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بحران وجودی و امید  میان رابطه اشتغال در بررسی  : این پژوهش در جهتهدف

 .انجام گرفت به زندگی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی

. جامعه آماری این باشدمیهمبستگی  -: تحقیق حاضر از نوع توصیفیروش

پژوهش را دو گروه دختر و پسر شاغل و غیر شاغل که در دوره کارشناسی ارشد 

 211متشکل از ای نمونهدر دادند،تشکیل اند بودهبه تحصیل  در این دانشگاه مشغول

گیری در نفر پسر بودند که به روش نمونه 22 نفر دختر و 118 زمودنی شاملآ

 به زندگی امیدهای پرسشنامهاز ها دادهآوری ی جمعراب دسترس انتخاب شدند.

برای  .دسغیب( استفاده شد و )سیمپسون(، و پرسشنامه بحران وجودی )احمدی

، هامتغیراز آزمون همبستگی پیرسون به منظور ارتباط بین  نیزها دادهتجزیه و تحلیل 

جنسیت استفاده شد. نتایج آزمون ای واسطهبرای نشان دادن نقش  Zو آزمون 

واری در زندگی بین دختران ن داد بین بحران وجودی و امیدهمبستگی پیرسون نشا

نیز نشان داد  zآزمون . نتایج (.>11/1Sig.pمعناداری وجود دارد ) رابطه و پسران
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و نگرش ن وجودی و امید به زندگی انتخاب که جنسیت افراد در ارتباط بین بحرا

 ثر است.ؤوضعیت اشتغال مدر ندارد. اما  تأثیرآنان به شغل 

واری به زندگی افراد ارتباط معناداری و جود بین بحران وجودی و امید :گیرینتیجه

 . باشندمیثر ؤاغل بودن افراد مدر شاغل و غیر شدارد و این عوامل 

 .، جنسیتدانشجویان، بحران وجودی ،امید به زندگی ،اشتغال :واژگان کلیدی
 

 

 مقدمه

که در این راستا افراد رود میدر توسعه هر جامعه به شمار  مؤثرمنابع انسانی از مهمترین عوامل 

دانش  1، اشتغالتحصیل کرده و متخصص نقش مهمتری را بر عهده دارند. بر این اساس

های اران کشورذبرنامه ریزان و سیاستگآموختگان یکی از مسائلی است که  همواره مورد توجه 

مختلف بوده است. این توجه به لحاظ اهمیت بازار کار به عنوان مرکز ثقل اقتصادی و اجتماعی 

اهداف توسعه که به افراد دانش آموخته برای نیل به  باشدمیاجتماعی های نقشو هم به لحاظ 

 .(1331 ،)ذوالفقاری شودمیکشور محول 

که آید میعنوان یک معضل به شمار در جامعه کنونی ایران به  بیکاری دانش آموختگان

در  شوند. اینالتحصیل شده و به سوی بازار کار روانه میفارغ که پس از مدتی شوندمی

نظر متناسب با رشد دانش ه ظرفیت اشتغال زایی جامعه ب شرایطی است که رشد اقتصادی و

 .باشدمیآموختگان ن

از عوامل بسیار مهم در افت عالوه، مشکالت اقتصادی و فقر مادی دانشجو یکی ه ب

هر زندگی دانشجو تامین نشود، دانشجو به های ترین. وقتی که کم شودمیتحصیلی او محسوب 

ارد نظام آموزشی عالی هرساله تعداد زیادی از افراد و گیرد.روز نیز جنبه حادتری به خود می

ن صورتی فرصت کمتری را اداره کند. در چنیاش خانوادهپردازد تا خود و مشاغل جانبی می

                                                 
1. Occupation 
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خواهد داشت تا به مطالعه دروس تحصیلی خود بپردازد و دچار خستگی جسمی و روحی شده 

که در نتیجه به افت تحصیلی وی منجر خواهد شد )قوام، ملک یابد میو فراگیری او کاهش 

به این  تقصیر نیستند. محققانبیها نگرانیهم در ایجاد این ها دانشگاه (1333پور و ایمانی، 

)قریشی، اند ندادهوظایف خود را در زمینه اشتغال به خوبی انجام ها دانشگاهکه اند رسیدهنتیجه 

