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Background and Aims:Youth, as a one of the decisive steps, is opposed by 

enormous challenge specially challenges relative to academic life. Academic buoyancy 

as an ability can play a major role according to these challenges and educational 

correlatives. So it is important to identify predictive variables of academic buoyancy. 

The meaning of life is one of major factors affected on academic buoyancy. The aim of 

this study is to predict the academic buoyancy base on meaning of life. 

Methods: In this correlation study, a sample of 343 male and female students of 

Kerman University of Medical Sciences in the academic year 2016-2017, were 

selected by using random cluster sampling method. Participants, completed both 

academic buoyancy and meaning of life scales. Then, the data were analyzed by using 

the software 21 Spss and Pearson correlation coefficient, ANOVA and stepwise 

multiple regression. 

Results:The results showed that, there is a significant negative correlation 

between age and academic buoyancy (p<0/01); whereas, there is no significant 

relationship between the age and dimensions of the meaning of life. The results also 

showed that there is no significant difference between the mean scores of academic 

buoyancy and meaning of life for students in different fields. The results showed that 

the variable of search for meaning, predicts academic buoyancy significantly and 

negatively, but presence of meaning is as a positive predictor and significant predictor 

of academic buoyancy. 

Conclusions: Because of that meaning of life can predict academic buoyancy, it is so 

important to provide training programs in the fields of education and promote life, according to 

improve the academic buoyancy of youth and young adults. 
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 معنای زندگی اساس برسرزندگی تحصیلی  بینیپیش: نگرمثبت شناسیروان هایسازهکنکاش در 

 
 اسدیبنی حسن ، خضری مقدم نوشیروان، سلطانی بناوندی الهام

 

  ، کرمان، ایرانکرمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، شناسیگروه روان

 اطالعات مقاله
 

 

 

 

 

 چکیده

 تاریخچه مقاله

 61/61/6315 :دریافت

 24/12/6311 پذیرش:

 64/11/6311 :یننالآانتشار 
 

 

 

IJMM 1396;10 (4):277-287 
 

های ساز فرا روی افراد، با چالش عنوان یکی از مراحل سرنوشتدوران جوانی، به زمینه و اهداف:

عنوان یک رو است. سرزندگی تحصیلی بههای مربوط به زندگی تحصیلی روبهویژه چالشفراوانی به

رو شناسایی متغیرهای و الزامات تحصیلی، نقش ایفا کند. ازاین هاتواند در انطباق با این چالشتوانمندی، می

توان کننده سرزندگی تحصیلی بسیار حائز اهمیت است. از عوامل مؤثر بر سرزندگی تحصیلی، می بینیپیش

اساس معنای زندگی  بینی سرزندگی تحصیلی بربه معنای اشاره کرد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، پیش

 بود.

نفر از دانشجویان  343ای مشتمل بر در این پژوهش از نوع همبستگی، نمونه: یبررسروش 

ای تصادفی گیری خوشه، با استفاده از روش نمونه5361-69دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 

ه بها ها، دو مقیاس سرزندگی تحصیلی و معنای زندگی را تکمیل کردند. سپس دادهانتخاب گردید. آزمودنی

و رگرسیون  طرفهن، تحلیل واریانس یکو با استفاده از ضریب همبستگی پیرسو Spss 15افزار نرمکمک 

 مورد تحلیل قرار گرفتند. گامبهگام

نتایج نشان داد که بین سن و سرزندگی تحصیلی، رابطه منفی و معناداری وجود دارد : هایافته

(15/1>p؛ اما میان سن و ابعاد معنای زندگی ر) ابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نمایان ساختند که

تفاوت معناداری با یکدیگر مختلف،  هایمیانگین نمرات سرزندگی تحصیلی و معنای زندگی دانشجویان رشته

حاکی از آن بود که متغیر جستجوی معنا، سرزندگی تحصیلی را ،شدههای حاصلندارند. درنهایت یافته

کننده مثبت و معنادار سرزندگی تحصیلی کند اما وجود معنا، پیش بینیبینی میعنادار پیشصورت منفی و مبه

 است.

کنندگی سرزندگی تحصیلی برخوردار  بینیبا توجه به اینکه معنای زندگی از قدرت پیش :گیرینتیجه

و ارتقای معنای  های پرورشهای آموزشی در راستای فراهم آوردن زمینهنماید که برنامهاست، ضروری می

 جهت بهبود سرزندگی تحصیلی نوجوانان و جوانان گام بردارند. ،زندگی
 

 نگر، سرزندگی تحصیلی، معنای زندگی.  شناسی مثبتروان کلیدی کلمات
 

 محفوظ است.راهبردهای آموزش در علوم پزشکی برای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :مسئول نویسنده

 خضری مقدم نوشیرواندکتر 
دانشکده ، شناسیگروه روان

ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه 

  ، کرمان، ایرانکرمانشهید باهنر

 

  تلفن:

39100939190 

پست الکترونیک:
Khezri147@yahoo.com 

 

 

 مهمقد 

 یک عنوانبه خود تکامل اوایل در و درگذشته شناسیروان

 سالمت از بیشتر بشر، هایضعف و هابهنجارینا ها،بیماری بر علم،

 به کمک برای چندانی تالش شناسانروان و کردمی تأکید وی

 بودن تربینخوش و بودن شادتر بودن، ترعاشق بودن، امیدوارتر

 گرا،مثبت شناسیروان جنبش پیدایش با اما ؛]1[نداشتند آدمی،

 تمرکز معاصر، یشناسروان در تحوالت ترینمهم یکی از عنوانبه

 هانابهنجاری به پرداختن و روانی شناسیآسیب از شناسیروانعلم

 هیجانات و عواطف همچون موضوعاتی سمت به اختالالت، و

 بهبود و افزایش اخالقی، فضایل خالقیت، معنویت، مثبت،

. گردید معطوف امیدواری و شادکامی زندگی، کیفیت بهزیستی،

 وجود به هایروش و مفاهیم ساییشنا رویکرد، این نهایی هدف

 نقش مطالعه علمی و انسان در شادکامی و آورنده بهزیستی

 ارتقای در مثبت اجتماعی هاینظام و شخصی هایتوانمندی

 هرچه سازگاری که عواملی رو،ازاین .است بهینه وی سالمت

 کنند، تبیین را زندگی تهدیدهای و نیازها با انسان بیشتر

 ازجمله .]7[هستند علم این در موردپژوهش هایهساز ترینبنیادی

 

دوماهناهم علمی  
 ژپوهشی
 

 9316 آبان-مهر رد علوم زپشکی رداهی آموزشب راه 
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تهدیدها،  برابر در افراد سازگاری موجب استعدادهایی که یا عوامل

سرزندگی تحصیلی  شود،زندگی می فشارهای و هاسختی موانع،

افراد  توانایی را تحصیلی سرزندگی،  Martinو Marsh است.

