشان

 (.7باشد )دگی میها در زنمیزان رضایت از ارزیابی
های ارتباطی یکی از عوامل مرتبط با رضایت از زندگی، مهارت

ترین دستاوردهای انسان به (. ارتباط یکی از نخستین و عالی8است )
(. ارتباط به 9باشد )معنای پیوند، پیوستگی و رابطه با دیگران می

معنای فرایند انتقال پیام از یک شخص به شخص یا اشخاص دیگر با 
های (. مهارت10های کالمی و غیرکالمی است )استفاده از پیام

هایی هستند که افراد با کمک آنها ارتباطی به منزله مهارت
فردی به شکل مناسبی با دیگران ارتباط های میانتوانند در تعاملمی

برقرار سازند و سبب بروز پیامدهای مثبت و اجتناب از پیامدهای 
های ارتباطی پایه و (. مهارت11دی شوند )فرمنفی در روابط میان

دهنده فرایندی های دیگر هستند و نشاناساس بسیاری از مهارت
های است که در آن اطالعات، معانی و احساسات از طریق پیام

(. این 12شود )کالمی و غیرکالمی با دیگران به اشتراک گذاشته می
ند، ری داشته باششود که دانشجویان دوستان بیشتها سبب میمهارت

ها و حمایت اجتماعی بیشتری دریافت نمایند، در زندگی با مشکل
های کمتری مواجه شوند، در زندگی شادتر و امیدوارتر باشند چالش

(. 13ای سازگار و مناسب استفاده نمایند )و از راهبردهای مقابله
توانایی دریافت و ارسال های ارتباطی از ترکیب پنج مولفه مهارت

صورت واضح های کالمی و غیرکالمی بهیام )توانمندی درک پیامپ
ها، ابزار و دهی به هیجانو صحیح(، کنترل عاطفی )توانمندی نظم
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های دیگران(، مهارت ها و کنار آمدن با هیجانکنترل هیجان
ها و ، ذخیره، تفسیر و ارزیابی کردن پیامدادن )توانمندی حسگوش
المی(، بینش نسبت به فرایند ارتباط های کدهی به پیامپاسخ

)توانمندی درک و فهم منظور دیگران از ارتباط و درک چگونگی 
تاثیرگذاری در روابط اجتماعی( و ارتباط توأم با قاطعیت )توانمندی 

نظر از نوع واکنش های خود صرفها و ابهامجسارت بیان سوال
 (.14آید )بوجود می دیگران(

های ارتباطی و رضایت درباره رابطه مهارتهایی با اینکه پژوهش
های هر یک شده، اما پژوهشی درباره رابطه مولفهاز زندگی انجام
های یکی از روی دیگری در دانشجویان بینی مولفهاز آنها یا پیش

ها ترین پژوهشترین و مرتبطیافت نشد و در ادامه نتایج مهم
( حاکی از 2019)نتایج پژوهش چن و همکاران  شوند.گزارش می

های اجتماعی بر رضایت از زندگی اثر معنادار مثبت مهارت
( 2019(. در پژوهشی دیگر میلو و همکاران )15سالمندان بود )

های اجتماعی و رضایت از زندگی گزارش کردند که بین مهارت
(. همچنین، 16نوجوانان رابطه مثبت و معنادار وجود داشت )

ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند ( 1398پوررجب و همکاران )
های ارتباطی با کیفیت زندگی دبیران رابطه مثبت و که مهارت

پوربافرانی و همکاران در پژوهشی دیگر  (.17معنادار داشت )
نفس، های ارتباطی با عزتگزارش کردند که مهارت( 2018)

خودکارآمدی عمومی و رضایت از زندگی زنان متاهل همبستگی 
( 1397(. نتایج پژوهش قائمی و همکاران )8نادار داشت )مثبت و مع

های ارتباطی با کیفیت حاکی از رابطه مثبت و معنادار مهارت
( ضمن 1392پور و همکاران )(. اسماعیل18زندگی پرستاران بود )

های ارتباطی با رضایت پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مهارت
(. در پژوهشی 19داشت ) زناشویی زوجین رابطه مثبت و معنادار

( گزارش کردند که بین 2011دیگر قربان شیرودی و همکاران )
هوش هیجانی، رضایت از زندگی و مهارت ارتباطی همبستگی مثبت 