(. طوری که هم اکنون مشکالت فارغ التحصیالن دانشگاهی برای اشتغال به صورت 1331

مشهودی نمایان است. در تشریح این ساختار پیچیده کارشناسان امور اقتصادی و مسایل 

( معتقد است که 1331. قریشی )گیرندمیی از اصطالح رکود تورمی آموزشی کمک آموزش

رکود اشتغال و تورم آموزشی را باید درنابسامانی نظام آموزشی و مثمرثمر نبودن برنامه ریزی 

انسانی، که در آن تقاضای شغل بیش از عرضه آن است جستجو کرد که در نتیجه این عدم 

 .گرددمیهان و آشکار ظاهر تعادل به صورت بیماری پن

 و شودمیباعث خستگی روحی و جسمی دانشجو  تواندرسد اشتغال میبا این که بنظر می

رسد میبه نظر  دهد، از طرفی نیزرا کاهش  علمی آنانهای فعالیتزمان مطالعه و استراحت و 

نگرش و حرفه و  (. انتخاب شغل1333)قوام و همکاران،  گذار باشدآنان اثرهای موفقیتکه در 

کار و حرفه را جدا از توان نمیاو باشد و  1مسایل وجودی تواند جدا ازبه این فرایند نمی انسان

ارتباط شکل گیری خود ( نیز 2002) 3وجودی فرد در نظر گرفت. به اعتقاد مک میالن 2)خود(

 .  گزیند به خوبی مشهود استبر می ای که شخص برای خودو حرفه

ها انجام شده است. و رشتهها حوزهیابی در کار در بیشتر دی در مورد معناتحقیقات زیا

افراد از  درکنشان دادن کار در جایگاه خود و  دهی وتحقیقات مذکور تمرکزشان بر معنا اکثر

گذارند. و اشخاص میها سازمانها، تغییر مفهوم کار در بین فرهنگمعنای کار و اشتغال و 

                                                 
1. Existential Issue 

2. Self 

3. MacMillan 
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که با ادراک فرد از  های شخصی و سازمانیوافر به ارتباط بین پیامدای هعالقمحققان سازمانی 

 .(2011، 1دارند )مایلس شودمیاستنباط  یابی در کارمعنا و معنا

در زندگی افراد  رتباط کار و اشتغال با خود وجودییابی در کار و اعواملی از قبیل معنا

چه چیزی باعث  تی این چنین کهسؤاال، انگیزدمی تی را در ذهن برسؤاالچه مرد و چه زن 

شود که کار و شغل معنا پیدا کند؟ چرا کار برای افراد مختلف معنای متفاوت دارد؟ چه قدر می

تی در سؤاالامکان دارد که افراد کار و شغل مطابق با ایده، افکار و احساسات خود پیدا کنند؟ 

االت اساسی در فلسفه ؤکنند سمی مورد اینکه چگونه افراد معنایابی را در کارشان احساس

روانشناسان و  ت، متخصصان مختلف از جملهسؤاالن (. ای2003، 2باشد )بریفوجودی می

ای اساسی و مهم در جامعه شناسان را بر آن داشته است  که کار و شغل را به عنوان حوزه

اد ریشه در فلسه چه بسا که اشتغال افر زندگی افراد از دیدگاه وجودی فرد در نظر بگیرند و

طور ذاتی با ه ت وجودی بسؤاال(. 1223، 3وجودی زندگی او نیز داشته باشد )راپورت و بایلین

. کند مرتبط استیافت میگیری هویتش درهویت شخص و بازتابهایی که از فرایند شکل

و  ت اساسی که درباره شرایط اساسی زندگی و وجود انسانسؤاالت وجودی را به عنوان سؤاال

اند. هایی که در ارتباط با محیط دارد تعریف کردهاش و تجربهتجربهفرد در فرایند های نیازبیان 

شود ف در زندگی ناشی میاین نیاز از تمایل به تفسیر و درک کامل پیدا کردن یک معنی و هد

 (.  2012 )هارتمن،

وشنی داشته شود که نسبت به اهدافمان دید رداشتن هدف و معنا در زندگی باعث می

چن، یانگ و ، باشیم و این گرایش را در خودمان ایجاد کنیم که اهداف قابل دستیابی است )سو