 زندگی ایهچالش و موانع با آمیزموفقیت برخورد محصل در

 سرزندگی دیگر، بیانی به. ]9[اندکرده تعریف روزانه تحصیلی

 موانع و هاچالش به انطباقی و سازنده مثبت، پاسخی تحصیلی،

 زندگی ازآنجاکه .]4[است تحصیلی جاری و عرصه مداوم در موجود

 خصوصبه) افراد زندگی هایدوره ترینمهم از یکی تحصیلی،

 متعددی موانع و هاچالش با و شودیم محسوب( جوانان و نوجوان

 روو ... روبه انگیزش کاهش و ضعیف نمرات زیاد، استرس قبیل از

 در فرد، توانایی افزایش موجب که را عواملی است الزم است،

 وی تحصیلی سرزندگی بر و شده هاچالش و موانع این مقابله با

ده بینی کننپیش عوامل ازجمله. شوند شناسایی افزایند،می

. از میان پیشایندهای ]9[روانی هستند عوامل تحصیلی، سرزندگی

 .]5،2[به معنای زندگی اشاره کرد توانمی شناختیروان

 بشر هایویژگی از یکی زندگی هدف و درباره معنا نگرانی

 یک همواره است. انسان کاوشگر و متفکر موجود یک عنوانبه

 منظوربه و داشته خود دنیای اطراف و خود درک برای قوی میل

 و متعدد شناختی و رفتاری هایفعالیت میل، این از حمایت

 .]3، 2[انجام داده است متنوعی

 و خود کنند،می تجربه زندگی در را افراد زمانی که معنا

سعی  که را آنچه هر و یافته فردمنحصربه و یگانه را بیرونی جهان

 همین . به]11[شناسندمی خوبیبه دهند انجام زندگی در دارند

 این اما خویش هستند؛ زندگی معنی یافتن پی در هاانسان دلیل،

. کنندمی جستجو فعالیت از متفاوتی میزان و درجات با را معنا

 نه است اولیه نیرویی زندگی، در یافتن معنایی برای تالش ،درواقع

معنا  این. باشد گرفته سرچشمه غرایز تحریک از که ثانوی نمودی

 را آن یدوشایدبا که اوست فقط و یکتاست و ویژه فرد هر برای

 یا ییمعنا جو نیروی که این است این صورت در دهد ومی انجام

 Yalom که طور. همان]11[کرد خواهد راضی را وی یمعنا خواه

 تفسیر را رویدادها دهدمی اجازه اشخاص به، معناداری گویدمی

 خویشتن هایشان، برایخواسته و نحوه زندگی به توجه با و کنند

 و داریارزش یعنی معناداری. ببینند تدارک هاییارزش

 و داریارزش به همراه باشد، یبازندگ کهآنگاه و گذاریارزش

 از برخوردار انسان زندگی اگر و شودمی معنا زندگی گذاریارزش

 معنادار باشد، او صالح و خیر به و مثبتی بوده واقعی ارزش

 واقعی تجلی توانتنها مینه را ییمعنا جو سان،. بدین]17[است

 سالمت و بهداشت برای معیار یک بلکه دانست، بشر بودن انسان

 . ]19[هست  نیز روان

 ارتباط ،اندشدهانجام های متعددی که در این زمینهپژوهش

حیات آدمی )شامل  مختلف هایجنبه با زندگی را معنای

 قرار تأکید موردتحصیلی و ...(  ،، اجتماعیشناختیروان هایجنبه

به بررسی  Jeong و Cho, Lee, Lee, Bae اند. برای مثال داده

مقابله  ایبا نقش واسطهمعنای زندگی و سازگاری تحصیلی رابطه 

دبیرستانی کره  آموزاندانشو پذیرش خود در  محور مسئله

ی پرداختند. نتایج پژوهش آنان بیانگر این امر بود که معنای زندگ

تأثیرگذار  آموزانصورت مستقیم بر سازگاری تحصیلی دانشبه

ایشان نشان داد که معنای  یهای مطالعههمچنین یافته است.