 (.20و معنادار وجود داشت )
ای سرمایه یا نیروی انسانی های هر جامعهترین سرمایهیکی از مهم

سازان جامعه هستند دهآن جامعه است و دانشجویان بدون شک آین
دهند. بررسی های مختلف را تشکیل میکه نیروی انسانی سازمان

رضایت از زندگی دانشجویان اهمیت بسیاری دارد. چون که رضایت 
های تحصیلی و بسیاری از ویژگی با از زندگی دانشجویان

گذارد و از آنها تاثیر میاثیر ارتباط دارد و بر آنها ت غیرتحصیلی
ز بینی رضایت اهایی با هدف پیشد. بنابراین، انجام پژوهشپذیرمی

ر ریزی بزندگی در دانشجویان بر اساس متغیرهای مختلف و برنامه
اساس آنها جهت بهبود رضایت از زندگی دانشجویان ضروری است 

لی های قبکه یکی از متغیرهای مرتبط با آن که کمتر در پژوهش
باشد. با اینکه ارتباطی می هایمورد توجه قرار گرفته مهارت

های های اندکی درباره رابطه رضایت از زندگی با مهارتپژوهش
های آنها را با هم شده، اما پژوهشی که رابطه مولفهارتباطی انجام

نتیجه، پژوهش حاضر با هدف بررسی کرده باشد، یافت نشد. در 
طی تباهای ارهای رضایت از زندگی بر اساس مهارتبینی مولفهپیش

 در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی انجام شد.
 
 و روش هااد وم

مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش 
-99تهران در سال تحصیلی  شهردانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 

های آزاد اسالمی های مذکور شامل دانشگاهدانشگاهبودند.  1398
واحدهای علوم و تحقیقات، تهران شمال، تهران غرب، تهران شرق، 

پزشکی و واحد تهران جنوب، تهران مرکز، پزشکی، دندان
نفر و بر اساس  190000الکترونیکی بودند. با توجه به حجم جامعه 

ورد شد که با نفر برآ 384حجم نمونه جدول کرجسی و مورگان 
برای انجام  ای انتخاب شدند.ای چندمرحلهگیری خوشهروش نمونه

گیری با روش مذکور از میان همه واحدهای دانشگاهی نمونه
مذکور ابتدا تعدادی رشته و گرایش و سپس تعدادی کالس از میان 
هر رشته و گرایش به روش تصادفی انتخاب و همه افراد کالس در 

 عنوان نمونه انتخاب شدند.ورود به مطالعه به صورت داشتن شرایط
تمایل جهت شرکت در پژوهش، عدم شرایط ورود به مطالعه شامل 

های قبل، عدم اعتیاد و مصرف داروهای مشروطی در ترم
پزشکی، عدم دریافت خدمات روانشناختی در سه ماه گذشته روان

ه زا مانند طالق و مرگ در سه ماو عدم وقوع رخدادهای تنش
گذشته و شرایط خروج از مطالعه شامل انصراف از تکمیل ابزارها 
بعد از اعالم رضایت جهت شرکت در پژوهش و عدم پاسخگویی 

 ها بودند.به بیش از ده درصد گویه
مسئوالن سازمان مرکزی دانشگاه  برای انجام این پژوهش ابتدا با

نگی الزم هماه های آزاد اسالمی شهر تهرانآزاد اسالمی و دانشگاه
 و کالس ، گرایشبه تفکیک رشته به عمل آمد و آمار دانشجویان

دانشجویان  گیری تعدادی کالس شد.اقدام به نمونه تهیه و سپس
ها از نظر داشتن شرایط ورود به مطالعه بررسی و در صورت کالس

عنوان نمونه انتخاب و عالوه بر بیان اهمیت و داشتن شرایط به
ت نکات اخالقی توسط پژوهشگر، از آنان ضرورت پژوهش و رعای

 .خ دهندپژوهش حاضر پاس دو ابزار خواسته شد تا به ابزارهای
های ارتباطی آزمون تجدیدنظرشده مهارت این پژوهش اولابزار 

گویه در پنج مولفه توانایی دریافت  34( بود که با 2004کوئیندام )
دادن گویه(، مهارت گوش 9گویه(، کنترل عاطفی ) 9و ارسال پیام )