تواند احساس کند از زندگی معتقد است هنگامی فرد می (2002) 5(. بامیستر2002، 1هانگ

اند داری، ارضا شده باشد. این چهار نیاز عبارتداراست که چهار نیاز او به معنا داری برخورمعنا

                                                 
1. Miles 

2. Brief 

3. Rapaport & Bailyn 

4. Su,Chen,Yang & Hung  

5. Baumeister 
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( بر 3) ؛ودن به یک حرفه( احساس کارایی و متعهد ب2) ؛( هدفمند بودن جهت زندگی1: )از

( 1و ) ؛را توجیه کندهایی کنشهایی که بتواند به وسیله آنها خور دار بودن از مجموعه ارزش

عالوه، ه بوجود یک مبنای با ثبات و استوار برای داشتن نوعی حس مثبت خود ارزشمندی. 

که این  ر صورتیبه عنوان یک سائق اساسی برای انسان در نظر گرفت، دتوان میمعنایابی را 

 (. 1222، 2و مارکون 1)رانست شودمینیاز )سائق( پس رانده شود فرد دچار بحران وجودی 

های اجباری، زندگی یکنواخت و تکراری با دور شدن از بعد ولیتئجبر محیطی، مس

های که انسان شودمیکند و باعث معنوی و ارزشی شخصیت، انسان عصر ما را از درون تهی می

در تب و تابی داغ، مبهم و اسرار آمیز قرار گرفته که ویژگی بارز آن تنهایی،  امروزی

, ترجمه تبریزی 3سرگردانی، بی مصرفی، بیهودگی و داشتن یک گم شده است )فرانکل

ارزشمند هستند بی  (. این انسان ها از اینکه موجودی در حال رشد، پویا و خودمختار و1331

ران و جودی هستند. انسانی که قادر نیست در زندگی معنا و هدف نتیجه دچار بح اطالع اند ودر

و تهی بودن معنایی بیبیابد و مبتال به ناتوانی وجودی است و نگرانی اصلی او احساس پوچی و 

(.  فردی که 1331ترجمه تبریزی،  ،جودی شده است )فرانکلو است از نظر فرانکل دچار خأل

که یابد ها میناکامیها و دردها و انواع رنج ن را همراه باآداند میزندگی را پوچ و بی معنی 

است تا به طور موقت او را از تنش رهایی بخشد و هایی راهبرای فرار از آن مجبور به توسل به 

او را در پوچی بیشتر غرق کند. زمانی که فردی به پایان زندگی می اندیشد و  هاراهشاید این 

روحی و جسمی در او پدید های ناراحتی، شودمیه از آن هراسان آینده را تاریک و مبهم دید

برای معنا و هدف در هایی سؤال. یا به عبارت دیگر هنگامی که انسان در پی یافتن آیدمی

نوع خال و بحران وجودی  به نوعی دچار یکماند میها ناکام است و از این ارزشاش زندگی

 (2005، 1جیمز) شودمی

                                                 
1. Ranst, N 

2 . Marcoen 

3 . Frankle 

4 . James 
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ها، نسبت به به علت دوری گزینی و به تدریج جداشدن از سنت و ارزشنسل جوان نیز 

کنند )فرانکل، ترجمه افراد سالخورده و مسن خال و بحران وجودی بیشتری را تجربه می

 (. 1315معارفی، 

رایج است و های ایدهبرای محققان سازمانی موضوع فراتر از احساس و  معنایابی در کار

را برای رفاه و و آن گیرندمیفراتر از لذت و سرخوشی موقت در نظر  آن ها این مسئله را به

(. در 1225)رایان، دسی، گرولنیک، دانند میگی انسان مناسب واری در زندامید مخصوصاً

تر مسیری برای زندگی مناسبتواند میباال به زندگی  امید تحقیقات نیز نشان داده شده است که

 فراهم آورد زندگیهای سختیو  نامالیمات با رویارویی اینیز این مهم راهی بر باشد و

 .(2001، 1نکوالیچاک و )چیمیک

است. امید یک منبع قدرتمند برای  مطرح در تحقیق حاضر امیدبه زندگیلفه ؤدیگر م

که برای انسان بسیار ضروری  شودمیبازیابی و دوباره تولد یافتن محسوب  وعزندگی و یک ن