کننده بینی پیشنیز  محور زندگی از طریق مقابله مسئله

در تحقیق خود    Psarraو   Kleftaras .]1[سازگاری تحصیلی است

با  شناختیروانتی معنای زندگی و بهزیسبه بررسی رابطه 

های افسردگی مبادرت ورزیدند. نتایج تحقیقات آنان، حاکی نشانه

زندگی باالتر، عالئم افسردگی کمتری  یبامعناافراد از آن بود که 

که افراد با نمرات افسردگی باالتر، سازند درحالیرا نمایان می

کنند. همچنین معنای کمتری را در زندگی خویش احساس می

ایشان نشان داد که بین معنای زندگی و ابعاد سالمت  تحقیقات

ای که . در مطالعه]14[وجود دارد معناداریمثبت و عمومی، رابطه 

 و ,Dehdari, Yarahmadi, Taghdisi, Daneshvar توسط

AhmadPoor   ،وضعیت استرس، معنای زندگی با رابطه انجام شد

ی اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشک

 داشتن بین که پژوهش نشان داد نتایجقرار گرفت.  یموردبررس

 ارتباط ،موردمطالعه دانشجویان اضطراب نمره و زندگی در معنا

 سایر معنای زندگی با کهدرحالیدارد،  وجود منفی و معناداری

. در ]15[ندارد معناداری ارتباط استرس و مانند افسردگی متغیرها

نوان بررسی نقش پژوهش دیگری که نیز، تحت ع

انجام  ،کنندگی معنای زندگی در افسردگی دانشجویانبینیپیش

که بین معنای زندگی و  حاکی از آن بودند آمدهدستبهشد نتایج 

ی مطالعه درواقعمنفی و معناداری وجود دارد.  افسردگی، رابطه

 هایسازه از زندگی در معنا وجودمذکور بیانگر این امر بود که 

 از بخشی تبیین و بینیپیش توان که شودمی وبمحس مهمی

در   Cairnsو  Cohen.]11[معنادار دارد طورهب را افسردگی تغییرات

بین معنای زندگی و بهزیستی را ی طی پژوهشی، رابطه

قراردادند و بدین نتیجه رسیدند که بعد وجود معنا  یموردبررس

 کهورتیدرصمثبت دارد،  ایرابطه شناختیبا بهزیستی روان

منفی، بهزیستی  صورتبهسطوح باالی جستجوی معنای زندگی، 

ای که . در مطالعه]12[کندمی بینیپیشرا  شناختیروان

صورت پذیرفت،   Finch و ,Bronk, Hill, Lapsley, Talibتوسط

در زندگی، امیدواری و رضایت از زندگی در  داریهدفبین  رابطه

( مورد کنکاش سالیانی و بزرگجو از زندگی )نوجوانی، مرحلهسه 
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قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که وجود هدف در 

رضایت از زندگی )در هر سه مرحله از کننده  بینیپیشزندگی 

 جستجو برای یافتن هدف با رابطه کهدرحالیحیات افراد( است، 

نوجوانی و جوانی معنادار است.  رضایت از زندگی در دو مرحله 

نتایج نشان داد که امیدواری بین هدف زندگی و رضایت  همچنین

. ]12[کندمیحیات( نقش میانجی ایفا  از زندگی )در هر سه مرحله

نیز نشان داد که زیرمقیاس  Fuligni و Kiangنتایج پژوهش 

وجود معنای زندگی باعزت نفس، سازگاری تحصیلی و بهزیستی 

مقیاس جستجوی که زیر؛ درحالیدارد معناداریمثبت و رابطه 

نفس و ثبات کمتر در بهزیستی معنای زندگی با کاهش عزت

ی رابطه   ChanوJoubert, Wong Pan ,. ]13[روزانه مرتبط است

ی میان ای بین فرهنگمقایسهدر  را معنای زندگی و عواطف مثبت

گنگ و استرالیا مورد تفحص  هنگچینی در  آموزاندانش

. نتایج تحقیقات آنان مشخص ساخت که معنای زندگی قراردادند

. ]71[استعواطف مثبت بینی کننده پیشمثبت و معنادار  صورتبه

بین انجام دادند، رابطه   Dedova و Halamaدر پژوهشی که

 یموردبررسنی نوجوانان معنای زندگی و امیدواری با سالمت روا

واقع شد. نتایج تحقیقات ایشان اشاره به این امر داشت که معنای 

ابعاد سالمت روانی مثبت و معنادار،  صورتبهزندگی و امیدواری 

در پژوهش    Puigو  Kim, Lee, Yu, Le.]71[کنندمی بینیرا پیش

ان نوجوان آوریتابامید و معنای زندگی با  خود به بررسی رابطه

کره پرداختند. نتایج تحقیقات آنان نمایان ساخت که امید و 

های گروهرا از  آور تاب هایگروهمعنای زندگی توانایی تمایز 

 در   Jowkarو  Nasiri. همچنین]77[دارند آور ناسازگار و غیر تاب

 زندگی در معناداری بین که رسیدند نتیجه این به مطالعه، یک

 همبستگی آنان، زندگی از رضایت و یشاد امید، میزان با زنان

 و منفی همبستگی آنان افسردگی میزان با و معنادار و مثبت

 .]79[دارد وجودی معنادار

که  گفت توانمی ،پژوهش پیشینه به بنابراین، با توجه

 و این عامل دارد مستقیم ایرابطه روان سالمت با زندگی معنای

و در  داده شکل را فرد شخصیت که باشد عواملی از تواندمی

و  سالمتبهوی  یابیبشر و دست زندگی تعیین راهبردهای

 هایزندگی، ازجمله حیطه مختلف هایحیطهسرزندگی در 

 دنبال جاری به همین پایه، پژوهش مؤثر واقع شود. برتحصیلی 

تحصیلی در  سرزندگی بینیپیش معنای زندگی در نقش بررسی

 دانشجویان بود.

 بررسی  روش

ش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه پژوه

 دختر دانشگاه و پسر این پژوهش، شامل تمامی دانشجویان آماری

. شدمی ،1935-31علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 

 ایخوشه گیرینمونه روش از هاآزمودنی انتخاب منظوربه

در  موردمطالعهدانشجویان . شد استفاده ایچندمرحله

پزشکی، پرستاری و مامایی مشغول ای پزشکی، دندانهدانشکده

 با توجه به جدول پیشنهادی  به تحصیل بودند. حجم نمونه

Krejcie و Morgan ، 911 به دلیل  درنهایت. ]74[تعیین گردید

پرت که داده  11و حذف  هانامهپرسشناقص بودن برخی از 

آماری،  مشخص گردیده بود، از تمام جامعه spss افزارنرمتوسط 

نفر دانشجوی  131دانشجوی پسر و  157دانشجو ) 949تعداد 

 آوریمنظور جمععنوان گروه نمونه انتخاب شدند. بهدختر( به

 ، از ابزارهای زیر استفاده گردید:موردنیاز هایداده

 (MLQ) مقیاس معنای زندگی

 معنا در زندگی از مقیاس معنای زندگی گیریاندازه برای
 بود، شدهتهیه Kaler و Steger, Frazier, Oishi وسیلهکه به

ای گویه 11گزارشی  این ابزار یک مقیاس خود. ]75[استفاده گردید

لیکرت  ایدرجه 2در این مقیاس بر اساس طیف  هاپاسخاست و 

 اند.شدهتنظیم (درست کامالً برای 2 تا غلط کامالً برای 1از )

Steger و هنجاریابی این سنجی روان هایویژگی و همکاران

و شواهدی دایر  قراردادند یموردبررسصورت مبسوط مقیاس را به

 هادر مطالعه آن. ]75[بر پایایی و روایی مطلوب آن ارائه نمودند

است؛  ییدشدهتأروایی تفکیکی و روایی همگرای این ابزار 

 کرون باخهمچنین در مورد میزان پایایی، میزان ضریب آلفای 

و  21/1وجود معنا و جستجوی معنا به ترتیب  برای خرده مقیاس

این آزمون نیز به  کرون باخمیزان آلفای شده است. گزارش 24/1

و  21/1یک ماه برای بعد وجود معنا  فاصله و به  آزمایی بازروش 

 .]75[شده استگزارش 29/1برای بعد جستجوی معنا 

برای احراز روایی این ابزار، از روش  در پژوهش حاضر

ضرایب دامنه با ابعاد استفاده شد که  ستگی هر گویههمب

همبستگی بدین قرار است: برای بعد جستجوی معنای زندگی 

تا  12/1و برای بعد وجود معنای زندگی بین  21/1تا  43/1بین 

12/1 . 