گویه( و ارتباط توأم با  5گویه(، بینش نسبت به فرایند ارتباط ) 6)
ها با استفاده از مقیاس گویه( طراحی شده است. گویه 5قاطعیت )

( 5( تا همیشه )نمره 1ای لیکرت از هرگز )نمره پنج درجه
های توانایی دریافت و ارسال پیام گذاری و دامنه نمرات مولفهنمره

، 30الی  6دادن ، مهارت گوش45الی  9، کنترل عاطفی 45الی  9
 5 و ارتباط توأم با قاطعیت 25الی  5بینش نسبت به فرایند ارتباط 

ن آن داشت حاکی از بیشتر در هر مولفه و نمره باالتر باشدمی 25الی 
های بسیاری روایی سازه آن با است. در پژوهش ویژگی یا مولفه

بررسی و نتایج حاکی از وجود پنج عامل یا مولفه روش تحلیل عاملی 
ر از باالت با روش آلفای کرونباخ های آنو پایایی مولفه مذکور بود

( 1384چاری و فداکار )(. در ایران، حسین14رش شد )گزا 70/0
ر را با روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی و بار عاملی روایی سازه ابزا

 61/71توانستند  ها را مناسب گزارش و پنج مولفه با همهمه گویه
ر عالوه ب های ارتباطی را تبیین کنند.درصد از واریانس کل مهارت

توانایی  هایمولفهکردن برای با روش دونیمه را پایایی ابزار آن،
 دادن، مهارت گوش79/0 ، کنترل عاطفی81/0 دریافت و ارسال پیام

 و ارتباط توأم با قاطعیت 59/0 ، بینش نسبت به فرایند ارتباط69/0
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های توانایی دریافت و مولفهبا روش آلفای کرونباخ برای و  51/0
، 67/0دادن ، مهارت گوش77/0، کنترل عاطفی 80/0ارسال پیام 

 47/0و ارتباط توأم با قاطعیت  55/0بینش نسبت به فرایند ارتباط 
روایی محتوایی با نظر  در پژوهش حاضر .(21) بدست آوردند

مقدار پایایی با روش آلفای  متخصصان و خبرگان دانشگاهی تایید و
نترل ، ک79/0های توانایی دریافت و ارسال پیام کرونباخ برای مولفه

، بینش نسبت به فرایند 83/0دادن ، مهارت گوش86/0عاطفی 
 محاسبه شد. 92/0و ارتباط توأم با قاطعیت  88/0ارتباط 
( بود 1991مقیاس رضایت از زندگی هیوبنر ) وم این پژوهشابزار د

گویه(،  9گویه(، دوستان ) 7گویه در پنج مولفه خانواده ) 40که 
طراحی گویه(  7گویه( و خود ) 9گویه(، محیط زندگی ) 8دانشگاه )

ای لیکرت از ها با استفاده از مقیاس شش درجهشده است. گویه
گذاری و دامنه ( نمره6( تا کامال موافق )نمره 1کامال مخالف )نمره 

 8، دانشگاه 54الی  9، دوستان 42الی  7اده خانو هایمولفه نمرات
نمره و باشد می 42الی  7و خود  54الی  9، محیط زندگی 48الی 

 .باالتر در هر مولفه حاکی از بیشتر داشتن آن ویژگی یا مولفه است
بررسی و نتایج حاکی از روایی سازه ابزار با روش تحلیل عاملی 

های آن با روش یایی مولفهپاو  وجود پنج عامل یا مولفه مذکور بود

بهروزی و  (. در ایران،7گزارش شد ) 70/0آلفای کرونباخ باالتر از 
مقیاس رضایت از ابزار را با  همگرای( روایی 1392همکاران )

بدست آورند  56/0( برابر با 22( )1985زندگی داینر و همکاران )
یایی معنادار بود. عالوه بر آن، پا 001/0تر از که در سطح کوچک

، 88/0های خانواده ابزار را با روش آلفای کرونباخ برای مولفه
 76/0و خود  77/0، محیط زندگی 88/0، دانشگاه 77/0دوستان 

در پژوهش حاضر روایی محتوایی با نظر  (.23دست آوردند )ب
ای با روش آلفمتخصصان و خبرگان دانشگاهی تایید و مقدار پایایی 