پویا و غیر  یل و انتظارات مثبت آینده، و نیزعنی یک نوع پیش بینی که با مامید به م .نمایدمی

ن، او همکار 2های زندگی تغییر کند )سودر واکنش به موقعیتتواند یقابل پیش بینی است که م

ها ( امید را به عنوان ظرفیت و توانایی ادراک از طریق مشتق ساختن راه2000) 3نایدرش(. ا2005

سازد تا با استفاده از که برای شخص انگیزه میکند میاهداف مورد نظر تعریف  برای رسیدن به

به دنبال اهدافی  این ادراک به تغییرات مورد نظر دست پیدا کند. افراد دارای امید باال، معموالً

در (. 1221نایدر، شهستند که دارای میزانی از عدم قطعیت و سطح دشواری متوسط باشند )ا

های دانشگاهی نیز که انجام شده است نقش امید به زندگی برای انگیزه در محیطتحقیقاتی که 

بعد  ی که( نشان داد دانشجویان2000اشنایدر ) ار مهم تلقی شده است. برای مثال:دانشجویان بسی

و  داشتنددر مقیاس امید گرفتند مهارت سازگاری بهتری  یاز دوره لیسانس امتیاز باالتر

و در کل به آینده کاری خود کنند های تحصیالت انتخاب میورها برای دراهبردهای بهتری ر

                                                 
1. Chimick & Nekolaichak 

2 . Sue 

3 . Snyder 
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امید به عنوان یک عنصر مراقبت کننده و یک نیروی محرک  براینابن. نگرندمیبا دید مثبتی 

تحقیقی که در بین  . در زمینه امیدواری، با انجامشودمیدرونی و ذاتی انسان در نظر گرفته 

نشان داده شد که معنای وجودی نقش بسیار مهمی در افزایش  گرفت، دانشجویان دانشگاه انجام

این تحقیق بیان داشت که معنای وجودی در پیش  ،به عالوه .(2005، 1)مارکون امید واری دارد

. نتایج پژوهشی (2005کند )مارکون، های افسردگی نقش مهمی ایفا میگیری از بروز نشانه

و )بهروزی  داری وجود داردگی و امیدواری ارتباط معناکه بین معنای زند دیگر نشان داده

 (.1332 محمدی،

ارتباطات قوی  انجام گرفتقان مختلف در رابطه با امیدواری در تحقیقاتی که توسط محق

، (1220 1و پندلتون، 3(، رضایت از زندگی )پولوما1231، 2بین معنویت و شادی )گالوپ

واری در ا امیدب یا حرفه ( و کار1222، 2و اسمیت 5واری )دینراحساس رفاه، سرخوشی و امید

د. در تحقیقی که نقش عواملی چون: آموزش ش(. پیدا 2010و دکاس،  3روسو  ،1زندگی )برنت

و اشتغال بر میزان امید به زندگی افراد در نظر گرفته شد، نتایج حاکی از این بود که آموزش 

به سزایی دارد و  تأثیرامید به زندگی آنها  صحیح و منظم و همچنین شاغل بودن افراد در میزان

التری داشتند و کسانی که از اشغال مناسب و آموزش درست برخوردار بودند امید به زندگی با

بیکار بودند و نیز آموزش منظمی به آنها داده نشده بود امید به زندگی  بر عکس افرادی که

 (.2002 ،10و پکا 2)ولکانو بسیار کمی داشتند

                                                 
1. Marcon 

2. Gallup 

3. Pooloma 

4. Pendletoon 

5. Diner 

6  . Smith 

7  . Brent 

8  . Rosu 

9  . Volkanoo 

10  . Peka 
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ساختار عامل  های اضطراب وجودی یکنتایج تحقیقاتی نشان داد که نگرانیهمچنین 

روانشناختی و به همان اندازه با های نشانهمنسجم نظری رایج در بین جوانان دارد که با عالیم و 

 (. 2002همکاران،  و )استفان هویت مشارکت دارد

که مهم است به آن  شودمیاز سوی دیگر جنسیت افراد به عنوان عامل مهمی محسوب 

های نظرتحقیقات متعددی که بین جنسیت افراد صورت گرفته است، از نقطه  پرداخته شود.