 به کرون باخپایایی این ابزار نیز روش آلفای  محاسبه برای 

وی معنا، وجود معنا و گرفته شد. ضریب آلفا برای بعد جستج کار

آمد که  دست به 25/1و  29/1، 22/1کل مقیاس به ترتیب 

 پایایی مطلوب این مقیاس است.دهنده نشان

 مقیاس سرزندگی تحصیلی

 تحصیلی دانشجویان، گیری میزان سرزندگیاندازه برای

  HosseinChari و Dehghanizadehپرسشنامه سرزندگی تحصیلی

  HosseinChariو  zadeh iDehghan. ]17[گرفت مورداستفاده قرار

 سرزندگی مقیاس از الگوگیری با را تحصیلی پرسشنامه سرزندگی

 توسعه است، گویه 4 که دارای  Marshو   Martinتحصیلی 
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یک  ابتدا ایرانی، فرهنگ در مقیاس این اجرای برای .]72[دادند

 زبان رشته در متخصص یک و شناسیرشته روان متخصص

 از بعد. کردند ترجمه فارسی به را های مقیاسسؤال نمت انگلیسی

 اساس بر گویه مارش، تعدادی و مارتین مقیاس هایترجمه گویه

 از اساتید هاگویه مورد در و شدند بازنویسی مقیاس اصلی فرم

 و مقدماتی اجرای ایشان برای. شد نظرخواهی تربیتی شناسیروان

 آموزاندانش از گروهی ویر بر را هاگویه مقیاس، هاینقیصه رفع

. کردند اجرا مهریز، شهرستان دبیرستانی( دختر 91 و پسر 91)

گرفت  قرار بازنویسی مورد نسخه نهایی ها،گویه این اجرای از پس

 یک در مذکور هایگویه سپس. گویه بود 11که حاصل بازنویسی 

 از نفر 121 شامل اینمونه روی مجدداً مطالعه مقدماتی

 آنان سنجیروان خصوصیات و شدند اجرا دبیرستان، نآموزادانش

 گویه مورد تأیید قرار گرفت.  3درنهایت . بررسی گردید

است که  ایگویه 3یک ابزار  بنابراین مقیاس مذکور،

 کامالً از لیکرت ایدرجهپنج طیف اساس گذاری هر گویه، برنمره

 .گیردصورت می (5) موافقم کامالً تا( 1) مخالفم

 ، میزان HosseinChari و  Dehghanizadehژوهشپ در

 شدهگزارش 22/1 کرون باخبه روش آلفای  پرسشنامه این پایایی

. در پژوهش حاضر برای بررسی روایی این ابزار، از روش ]71[است

صورت که همبستگی هر همسانی درونی استفاده گردید. بدین

 21/1از  دامنه ضرایب همبستگی کل محاسبه شد. گویه با نمره 

دهد این مقیاس از همسانی در نوسان بود که نشان می 24/1تا 

 درونی مطلوبی برخوردار است.

 کرون باخبرای سنجش پایایی این ابزار نیز روش آلفای 

آمد که نشانگر  دست به 37/1واقع شد. ضریب آلفا  مورداستفاده

 پایایی مطلوب این مقیاس است.

است، به این نکته اشاره  ذکردر انتهای این قسمت، شایان

رعایت مالحظات اخالقی، از خواستن نام و نام  منظوربهشود که 

 اطمینان و توضیح آنان به و خانوادگی دانشجویان امتناع گردید

 بوده محرمانه کامالً هاپرسشنامه در مندرج اطالعات که شد داده

 کنندگانمشارکت گوییپاسخ دردر ضمن،. دارد پژوهشی کاربرد و

ها از داده .نداشت وجود زمانی محدودیت گونههیچ به سؤاالت،

و با Spss v21 (IBM, Armonk, NY, USA)افزار طریق نرم

استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، جهت تعیین درجه 

 طرفهیکهمبستگی بین متغیرهای پژوهش، تحلیل واریانس 

ای میانگین نمرات سرزندگی تحصیلی و معنمقایسه  منظوربه

های مختلف و رگرسیون خطی چندگانه، زندگی دانشجویان رشته

یک متغیر مالک با استفاده از  بینیپیشبرای  گامبهشیوه گامبه 

 تحلیل گردید.، بینپیشدو متغیر 

 هایافته

دختر و  ها( از آزمودنی2/55نفر ) 131در پژوهش حاضر، 

، هاآزمودنی ( از7/91نفر ) 174سن  (، پسر بودند.9/44نفر ) 157

( 1/1نفر ) 71و سن  71-79( بین 2/52) نفر 135، 12-71بین 

( از 3/72نفر ) 33سال قرار داشت. تعداد  74باالی 

( در رشته 1/75نفر ) 21رشته پزشکی، در  هاکنندهمشارکت

نفر  22( در رشته پرستاری و 1/79نفر ) 21پزشکی، دندان

 بودند.( در رشته مامایی مشغول به تحصیل 4/77)