، دانشگاه 85/0، دوستان 81/0نواده های خاکرونباخ برای مولفه
 محاسبه شد. 88/0 خودو  90/0، محیط زندگی 86/0
های ضرایب با روش ها پس از گردآوری با ابزارهای فوقداده

افزار همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان در نرم
SPSS-19  تحلیل شدند. 05/0در سطح معناداری 

 
 هایافته

های رضایت از نتایج میانگین و انحراف معیار مولفه 1در جدول 
 های ارتباطی در دانشجویان گزارش شده است.زندگی و مهارت

 
 

 های ارتباطی در دانشجویانهای رضایت از زندگی و مهارتنتایج میانگین و انحراف معیار مولفه. 1جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیر

08/28 توانایی دریافت و ارسال پیام  48/2  
27/27 کنترل عاطفی  92/5  

76/17 دادنمهارت گوش  80/1  
55/16 بینش نسبت به فرایند ارتباط  49/2  

85/13 ارتباط توأم با قاطعیت  18/2  
19/22 خانواده  65/2  
72/27 دوستان  59/2  
12/25 دانشگاه  65/2  

17/28 محیط زندگی  62/2  
19/22 خود  17/3  

های رضایت از زندگی و همبستگی مولفهنتایج ضرایب  2در جدول 
 های ارتباطی در دانشجویان گزارش شده است.مهارت

 

 
 های ارتباطی در دانشجویانهای رضایت از زندگی و مهارت. نتایج ضرایب همبستگی مولفه2جدول 

 خود محیط زندگی دانشگاه دوستان خانواده متغیر
 **0/58 **0/48 **0/37 **0/51 **0/43 توانایی دریافت و ارسال پیام

 **0/55 **0/42 **0/35 **0/34 **0/29 کنترل عاطفی

 **0/61 **0/39 **0/28 **0/44 **0/37 دادنمهارت گوش

 **0/53 **0/28 **0/31 **0/55 **0/41 بینش نسبت به فرایند ارتباط

 **0/48 **0/41 **0/46 **0/33 **0/35 ارتباط توأم با قاطعیت

001/0<P** های قابل مشاهده است، بین همه مولفه 2طور که در جدول همان
های ارتباطی شامل توانایی دریافت و ارسال پیام، کنترل مهارت
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دادن، بینش نسبت به فرایند ارتباط و ارتباط عاطفی، مهارت گوش
های رضایت از زندگی شامل خانواده، توأم با قاطعیت با همه مولفه

زندگی و خود در دانشجویان رابطه مثبت  دوستان، دانشگاه، محیط
 (.>001/0Pو معنادار وجود داشت )

فرض های تحلیل رگرسیون نشان داد که فرضبررسی پیش
در آزمون  05/0تر از بودن به دلیل معناداری بزرگنرمال

همچنین،  اسمیرنوف برای همه متغیرها رد نشد. -کولموگروف
های رضایت مولفهبینی عامل تورم واریانس برای پیش آماره مقدار

بود،  10تر از های ارتباطی بسیار کوچکاز زندگی بر اساس مهارت

خطی چندگانه رد شد. عالوه بر آن، مقدار آماره لذا فرض هم
های رضایت از زندگی بر مولفهبینی برای پیشواتسون  -دوربین

قرار داشت، لذا  5/2الی  5/1های ارتباطی در دامنه اساس مهارت
ده، ششد. با توجه به مطالب مطرحها رد ماندههمبستگی باقیفرض 

در  ها مجاز است.رگرسیون جهت تحلیلروش استفاده از شرایط 
ی بیننتایج رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیش 3جدول 

های ارتباطی در مولفه رضایت از خانواده بر اساس مهارت
 دانشجویان گزارش شده است.

 
 

 های ارتباطی در دانشجویانبینی مولفه رضایت از خانواده بر اساس مهارت. نتایج رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیش3جدول 
 F Sig Beta Sigآماره  R 2R df بینمتغیرهای پیش

27/0      توانایی دریافت و ارسال پیام،  001/0  

25/0   5   کنترل عاطفی،  001/0  

66/0 دادن،مهارت گوش  43/0  378 91/27  001/0  24/0  001/0  

22/0      بینش نسبت به فرایند ارتباط و  001/0  

19/0      ارتباط توأم با قاطعیت  001/0  

های ارتباطی مهارتقابل مشاهده است،  3طور که در جدول همان
خانواده  رضایت از درصد از تغییرات 43طورمعناداری توانستند به

نتایج  4در جدول  (.>001/0Pبینی کنند )را در دانشجویان پیش
بینی مولفه رضایت از رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیش

های ارتباطی در دانشجویان گزارش شده بر اساس مهارت دوستان
 است.