 موضوعات مهم و ها یکی از. این تفاوتانددادهرا در این موضوع نشان هایی تفاوتمختلف 

ن از برابری مرد و ز دیمختلف است. متون دینی نیز گرچه در موارهای عرصهقابل بحث در 

گویند اما تفاوتهای جنستی نیز در چنین متونی هویداست. عالوه بر این، مطالعات سخن می

(. در تحقیقی 2012کنند )کالنترکوشه، یید میأجنسیتی بین افراد را نیز تهای تفاوتروانشناختی 

که مردان در نتایج حاکی از این بود  یتی افراد مورد بررسی قرار گرفت،شخصهای ویژگیکه 

و ابراز وجود نسبت به زنان برتری دارند و در مقابل زنان در میزان  زان اعتماد به نفسمی

باالتری های نمرهبرونگرایی، اضطراب، اعتماد کردن به دیگران، خود کم بینی نسبت به مردان 

انجام گرفت و  (2010)(. در تحقیقی دیگری که توسط کالنتر کوشه 1221، 1گرفتند )فینگولد

در دانشجویان دختر و پسر به  3و خود مختاری 2نقش جنسیت به منظور رابطه بین خود پذیری

در نظر گرفته شد نتایج حاکی از آن بود که گرچه خود مختاری بین ای واسطهعنوان یک عامل 

های تتفاواین  خود پذیری باالتری هستند. دختر یکسان است اما پسران دارایدو گروه پسر و 

است و از تفاوت بارزی هم  مؤثر نگرش افراد به پدیده اشتغال نیز جنسیتی در نحوه انتخاب و

 . باشدمیبرخوردار 

ها و بازده ها، مهارتزنان به لحاظ آمال، ارزشدهند میعلیرغم مطالعات مختلف که نشان 

 ،1انند نیستند )اولسنهمانند مردان هستند، لیکن به لحاظ استخدام و ترفیع شغلی با مردان هم

                                                 
1. A Feingold  

2. Self acceptance  

3. Self autonomy  

4. Olsen, D 
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زنان پرداخته شد، نتایج (. در پژوهشی دیگر که به مقایسه نگرش مردان و 1223 2و استیج، 1مپل

تفاوتی در میزان نگرش به اشتغال ندارد، بدین صورت که در  که جنسیت افراد حاکی از آن بود

در حالی که زنان نستند دامیاین مطالعه مردان دانشجو، مدیر موفق را دارا بودن صفات مردانه 

  (.1225 ،1و وایلی 3)نوریسکردند نمیدانشجو بدین صورت فکر 

واری نتیجه رسید که مسایل و جودی نقش بارز و مهمی در امید توان به اینمی ،براینبنا

انسان و نیز کار و انتخاب شغل او دارند. در این میان به ویژه باید به جوانان و نگرش آنها به 

عوامل زیادی بر انتخاب شغل  انتخاب شغلشان توجه کافی را مبذول داشت.مشاغل و 

گذارند و همان طور که پیشینه تحقیقات انجام شده نشان داد انتخاب شغل با خود وجودی تأثیر

و فردیت شخص رابطه تنگاتنگی دارد که اگر در این انتخاب موفق نباشد چه بسا که دچار خال 

ار خوب باعث به وجود آمدن معنای امیدواری در ن شغل و کهمچنی .و بحران وجودی شود

امیدواری در زندگی به انتخاب شغل کمک میکند. با توجه به  و متقابالً شودمیزندگی فرد 

و نیز از  شودمیاحساس به ضررورت ها دانشگاهاینکه این نیاز اساسی در جامعه و به خصوص 

این  ،وجودی ببینندهای آسیبکمتر در معرض کند که خود را طرفی دیگر به آنها کمک می

وجودی و امید بحران  میانرابطه نقش جنسیت و اشتغال در  پژوهش در نظر دارد که به بررسی

مهم است که آیا  سؤالدانشگاه عالمه طباطبایی بپردازد و در پی یافتن این  به زندگی دانشجویان