تصویری واضح از ارتباط بین متغیرها، ضرایب منظور ارائه به

محاسبه گردید. همچنین همبستگی بین  هاآنهمبستگی بین 

نتایج حاکی قرار گرفت.  یموردبررسمتغیرهای پژوهش با سن نیز 

منفی و از آن بود که بین سن و سرزندگی تحصیلی، رابطه 

؛ اما میان سن و (p14/1- =r ,<11/1) معناداری وجود دارد

معناداری وجود و وجود معنا رابطه  جستجوی معنامتغیرهای 

 . (1جدول ؛ <15/1p)ندارد 

کل نمره بین همچنین نتایج این بررسی نشان داد، 

منفی و  صورتبهسرزندگی تحصیلی با متغیر جستجوی معنا 

معناداری وجود دارد  همبستگیمثبت،  صورتبهمتغیر وجود معنا 

 (.1)جدول 

منظور مقایسه میانگین نمرات سرزندگی بهعالوه بر این، 

های پزشکی، تحصیلی و معنای زندگی دانشجویان رشته

پزشکی، پرستاری و مامایی از آزمون تحلیل واریانس دندان

از آن  نتایج تحلیل حکایتاستفاده شد.  گروهی طرفه  بینیک

جویان که بین میانگین نمرات سرزندگی تحصیلی دانش داشت

علوم پزشکی تفاوت معناداری وجود دانشکده مختلف  هایرشته

. همین یافته در مورد معنای (p>9 =, df 75/1  =F ,15/1)ندارد 

. به دلیل (p>9 =, df 55/1  =F ,15/1)زندگی نیز صادق است 

جدول ارائه ها و برای رعایت اختصار از عدم معناداری تفاوت

 .نتایج اجتناب شده استخالصه 

سرزندگی  بینیمنظور بررسی هدف پژوهش که پیشبه

از تحلیل رگرسیون ابعاد معنای زندگی بود،  اساس تحصیلی بر

گام استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون معنای زندگی بر بهگام

روی سرزندگی تحصیلی حاکی از آن بود که در گام اول، متغیر 

ی برخوردار است کنندگی معناداربینیوجود معنا از قدرت پیش

(111/1>p ,91/1=β در گام دوم، متغیرهای وجود معنا .)

(111/1>p ,97/1=β)  و جستجوی معنا(111/1>p ,71/1- =β ،)

کنندگی معناداری نشان دادند. بدین ترتب، از بینیقدرت پیش

های معنای زندگی در این پژوهش، متغیر میان خرده مقیاس

بینی برای الترین قدرت پیشوجود معنا در مرحله  نخست از با
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مرحله  دوم، جستجوی معنا از قدرت و در  سرزندگی تحصیلی

 است.  کنندگی معنادار برخوردار بودهبینیپیش

های یافته گیریبعد و تحت عنوان بحث و نتیجهدر قسمت 

در پرتو ادبیات پژوهشی مربوطه به بحث شده، آماری ارائه

 .اندشدهگذاشته
 ین و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهشمیانگ .6جدول 

 (4) (9) (7) (1) میانگین آماری متغیر

    1 14/72±19/9 ( جستجوی معنا1)

   1 -14/1** 29/71±15/9 ( وجود معنا7)

  1 91/1** -91/1** 11/73±53/2 ( سرزندگی تحصیلی9)

 1 -14/1** -12/1 19/1 21/71±41/1 ( سن4)

    **11/1< p  
 

 نتایج تحلیل رگرسیون ابعاد معنای زندگی بر سرزندگی تحصیلی .2جدول 

 گام اول
 B β T R 2R متغیر

سطح 

 معناداری

 111/1 19/1 91/1 19/2 91/1 11/1 وجود معنا

 گام دوم
 59/1 97/1 31/1 وجود معنا

44/1 13/1 
111/1 

 111/1 -91/5 -71/1 -17/1 جستجوی معنا

 

  حثب

 بینی سرزندگی تحصیلی بریشهدف از پژوهش جاری، پ

 گونه که نتایج پژوهش نشان داد،اساس معنای زندگی بود. همان

وجوی معنای زندگی بر سرزندگی تحصیلی دانشجویان جست

تأثیری منفی داشته است؛ اما وجود معنا، سرزندگی تحصیلی را 

 وجویجستکرده است.  بینیپیشمثبت و معنادار  صورتبه

 و ساختن یافتن، شدت تمایل افراد به و الیتفعی زندگی به معنا

و ویژگی بارز آن،  ]75[زندگی اشاره دارد معنای در مورد بحث یا

. بدین ترتیب، برای ]11[اش با تنیدگی و اضطراب استآمیختگی

که تالش توان به این نکته اشاره کرد شده میتبیین یافته حاصل

 سترس همراه استبرای یافتن معنای زندگی با تنش، اضطراب و ا

تأثیری منفی بر روی سرزندگی  تواندمیاین امر درنتیجه  و

سرزندگی با رفتارهای  چراکهگذاشته و موجب کاهش آن گردد. 

اضطراب  سازگارانه و انطباقی در ارتباط است اما میزان استرس و

بر فرد در هنگام جستجوی معنای زندگی، از قدرت این  واردشده

 .کاهدیمانطباق و سازگاری 

 روان، سالمت شناسی وروان دیدگاه طبق از طرف دیگر،

 که کسانی و کنندمی ادراک معنادار را زندگی که کسانی بین

 .دارد وجود های بسیاریتفاوت اند،نیافته آن برای مبنایی و مفهوم

دارد که جود معنای زندگی اذعان میBaumesiter برای مثال، 

هدفمندی در  و ارزشمندی خودمهار،  موجب احساس کارآمدی،

 هدفمند زندگی در که افرادمادامی. در نظر وی، شودافراد می

کارآمدی کنند و احساس  زاباشند، در رویارویی با شرایط استرس

مند باشند، قادر بهره زااز توانایی مهار و کنترل رویدادهای تنش

ای هتعارض و هاها، مصیبتناکامی با مواجههدر  خواهند بود

 به یابیبرای دست و تالش بیشتری را نمایان سازند زندگی،

و  عوامل باعث ایجاد شادکامی این .کنند کوشش موفقیت، سخت

دنبال دارند و  به فرد را بهزیستی و شده مثبت عواطف همچنین

 و زا یدگیتن هایدر موقعیتدرنهایت موجب فرسودگی کمتر وی 

 پایین سطوح با اشخاص کهدرصورتی شوند؛می زندگی فشار آور

زندگی از هدفمندی و قدرت کنترل و مهار باالیی در  در معنا

گیرند که می هایی قرارمند نیستند و وقتی در موقعیتزندگی بهره

 دچار و خورندشکست میفراوانی دارد،  هایها و چالشتعارض

قاعدتاً این عامل احتمال ابتالی . ]72[شونددرماندگی می احساس

را بیشتر کرده و از سرزندگی آنان در  افسردگی به فراداین ا

 کاهد. می تحصیلیعرصه  ازجملهمختلف  هایعرصه

که جستجوی معنای  رسدبنابراین معقول به نظر می

صورت منفی سرزندگی تحصیلی را تحت تأثیر قرار ، بهزندگی

  Kiangو   Cairns و Cohenهایاین یافته با نتایج پژوهش دهد.