 

 
 های ارتباطی در دانشجویانبر اساس مهارت دوستانلفه رضایت از بینی مو. نتایج رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیش4جدول 

 F Sig Beta Sigآماره  R 2R df بینمتغیرهای پیش
31/0      توانایی دریافت و ارسال پیام،  001/0  

27/0   5   کنترل عاطفی،  001/0  

73/0 دادن،مهارت گوش  53/0  378 40/35  001/0  25/0  001/0  

33/0      اط وارتب بینش نسبت به فرایند  001/0  

22/0      ارتباط توأم با قاطعیت  001/0  

های ارتباطی قابل مشاهده است، مهارت 4طور که در جدول همان
 دوستان رضایت از درصد از تغییرات 53طورمعناداری توانستند به

نتایج  5در جدول  (.>001/0Pبینی کنند )را در دانشجویان پیش
بینی مولفه رضایت از با مدل همزمان برای پیشرگرسیون چندگانه 

های ارتباطی در دانشجویان گزارش شده دانشگاه بر اساس مهارت
 است.

 

 
 های ارتباطی در دانشجویانبینی مولفه رضایت از دانشگاه بر اساس مهارت. نتایج رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیش5جدول 

 F Sig Beta Sigآماره  R 2R df بینمتغیرهای پیش
24/0      توانایی دریافت و ارسال پیام،  001/0  

23/0   5   کنترل عاطفی،  001/0  

55/0 دادن،مهارت گوش  30/0  378 52/21  001/0  19/0  001/0  

15/0      بینش نسبت به فرایند ارتباط و  001/0  

28/0      ارتباط توأم با قاطعیت  001/0  

های ارتباطی قابل مشاهده است، مهارت 5جدول طور که در همان
درصد از تغییرات رضایت از دانشگاه  30طورمعناداری توانستند به

نتایج  6در جدول  (.>001/0Pبینی کنند )را در دانشجویان پیش
بینی مولفه رضایت از رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیش
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ر دانشجویان گزارش های ارتباطی دمحیط زندگی بر اساس مهارت
 شده است.

 

 
 های ارتباطی در دانشجویانبینی مولفه رضایت از محیط زندگی بر اساس مهارت. نتایج رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیش6جدول 

 F Sig Beta Sigآماره  R 2R df بینمتغیرهای پیش
27/0      توانایی دریافت و ارسال پیام،  001/0  

25/0   5   کنترل عاطفی،  001/0  

67/0 دادن،مهارت گوش  44/0  378 50/29  001/0  16/0  001/0  

23/0      بینش نسبت به فرایند ارتباط و  001/0  

20/0      ارتباط توأم با قاطعیت  001/0  

های ارتباطی قابل مشاهده است، مهارت 6طور که در جدول همان
تغییرات رضایت از محیط درصد از  44طورمعناداری توانستند به

 7در جدول  (.>001/0Pبینی کنند )زندگی را در دانشجویان پیش
بینی مولفه نتایج رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیش

های ارتباطی در دانشجویان گزارش رضایت از خود بر اساس مهارت
 شده است.

 

 
 های ارتباطی در دانشجویانبینی مولفه رضایت از خود بر اساس مهارت. نتایج رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیش7جدول 

 F Sig Beta Sigآماره  R 2R df بینمتغیرهای پیش
 001/0 24/0      توانایی دریافت و ارسال پیام،

 001/0 29/0   5   کنترل عاطفی،

 001/0 31/0 001/0 22/37 378 54/0 74/0 دادن،مهارت گوش

 001/0 25/0      و فرایند ارتباطبینش نسبت به 

 001/0 20/0      ارتباط توأم با قاطعیت

های ارتباطی قابل مشاهده است، مهارت 7طور که در جدول همان
درصد از تغییرات رضایت از خود را  54طورمعناداری توانستند به

 (.>001/0Pبینی کنند )در دانشجویان پیش
 
 گیریتیجه ن

در سازندگی آینده جامعه و اهمیت با توجه به نقش دانشجویان 
بینی رضایت از زندگی در آنها، پژوهش حاضر با هدف پیش

های ارتباطی در های رضایت از زندگی بر اساس مهارتمولفه
 دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی انجام شد.