  ها ارتباط وجود دارد یا خیر؟  لفهؤبین این م
 

 پژوهشهای فرضیه

 دانشجویان شاغل و غیر شاغل ارتباط معنی دار وجود دارد.وجودی و امید به زندگی  بین بحران

                                                 
1. Maple, S. A 

2  . Stage 

3. Norris, J. M.,    

4  . Wylie, A. M 
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جنسیت به عنوان عامل تعدیل کننده بر ارتباط بین بحران و جودی و امید به زندگی  .2 

 .دارد تأثیر

جودی و امید به وضعیت اشتغال به عنوان عامل تعدیل کننده بر ارتباط بین بحران و  .3

 .دارد تأثیرزندگی 
 

 ابزار پژوهش
 

 (1111، 1های خاص )سیمپسونمقیاس امیدواری حوزه

. این مقیاس به طور شدساخته سنجش امید واری کارهای اسنایدر در زمینه  ۀاین مقیاس بر پای

 های اوقات فراغت، اشتغال و فعالیت2گیی اجتماعی، تحصیلی، خانوادتر شش حوزهاختصاصی

است که در  31/0و اعتبار مالکی  25/0دهد. ضریب آلفای این آزمون را مورد سنجش قرار می

( نیز در پژوهش خود که بر نمونه ایرانی انجام 35( معنادار است. هزاروسی )≥p 01/0) سطح

 محاسبه  شد. 13/0گزارش داد. در این پژوهش نیز مقدار آلفا  32/0داد مقدار آلفا را 
 

 :وجودی احمدی دستغیب مقیاس بحران

(ساخته شده است. نقطه برش در این آزمون نمره 1313این آزمون توسط )احمدی و دستغیب، 

و باالتر کسب کنند، دچار بحران  12محاسبه گردید. بنابراین کسانی که در این آزمون نمره  12

 32/0ابر با وجودی هستند. ضریب پایایی آزمون با استفاده از روش دو نیم کردن سؤاالت بر

 به دست آمد. 32/0در این پژوهش نیز مقدار آلفا  گزارش شده است.
 

 جامعه آماری و روش نمونه گیری

پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان 

ای ونهنم 200دانشگاه عالمه طباطبایی تهران بودند. از ( 21-22سال تحصیلی )کارشناسی ارشد 

                                                 
1 . Simpson 

2 . Snayder 
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درصد( را افراد غیر شاغل تشکیل  21نفر ) 122درصد( افراد شاغل و  32نفر ) 11که انتخاب شد

 دادند که همگی به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند.
 

 هاافتهی

 .شوندمیهای پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی تحلیل در این بخش یافته
 

 ها به تفکیک گروه و و ضعیت اشتغالمتغیر  آماره های توصیفی .1جدول 

 آلفای کرونباخ انحراف استاندارد میانگین تعداد وضعیت اشتغال گروه متغیر

 پسر بحران و جودی

 

 32/0 11/2 21/3 31 شاغل

 52/2 12/3 55 غیر شاغل

 32/0 21/5 53/3 11 شاغل دختر

 13/3 22/12 21 غیر شاغل

 32/0 21/1 21/2 200 کل

 12/0 10/15 00/212 31 شاغل پسر به زندگی امید

 22/31 12/230 55 غیر شاغل

 12/0 25/15 01/222 11 شاغل دختر

 23/11 25/212 21 غیر شاغل

 13/0 52/11 20/230 200 کل

 

نیز دختران  ونفر  55نفر، پسران غیر شاغل  31 تعداد پسران شاغل (1) های جدولطبق داده

 نفر بودند. همچنین آلفای کرونباخ برای متغیر بحران وجودی در 21غیر شاغل نفر و  11شاغل 

و برای دختران  12/0در متغیر امید به زندگی برای پسران  براورد شد. 32/0پسران و دختران 

شاغل دارای مشاغل دولتی و  در این پژوهش دانشجویان به دست آمد. 13/0و در کل  12/0

به این موارد اشاره کرد: مشاور کلینیک، معلم، مددکار توان میمشاغل آزاد بودند. از جمله این 