Fuligni  وجوی معنای زندگی با بهزیستی که نشان دادند جست

تحقیق . نتایج ]13، 12[همسو استای منفی دارد، رابطه

Pezirkianidis, Stalikas, Efstathiou   و Karakasidou  ،نیز

که بعد جستجوی معنا و سطوح پایین وجود معنا حاکی از آن بود 

 ینیبپیشدر زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس را 

 .]73[کنندمی
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پژوهش حاضر حاکی از آن بود که  هایاز طرف دیگر، یافته

صورت مثبت و معناداری، سرزندگی تحصیلی بهمتغیر وجود معنا 

 ارزیابی زندگی از عام و کلی معنا، روشی. کندمی بینیرا پیش

 همچون عواطف منفی سطح آمدن پایین به منجر که است

 روانی هایبیماری به ابتال رخط کاهش و اضطراب و افسردگی

اهمیت آن برای  و جایگاه و زندگی لذا، معناداری. ]91[گرددمی

 و انکارناپذیر شاد، امری و زندگی خوب یک از بودن برخوردار

. وجود معنایی در زندگی جزئی از حیطه ]91[است غیرقابل کتمان

 گرددمیشهودی و متعالی دیدگاه فرد به زندگی خود محسوب 

که  شودمیرویدادها و تجارب شخص همه که این دیدگاه شامل 

با استفاده از  تواندمی. فرد اندقرارگرفتهتحت تأثیر یک نگاه کلی 

و تفسیر مجدد تجارب  یچارچوب دهنیروی معنای زندگی، برای 

 هایبرای موانع حیطه منطقی هایحلو راه خود بهره گیرد

  .]17[گوناگون زندگی بیابد

 هایعنوان قشری که در معرض چالشجویان بهدانش

دارند، تنها در  متفاوت محیط زندگی تحصیلی و شخصی خود قرار

و منابع معنوی،  هااساس استفاده از ظرفیت پرتو دید کلی که بر

آورند،  دست بهمهم و حل مسائل روزانه  هایگیریتصمیمبرای 

هایی فرصت انعنوبهبه تغییرات مثبت و منفی زندگی  توانندمی

بستری برای رشد و تعالی  که قابلیت تبدل شدن به پذیرکنترل

در خصوص مواجهه با  تنهانه هااین تواناییدارند، بنگرند. 

بلکه بر انتظاری که افراد در  آیندمشکالت کنونی به یاری فرد می

نیز،  شوندمیمورد نتایج و پیامدهای اعمال خود در آینده متصور 

که  شودمی. اهمیت این مسئله هنگامی بارزتر ذارندگمیتأثیر 

مانند حل  ترهای انطباقی سازگارانهبدانیم این افراد از مهارت

هنگام رویارویی با . همچنین این افراد کنندمیمسئله استفاده 

بر اهداف خود  کنندمیزندگی، سعی  هایموانع و آشفتگی

هبردهای ن افراد از رابجای ای استفادهمتمرکز شوند. این مسئله و 

و امکان ابتال به  کاهدرنج حاصل از زندگی را میمؤثر،  ایمقابله

نتایج . ]97[دهدمیو جسمانی را کاهش  شناختیروان هایبیماری

بینی کننده ، نشان داد که معنای زندگی، پیشJaefariتحقیق 

که با نتایج  ]99[مثبت و معنادار سالمت روان پرستاران است

کند با افزایش وجود معنا در زندگی، حاضر که مطرح می تحقیق

کند، ارتباط دارد. سرزندگی تحصیلی نیز افزایش پیدا می

که در میان  Shaikholeslami و Ehyakonande های مطالعهیافته

نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی بهبهان صورت  912

هداشت روانی گرفت، حاکی از آن بود که معنای زندگی، ب

    Gholamali. عالوه بر این ]94[کندمی بینیدانشجویان را پیش

Lavasani, Ejey,  و Mohammadi Masiri  در پژوهش خود به

بینی با بهزیستی ذهنی بررسی رابطه بین معنای زندگی و خوش

آموزان پایه سوم دبیرستان شهرستان لردگان پرداختند و به دانش

بینی، دو ند که معنای زندگی و خوشاین نتیجه دست یافت

آموزان بینی کننده مثبت و معنادار بهزیستی ذهنی دانشپیش

 .]95[هستند

نتایج پژوهش جاری حکایت از آن داشت که  از طرف دیگر

سن و سرزندگی تحصیلی با یکدیگر همبستگی منفی و معناداری 

دارند؛ یعنی با باال رفتن سن، از سرزندگی تحصیلی کاسته 

به سن  گذاشتن پاگفت که  توانمی. در تبیین این یافته شودیم

و دشوارتری  ترسنگین جدید و وظایف هایچالش تواندمیهمواره 

افزایش سال  با )که سن افزایش درواقع بارا به همراه داشته باشد. 

 شغل کردن پیدا مثل های زندگیهمراه است(، نگرانی تحصیلی

واده بیشتر شده و در اولویت قرار خان تشکیل و مناسب، ازدواج

 مثبت میزان عاطفه ممکن است همین عوامل در گیرند ومی

 بیشتر، جای بگذارند. حجم دروسدانشجویان، تأثیری منفی به

 خانواده نیز دوری از و در خوابگاه دانشجویی ترطوالنی اقامت

 توانمیبنابراین  .]91[باشد یافته این بر تأثیرگذار عوامل از تواندمی

یافته انتظار داشت با افزایش سن، سرزندگی تحصیلی کاهش یابد. 