های ارتباطی شامل های مهارتبین همه مولفهها نشان داد که یافته
 دادن،توانایی دریافت و ارسال پیام، کنترل عاطفی، مهارت گوش

بینش نسبت به فرایند ارتباط و ارتباط توأم با قاطعیت با همه 
شامل خانواده، دوستان، دانشگاه، های رضایت از زندگی مولفه

معنادار وجود محیط زندگی و خود در دانشجویان رابطه مثبت و 
ها شده، اما این یافتههای اندکی در این زمینه انجامپژوهش .داشت
 (،8پوربافرانی و همکاران )های های پژوهشاتی همسو با یافتهاز جه

پوررجب و همکاران (، 16میلو و همکاران ) ،(15چن و همکاران )
ان قرب ( و19پور و همکاران )اسماعیل (،18قائمی و همکاران ) (،17)

ت توان گفها میین این یافتهدر تبی .بودند (20) شیرودی و همکاران
های ارتباطی سطح باالیی برخوردار که دانشجویانی که از مهارت

توانند از زندگی خود لذت بیشتری ببرند و رضایت باشند، می
د شود. اگر دانشجویان بتوانند به فربیشتری از زندگی نصیب آنها می

طرف مقابل خود به طور موثر گوش دهند یعنی از مهارت 
دادن فعال برخوردار باشند. توانایی درک پیامی را که از طرف گوش

رسد را داشته باشند و به طور متقابل بتوانند برای دگیری به ایشان می
او پیام بفرستند یعنی پاسخ پیام او را بدهند به یکی دیگر از 

های ارتباطی که همانا توانایی دریافت و ارسال های مهارتویژگی
توانند رضایت بیشتری شوند و از این طریق میمیپیام است مجهز 

از ارتباط با طرف مقابل بدست آورند و در نتیجه رضایت از زندگی 
شود. در ارتباط با دیگران داشتن قاطعیت و عزم جدی آنها بیشتر می

بسیار مهم است، لذا اگر دانشجویان بتوانند خودشان را به این 
یت بیشتری از ارتباط نصیب مکانیزم مجهز سازند، بدون شک رضا

شود. ویژگی یا مولفه دیگر ارتباط، کنترل عواطف و آنها می
احساسات در ارتباط و تعامل با دیگران است. اگر دانشجویان 
بتوانند عواطف و احساسات خود را کنترل و مدیریت نمایند، بدو 

ند یابهای ارتباطی سطح باالتری دست میتوانند به مهارتشک می
ر د کنند.نتیجه آن از زندگی نیز بیشتر احساس رضایت می و در

های ارتباطی شامل توانایی نتیجه، منطقی است که با افزایش مهارت
بت دادن، بینش نسدریافت و ارسال پیام، کنترل عاطفی، مهارت گوش

ضایت های ربه فرایند ارتباط و ارتباط توأم با قاطعیت میزان مولفه
ده، دوستان، دانشگاه، محیط زندگی و خود از زندگی شامل خانوا

های در دانشجویان افزایش یابد و بالعکس با کاهش مولفه
های رضایت از زندگی در آنان های ارتباطی میزان مولفهمهارت

 کاهش یابد.
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طورمعناداری های ارتباطی بهمهارتها نشان داد که دیگر یافته
امل خانواده، دوستان، های رضایت از زندگی شتوانستند همه مولفه

 .بینی کننددانشگاه، محیط زندگی و خود در دانشجویان را پیش
که  توان گفتا در تبیین آنها میپژوهشی در این زمینه یافت نشد، ام

کننده رضایت از زندگی بسیار حائز بینیبحث درباره عوامل پیش
 طاهمیت و ضروری است. در برقراری ارتباط با دیگران، طرف ارتبا