 . مشاغل تمام وقت و پاره وقت دیگر اجتماعی، همچنین
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 اشتغال های مورد بررسی به تفکیک جنسیت وماتریکس همبستگی متغیر. 2جدول 
 گروه ها متغیر

بحران 

وجودی 

و امید 

به 

 زندگی

 کل دختر پسر

 معناداری R غیرشاغل لشاغ غیرشاغل شاغل

R معناداری R معناداری R معناداری R 01/0 -51/0 معناداری 

10/0-     01/0 20/0-  01/0 12/0- 01/0 11/0- 01/0 

P≤0.05  
 

بین بحران وجودی و امیدواری به زندگی  شودمی( برآورد 2ی جدول )هادادههمان طور که از 

. برقرار است (0p .Sig</05در سطح ) (-51/0) اداریدر بین دختران و پسران ارتباط معن

( و دختران شاغل -20/0) غیر شاغل و (-10/0همچنین این ارتباط در بین پسران شاغل )

 ودجفرضیه اول این پژوهش که از و ،( نیز مشاهده شد. بنابراین-11/0غیر شاغل ) ،(-12/0)

حکایت  انشجویان شاغل و غیر شاغلدوجودی و امید به زندگی  بین بحران  ارتباط معنی دار

 .شودمییید أت کردمی
 

 به تفکیک جنسیت و اشتغالین بحران وجودی و امید به زندگی نتایج ارتباط ب. 3جدول 
 Z Sig.p وضعیت اشتغال جنسیت متغیر

بحران و جودی 

و امید به 

 زندگی

وضعیت  جنسیت شاغلغیر شاغل دختر پسر

 اشتغال

وضعیت  جنسیت

 اشتغال

R R R R 21/0 13/2- 12 /0-   001/0 
221/0-  555/0- 12/0- 50/0- 

 

ن بخش ارتباط بین بررسی شد در ای دگیارتباط بین بحران و جودی و امید به زن که حال

( پیشنهاد شد 2002) 1که توسط هاول Zبه تفکیک جنسیت و شغل توسط مقدار این متغیرها 

 تأثیرجنسیتی های تفاوتکه دهد مینشان داری ح معنااهده است. در این تحقیق سطقابل مش

                                                 
1. Howell 
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بیان ارد و بنابراین فرضیه دوم که داری بر ارتباط بین بحران وجودی و امید به زندگی ندمعنا

 تأثیربر ارتباط بین بحران و جودی و امید به زندگی ای واسطهجنسیت به عنوان عامل »کرد می

ی در میزان بحران وجودی و امید به زندگی تأثیرت افراد جنسی به دیگر بیان، شود.رد می «دارد

معناداری که برای متغیر تعدیل کننده وضعیت  اما با توجه به میزان شاغلین و غیر شاغلین ندارد.

فرضیه است ( 05/0( به دست آمد و چون این مقدار کمتر از سطح معناداری )001/0اشتغال )

عیت اشتغال به عنوان عامل تعدیل کننده بر ارتباط وضکه سوم پژوهش که عبارت بود از این 

. این بدان معنی شودمیتایید  25/0دارد با احتمال  تأثیربین بحران و جودی و امید به زندگی 

تباط بین بحران وجودی و امید واری ه عنوان متغیر تعدیل کننده بر اراست که وضعیت اشتغال ب

 بوده است. مؤثربه زندگی 
 

 گیری   بحث و نتیجه 

 به بحران وجودی و امیدواریمیان  رابطهاشتغال در نقش جنسیت و هدف مطالعه حاضر بررسی 

یکی از نتایج این پژوهش این بود  عالمه طباطبایی تهران بوده است. دانشجویان دانشگاه زندگی

یه تبیین این فرضی رابطه معناداری وجود دارد. در که بین بحران وجودی و امیدواری به زندگ

های وجودی افراد در معرض بحران و تهدید توان این گونه اذعان کرد به همان اندازه کهمی

امید وار بودن  و بالعکس. شودمیقرار گیرند به همان اندازه نیز از میزان امید به زندگی آنها کم 

فیت به زندگی با کیکند میکه انسان را وادار  شودمیبه زندگی و آینده عامل مهمی محسوب 

های وجودی رای تنهایی و انزوا و دیگر تهدیدبهتر رو آورد. در چنین موقعیتی دیگر جایی ب