 و Kheiri, EmamiSigaroudi, Farmanbar پژوهمذکور با نتایج 

Atrkarroshan  که در میان دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه

گیالن انجام شد و بیانگر این امر بود که با افزایش سال تحصیلی 

، همسویی ]91[شودمیانشجویان کاسته مثبت د عاطفهاز میزان 

که در  Souki وTagharobi Sharifi, ؛ اما با نتایج پژوهشداشت

بین دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه کاشان 

صورت گرفته بود و حکایت از آن داشت که بین سن و بهزیستی 

بود. همچنین  سوناهم ،]92[ذهنی رابطه  معناداری وجود ندارد

 دهند که سنشده در این حیطه نشان میرخی از مطالعات انجامب

بهزیستی  اما وضعیت داشته سالمت ارتباط منفی با طورکلیبه

 یسالبزرگدر  و یافتهافزایش سالییانم تا افراد شناختیروان

 .]92[یابدمی کاهش

نتایج نشان داد که میان سن و ابعاد معنای  عالوه بر این

جوی معنا و وجود معنا( ارتباط معناداری زندگی )شامل جست

 معنا توان اذعان داشت، نیاز بهدر تبیین این یافته میوجود ندارد. 

 وجود هاآن سنیاز رده  مستقل ها،همه انسان در که است نیرویی

ثانوی  توجیهی و اصیل است و بنیادین این نیاز، یک نیاز دارد؛ زیرا

 معناداری زندگیطورکلی به .]11[نیست انسان غریزی هایاز کشش

 برای نهایی غایتی و که هدفآن است: نخست دو اصل بناشده بر

هدف  پی در و خواهی کمال چنانکه شود، گرفته نظر در زندگی

 و است شده نهاده آدمی سرشت در که استعدادی ذاتی است بودن،

معنادار  زندگی هدف باشد، آن اساس زندگی بر سلوک هرگاه

 قبیل از ما زندگی هدف، تأثیری در آن ه،آنک است؛ دوم
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با  .]93[داشته باشد یریخبهعاقبتو  روحی آوری، آرامشنشاط

)در هر سن و سالی که باشند( به  هاتوجه به اینکه همه انسان

زندگی بوده و خواستار رسیدن  داریهدفو  یکمال خواهدنبال 

چنین رسد که به شادکامی و سعادت هستند، معقول به نظر می

  Abdullahاین یافته با نتایج مطالعه ای حاصل شود. نتیجه

Zadeh, Moody, Allahyari و Khanjani  که نشان داد سن و

. ]41[همسو استهوش معنوی با یکدیگر رابطه معناداری ندارند، 

 Talebzadeh Shooshtariپژوهشی که توسط های همچنین یافته

کنان دانشگاه بیرجند صورت نفر از کار 741در میان  Purshafeiو

هدف در زندگی با سالمت عمومی را بررسی گرفته بود و رابطه 

زندگی رابطه ، حاکی از آن بود که بین سن و معنای کردمی

که رابطه  Govahi Jahan. نتایج تحقیق ]41[معناداری وجود ندارد

قرار داده بود  یموردبررسبین داشتن معنا و رضایت زناشویی را 

که بین سن و داشتن معنا در زندگی، رابطه  شان دادنیز، ن

 و  Nadi نتایج پژوهش کهدرحالی .]47[معناداری وجود ندارد

Sajjadian نشان داد که سن بر معناداری زندگی تأثیر دارد و بین

-73سال و  12-71های سنی میانگین نمرات معنای زندگی گروه

افته مطالعه ایشان ی درواقعسال تفاوت معناداری وجود دارد.  71

حاکی از آن بود که با باال رفتن سن، معناداری زندگی در سطح 

 .]49[گیردتری قرار میپایین

همچنین نتایج پژوهش حاضر بیانگر این امر بود که 

مختلف  هایمیانگین نمرات سرزندگی تحصیلی دانشجویان رشته

ینکه با توجه به ا تحصیلی، تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.

شده از میان دانشگاه علوم پزشکی بودند و در های انتخابرشته

گرفتند، یافته های نسبتاً مشابهی قرار میفیلدها و زمینه

 رسد. نتایج پژوهشی که در آنشده معقول به نظر میحاصل

Kheiri, Emami Sigaroudi, Farmanbar, و Atrkarroshan 

نفر  914میان  در آن را با مرتبط عوامل و ذهنی بهزیستی احساس

قراردادند،  یموردبررسگیالن  پزشکی علوم دانشگاه دانشجویاناز 

حاکی از آن بود که بین میانگین نمرات بهزیستی ذهنی 

های مختلف تحصیلی، تفاوت معناداری وجود رشته

نیز در تحقیق خود بدین    Soukiو ,Tagharobi, Sharifi.]91[ندارد

فاوت معناداری بین نمرات بهزیستی نتیجه دست یافتند که ت

. ]92[های مامایی و پرستاری وجود نداردذهنی دانشجویان دانشکده

 وGheirati, Shabanifar, Akhlaghi که نتایج تحقیقدرصورتی

Peyman  نشان داد، بین میانگین نمرات سالمت روان دانشجویان

ری های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تفاوت معنادارشته

    ,Koromi Nouriتوسط  شدهانجام نتایج مطالعه. ]44[وجود دارد

Mocrie, Mohammadifar و Yazdani میان دانشجویان در 

 های فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پزشکی دانشگاهرشته

 و احساس بهزیستی بر تحصیلی رشته تأثیر تهران نیز، از

ایت از آن مذکور حکهای پژوهش کرد. یافته حمایت ندییتمرضا

مندی دانشجویان یترضا و یستیبهزداشت که نمرات 

های علوم پزشکی و انسانی، بیشتر از نمرات دانشجویان دانشکده

  .]45[دانشکده فنی و مهندسی است

عالوه بر این، نتایج پژوهش جاری نشان داد که بین 

های مختلف میانگین نمرات معنای زندگی دانشجویان رشته

در سطح نظری، معنای  تفاوت معناداری وجود ندارد. تحصیلی،

 حیات انسان به گذارد،می اثر اهداف ها وفعالیت انتخاب زندگی بر

 از را فرد، ]41[کندمی و کمال اعطا نوعی احساس ارزش شخصی

 ازجمله خود وجودی اصلی نیازهای به را کند و اومی دور پوچی

 امکان که ایی استفض چنین کند. درنزدیک می خودشکوفایی

 آدمی معناداری زندگی به و شودمی فراهم فرد شخصی رشد

 .شود چیره هستی خود جهان و محیط بر تا دهدقدرت می

ای که مشغول به با توجه به اینکه افراد در هر رشتهبنابراین، 

دار کردن زندگی خود و رسیدن به تحصیل باشند، در پی هدف

دور  ایدست آمدن چنین نتیجه کمال و خودشکوفایی هستند، به

 و Mohammadzadehتحقیقی که این یافته با از انتظار نیست.

