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Abstract  Article Info 

Introduction: The aim of this study was to evaluate the structural relationship between 

the core self-evaluation, positive emotion and optimism with meaning in life in students 

by examining the mediating role of hope. 

Methods: For this purpose, in a hypothetical structural model plan, relationships 

between self-evaluation, positive emotion and optimism with meaning in life, 166 

students (99 boys and 67 girls) of Isfahan University of Medical Sciences were selected 

by accessible sampling. They were evaluated with Meaning in Life Questionnaire 

(MLQ), Life Orientation questionnaire of Scheier and Carver (1985), Positive and 

Negative Affect (Diner et al., 2010), and Hope Snyder (2000). 

Results: The results of the research showed that hope play a mediating role in the 

relationship between the core self-evaluation, positive emotion and optimism with 

meaning in life. The findings supported the appropriate fitness of the hypothetical 

structure of the research variables, and the results showed a significant correlation 

between the core self-evaluation, meaning in life, positive emotion and optimism. 

Conclusion: According to the findings, it can be said that the variables of hope, the 

core of their evaluation, positive emotion and optimism play an important role in the 

process of meaningfulness of students. These results, along with the confirmation of 

previous findings, have practical implications for enhancing hope in students. 
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مثبت و خوش بینی با معنا در زندگی در  روابط ساختاری هسته ارزشیابی خود، هیجان 

 نقش میانجی امید به آینده  دانشجویان؛
 

 1یی  غالمرضا ن یمی س، * 1ی سپهوند یمحمدعل ، 1ی  گودرز ترایم ، 1ی ندا قاسم
 

 ران یا ، خرم آباد ، دانشگاه لرستان ، یگروه روان شناس 1
 
 
 

 
 sepahvandi.m@lu.ac.ir. ایمیل: رانیدانشگاه لرستان، لرستان،  ا ، یروان شناس گروه   ،  یسپهوند یمحمدعلمسوول:  سندهی*نو

 ده کی چ

نقش    یبا بررس  انیدر دانشجو  یبا معنا در زندگ  ینیمثبت و خوش ب  جانیخود، ه  یابیهسته ارزش  ی: پژوهش حاضر با هدف روابط ساختارمقدمه

 انجام شد.   ندهیبه آ دیام  یواسطه ا

انتخاب    یتصادف  یرینمونه گ  وهینفر دختر( به ش  67نفر پسر و    99اصفهان )  یدانشگاه علوم پزشک  انینفر از دانشجو  166منظور تعداد    نی: بدها  روش

 نریا)د ی(، عاطفه مثبت و منف2006( استگر و همکاران )MLQ) ی(، معنادرزندگ 2003خود )جاج و همکاران،  یابیهسته ارزش یهااسیشدند و به مق
 ( پاسخ دادند. 2000) دری اسنا ی دواری( و ام1985و کارور ) ری یش  یزندگ یری(، جهت گ2010و همکاران، 

با  ینیمثبت و خوش ب جانیخود، ه یابیهسته ارزش یهامؤلفه  نیب  نیدر رابطه ب ینقش واسطه ا ندهیبه آ دیپژوهش نشان داد که ام جی: نتاها افتهی

  ن ی ب  دارمعنا  یاز وجود همبستگ  یحاک  جیکرد و نتا  تیپژوهش حما  یرهایمتغ  یمناسب ساختار فرض  یاز برازندگ  هاافتهی.  کندی م  فایا  یمعنا در زندگ
 بود. ینیمثبت و خوش ب جانیه ،یخود، معنا در زندگ یابیهسته ارزش یهامؤلفه

 یابیمعنا ندیدر فرا ینیمثبت و خوش ب جانیخود، ه یابی هسته ارزش  د،یام یرهایتوان گفت که متغ یپژوهش م یها افتهی: با توجه به یر یگ جهینت

  ان یدر دانشجو ندهیبه آ دیام ی ارتقا نه یدر زم ی کاربرد حات یتلو یدارا  نیشیپ ی ها افته ی دییدر کنار تا جینتا نیکنند. ا  یم  فایا ینقش مهم انیدانشجو
 باشد.    یم