 ن زمینه و یا نزدیک به آن در یکپیشین در ایهای پژوهش. این یافته پژوهش با ماندنمیباقی 

 رابی و برادری، از جمله در پژوهشی که توسط کالنترکوشه، حسینی، احمدزاده بباشندمیراستا 

که بین بحران وجودی و امید به زندگی رابطه منفی و  نتایج نشان داد ندد( انجام دا2013)

. همچنین شودمیمعنادار وجود دارد و با افزایش امید به زندگی از میزان بحران وجودی کاسته 

بر روی دانشجویان دانشگاه انجام گرفت نشان داده شد  نه امیدواری، با انجام تحقیقی کهدر زمی
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پژوهش  (. نتایج2005ی نقش بسیار مهمی در افزایش امیدواری دارد )مارکون، که معنای وجود

 وجودی و امید به زندگی حکایت دارد.های مولفه( نیز از ارتباط بین 1332بهروزی و محمدی )

به عنوان یک عامل تواند نمیاز نتایج دیگر این پژوهش این بود که نشان داد، جنسیت 

ی بر ارتباط بین بحران و جودی و امید واری در زندگی داشته باشد. از این یافته یرتأثای واسطه

دارد که  امکان برایش وجود ه اینظانسان چه مرد و چه زن هر لح گرددمیاین گونه استنباط 

واری به زندگی امید جنسیتی در این رابطه بارز نیست. ر معرض تهدیدات وجودی قرار گیردد

با افزایش آن هردو جنس را از معرض توان میو چه در زنان مورد نیاز است و  نیز چه در مردان

( درزمینه 2012که کالنترکوشه ) . مشابه با این یافته تحقیقی استوجودی رهانیدهای تهدید

 جنسیت انجام داد.ای واسطهنقش 

بین امید از دیگر نتایج پژوهش حاضر این بود که نشان داده شد وضعیت اشتغال بر ارتباط 

تبیین کرد که اشتغال به  هاین گونتوان میاین یافته را نیز  است. مؤثربه زندگی و بحران وجودی 

همیت زیادی برخور دار است که اگر براورده ا زگزیند اعنوان هویتی که فرد برای خود بر می

وا و آوردن به انز روها پیامدیکی از این  ناگواری برای او داشته باشد.های تواند پیامدمینشود 

دار نیستند نیز امید به زندگی برخور لکسانی که از اشتغا پوچی و دچار بحران شدن است.

 .  کنندمیکمتری را تجربه 

به این نتیجه رسید که کسانی که به کار و شغلی دلخواهی مشغولند امید توان میبنابراین، 

. بر عکس شوندمیو خال وجودی ها نبحرابه زندگی باالتری دارند و به طبع آن کمتر دچار 

ها بحرانتری دارند و بیشتر در معرض تهدیدهای وجودی و افراد بیکار امید به زندگی کم

ار و گذار نیست و افراد چه مرد و چه زن اگر به ک تأثیر جنسیت افراد نیز در این عواملهستند. 

وجودی و سردرگمی و  هاینبحراهرلحظه امکان این که دچار  مناسبی مشغول نباشند ۀحرف

زمینه ها دانشگاه که جامعه و مخصوصاًکنیم میزندگی شوند وجود دارد. پیشنهاد  درمعنایی بی

تحصیلی و شغلی  به طبع افزایش امیدواری به آیندهمناسبی برای ایجاد اشتغال  در بین جوانان و 

ن وجودی صورت گیرد که تا آنان ایجاد کنند. همچنین تحقیقاتی در زمینه شیوع شناسی بحرا
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کنون به این موضوع مهم پرداخته نشده است. همچنین ایجاد ساختاری در نظام دانشگاهی 

 تحقیقاتی توسط اساتید دانشگاه - کشور به جهت بکار گیری دانشجویان در زمینه های علمی

توان ز میاین پژوهش نیهای محدودیتدر مقابل کمک مالی به ایشان پیشنهاد دیگری است. از 

 به جامعه آماری یکسان و استفاده از تنها یک نوع ابزار اندازه گیری نام برد. 
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