جان باشد. زمانی که ما با افراد و اشخاص تواند شخص یا محیط بیمی
تواند خانواده، دوستانمان، دیگر در ارتباط هستیم، طرف متقابل می

استادان و یا کادر دانشگاه باشد. در این حالت برخورداری از 
های ارتباطی سطح باالتر منجر به برقراری ارتباط صحیح و مهارت

ند نوعی تواو داشتن چنین ارتباطی با افراد مختلف می شودموثرتر می
احساس رضایت درونی و قلبی ایجاد کند و این احساس رضایت 

تواند سبب رضایت از زندگی شود. در مقابل، گاهی طرف ارتباط می
محیط است. برای مثال دانشجویان به محیط زندگی خود و محیط 

ار بخش تا بسیبسیار لذت تواند در دامنهدانشگاه حسی دارند که می
، نوع انگیز باشد. بنابراینآفرین تا بسیار غمآور و یا بسیار شادیمالل

احساس دانشجو نسبت به محیط پیرامون نوعی ارتباط دوطرفه 
تواند منجر به رضایت یا عدم رضایت از زندگی شود. است که می

ای هتوان گفت که مجهزشدن دانشجویان به مهارتدر مجموع، می
تواند منجر به برقرری ارتباط موثرتر و کارآمدتر با ارتباطی می

جان شود که این امر خود به افزایش رضایت از افراد و محیط بی
های ارتباطی و ابعاد آن عالوه بر آن، مهارت شود.زندگی منجر می

های مثبت روانشناختی مثل شادکامی، با بسیاری از شاخص
یستی روانشناختی و غیره که توانایی آوری، بهزامیدواری، تاب

بینی رضایت از زندگی را دارند ارتباط مثبت و معنادار دارند. پیش
های مثبت از آنجایی که رضایت از زندگی نیز یکی از شاخص

های ارتباطی و ابعاد آن روانشناختی است، منطقی است که مهارت
ی در بینی رضایت از زندگهم بتوانند نقش معناداری در پیش

های در نتیجه، منطقی است که مهارت دانشجویان داشته باشند.
ارتباطی شامل توانایی دریافت و ارسال پیام، کنترل عاطفی، مهارت 

دادن، بینش نسبت به فرایند ارتباط و ارتباط توأم با قاطعیت گوش
های رضایت از زندگی شامل خانواده، مولفه بینی معنادارتوانایی پیش
داشته در دانشجویان  را انشگاه، محیط زندگی و خوددوستان، د

 .باشند
نخستین محدودیت این پژوهش محدودشدن جامعه پژوهش به 

های آزاد اسالمی شهر تهران بود. بنابراین، انجام دانشجویان دانشگاه
های آزاد اسالمی سایر شهرها پژوهش بر روی دانشجویان دانشگاه

شود. محدودیت دیگر عدم بررسی نتایج ها پیشنهاد میو استان
تی مانند جنسیت یا مدرک شناختفکیک متغیرهای جمعیتبه

شود که پژوهش حاضر به تحصیلی بود. در نتیجه، پیشنهاد می
شناختی انجام و نتایج آنها با هم و با تفکیک متغیرهای جمعیت

عنوان آخرین محدودیت نتایج پژوهش حاضر مقایسه شوند. به
گر مانند رغبت توان به عدم کنترل متغیرهای مزاحم و مداخلهمی

باالی برخی دانشجویان و رغبت و انگیزه پایین برخی دیگر و انگیزه 
های رضایت از بینی مولفهنتایج حاکی از پیشاز آنها اشاره کرد. 

های ارتباطی بود. در نتیجه، برای بهبود و زندگی بر اساس مهارت
های توان میزان مهارتارتقای رضایت از زندگی دانشجویان می

، بنابراین های آموزشی افزایش داد.رگاهارتباطی آنها را از طریق کا
شود که مسئوالن دانشگاه برای دانشجویان جهت ارتقای پیشنهاد می

رضایت از خانواده، دوستان، دانشگاه، محیط زندگی و خود دوره 
پیشنهاد دیگر طراحی  های ارتباطی برگزار نمایند.آموزش مهارت

دانشگاه آزاد  های ارتباطی ویژه دانشجویانبسته آموزش مهارت
های ارتباطی به اسالمی و تقویت اساتید در زمینه آموزش مهارت

 باشد.دانشجویان می
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