Khosravi زندگی و سالمت  یدارهدفبررسی رابطه  بین  برای

روان دانشجویان دانشگاه ایالم انجام دادند و بدین نتیجه رسیدند 

های تحصیلی، تفاوت که میان نمرات معنای زندگی رشته

نیز در   Sajjadianو  Nadiاست. سوناهم، ]42[جود داردمعناداری و

 یموردبررسپژوهش خود رابطه معنای زندگی و رشته تحصیلی را 

ولیکن برخالف پژوهش حاضر بدین نتیجه رسیدند  قراردادند

تحصیلی در میزان معناداری زندگی دانشجویان تأثیرگذار رشته 

یانگین نمرات های تحقیق آنان نمایان ساخت که میافتهاست. 

های علوم پزشکی و فنی و معنای زندگی دانشجویان دانشکده

های مهندسی، بیشتر از نمرات معنای زندگی دانشجویان دانشکده

 .]49[علوم پایه و انسانی است

در دو  توانمیاین پژوهش را  هایباید یادآور شد که یافته

که این نظری با توجه به از جنبه. کاربردبعد نظری و عملی به 

افراد و  شخصیت گیریشکلدر معنای زندگی از عواملی است که 

 هایرفتارهای سازگارانه جوانان و نوجوانان در زمینه دهیشکل

، نتایج کندمی، نقش ایفا تحصیلی هایزمینه خصوصبهمختلف، 

کمک شایانی  هاپژوهشعلمی تنه به  تواندمیپژوهش جاری، 

تواند، تأثیراتی میپژوهش حاضر  کاربردی نیز نظرازنقطه. کند

ازآنجاکه  بگذارد. جایبهو تعلیم و تربیت،  شناسیمهم در روان

کاهش  و مطلوب ایجاد سازگاری و سرزندگی در معنای زندگی

تحصیل، نقشی مهم ایفا  دوران جوانان و نوجوانان در استرس

 وپرورشآموزشمسئوالن  تواندمیاین پژوهش  هاییافته ،کندمی
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جهت تقویت و ارتقای سرزندگی افراد در  آموزش عالی را درو 

آموزش نوجوانان و گنجانیدن معنای زندگی و همچنین سایه 

 عنوانهای آموزشی در رابطه با این حوزه، بهریزیبرنامه جوانان در

مشکالتشان در دوران  بروز مقابل در کنندهپیشگیری اقدامی

معنوی ایشان برای  هاینیرومند ساختن شایستگیتحصیل و 

 . یاری کند، های مختلف زندگیعرصه هایرویارویی با چالش

هایی الزم به ذکر است که پژوهش حاضر دارای محدودیت

سازد. ها بااحتیاط مواجه میاست که تعمیم نتایج را به سایر گروه

توان به مواردی های پژوهش حاضر، میدر رابطه با محدودیت

اجرای این مطالعه بر روی ، هاجمله آنچند اشاره کرد که از

این، در  بر باشد. عالوهمیعلوم پزشکی  هایدانشجویان دانشکده

بر  شناختیتحقیق حاضر، تنها تأثیرگذاری متغیری روان

شده است و دیگر عوامل واقع یقموردتحق سرزندگی تحصیلی

تأثیرگذار بر آن ازجمله عوامل خانواده و عوامل مربوط به مدرسه 

توان آن را جزئی اند. نکته دیگری که میقرار نگرفته یموردبررس

مقطعی بودن پژوهش های پژوهش محسوب کرد از محدودیت

 هایگروهکه تحقیقات آتی با  شودلذا پیشنهاد می. استحاضر 

آموزان دانشجویان و همچنین دانش ازجمله ترینمونه متنوع

ای متفاوت تحصیل هو رشتهدختر و پسری که در مقاطع مختلف 

شناختی، پیشایندهای روان برو عالوه  ، انجام شوندکنندمی

عواملی همچون عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه را در 

که  شودنیز حیطه  پژوهشی خود بگنجانند. همچنین توصیه می

های طولی در این تحقیقات خود به بررسی پژوهشگران آینده در

 .زمینه مبادرت ورزند

 گیرینتیجه

سرزندگی  بینیبا توجه به اینکه معنای زندگی قابلیت پیش

های آموزشی در راستای ، الزم است که برنامهتحصیلی را دارد

های پرورش و ارتقای معنای زندگی، جهت فراهم آوردن زمینه

بهبود سرزندگی تحصیلی نوجوانان و جوانان گام بردارند. عالوه بر 

و آموزش  وپرورشآموزشکه مسئوالن  نمایداین، ضروری می

عنوان قشری عالی، در جهت پیشبرد قشر محصل جامعه )به

و  هاساز در سرنوشت هر مملکت(، به سمت مقابله با چالشآینده

موانع تحصیلی و افزایش سرزندگی ایشان، امکانات الزم را فراهم 

  آورده و به اقدامات ضروری در این زمینه مبادرت ورزند.

 یر و تشکرتقد

از کلیه همکاران و دانشجویان محترمی که نهایت همکاری 

داشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر  هارا در تکمیل پرسشنامه

 .نمایممی

 اخالقی هیدییتأ

 و رعایت مالحظات اخالقی، به دانشجویان توضیح منظوربه

 کامالً هاپرسشنامه در مندرج اطالعات که شد داده اطمینان

 .دارد پژوهشی کاربرد و دهبو محرمانه

 تعارض منافع

پژوهش حاضر، با منافع هیچ ارگان و سازمانی در تعارض 

 نیست.

 یمنابع مال

مسئول تأمین نویسنده این پژوهش، توسط  هایکلیه هزینه

 گردیده است.
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