 یمعنا در زندگ  د،یام ،ینیمثبت، خوش ب جانیخود، ه یابیهسته ارزش: واژگان کلیدی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             2 / 11

https://edcbmj.ir/article-1-1707-fa.html


 ندهیبه آ دیام یانجینقش م ان؛یدر دانشجو یبا معنا در زندگ ین یمثبت و خوش ب  جانیخود، ه  یابیهسته ارزش یروابط ساختار

Edu Stra Med Sci                                      2021, Vol. 14, No.1 3 

 مقدمه 
بنیادی در روان شناسی مثبت است  معنا در زندگی موضوعی 

که به دنبال   کندی مبه احساسی از یکپارچگی وجودی اشاره   که
پاسخ دادن به چیستی زندگی، پی بردن به هدف زندگی و دست  
یافتن به اهداف ارزنده و در نتیجه رسیدن به حس کامل بودن و  

ابعادی  1باشد )مفید بودن می با پیامدهای مثبت در حوزه و  ( و 
بهزیستی روان شناختی، سالمت جسمی، تاب آوری و  هم چون 

مشخص   موفقیت  )2)  شودیمکسب  کراوس  را  3(.  سازه  این   )
بعد؛ داشتن یک سیستم ارزشی، حس هدفمندی، داشتن    4شامل  

. از نظر سلیگمن زندگی  داندی مهدف و توانایی سازگاری با گذشته  
ایجاد   زمانی  معنا  برتر  هاانسانکه    شودیمبا  ین از 

  تربزرگبرای پیوستن و خدمت کردن به چیزی    شانیهایتوانمند
اند که وجود  های پژوهشی نشان دادهیافته  (.4از خود استفاده کنند )

معنا در زندگی با عاطفه مثبت، رضایت از زندگی باال، خوش بینی  
( و عزت نفس، امید، خوش  7و    3(، سالمت جسمانی بهتر )6و    5)

 ( همراه است.8)بینی و خودکارآمدی 
دیگر   که  هاسازهاز  فردی  روان   راًیاخی  با جنبش  و همسو 

  مروزه، امید . اباشدی مشناسی مثبت مطرح شده است، امید به آینده  
تبع    و امیدواری جایگاه خاصی در سالمتی روانی، جسمانی و به

 ترینمهمیکی از    (، به طوری که9)  آن، پیشرفت فرد و جامعه دارد
فراگیران    تعلیم و تربیت، افزایش امید به آینده  هاینظام اهداف  

است. فقدان امید به آینده، موجب مشکالتی نظیر افت تحصیلی  
می دانشجویان  میان  در  غیره  و  اعتیاد  آموزشی،  بدین  و  شود. 

به   جوانان،  در  آن  افزایش  لزوم  و  آینده  به  امید  موضوع  منظور، 
وضوعات برجسته و قابل تأمل  خصوص دانشجویان، به یکی از م

به آینده الزمۀ یک زندگی مفید، مؤثر و   تبدیل شده است. امید 
به   جامعه،  یک  اقشار  امید  روحیۀ  و  است  فردی  بخش  رضایت 
خصوص اقشار مؤثر و سازندة آن، الزمۀ پویایی، بالندگی و اعتالی  

 (. 9آن جامعه است )
 و پردازان نظریه مثبت، شناسی روان ظهور جنبش از پس
 به منفی هاییا ادراک تجارب به صرف توجه  جای به محققان

امید   بینیخوش  شادی، معنویت، چون هاییسازه بررسی و 
 یبرگیرنده  در که است فعالی یخصیصه امید، (.10) پرداختند

 هدف، به  دستیابی اراده برای و ریزیبرنامه قدرت  هدف، داشتن
 است  است هاآن  رفع توانایی و هدف  به  رسیدن  موانع به توجه

 گسترش ی  هایی توانا  با   رابطه  در  را   افراد  ادراک   امید،  .(11)
  دن یرس  تای  ختگیانگ  حفظ  و  هدف  به  رسیدن  جهت  در  راهبردها

روانشناسان به سازه امید به عنوان    (.12)  دهدی م  نشان  هدف   به
کنند که این سازه  شناختی نگریسته و بیان مییک نقطه قوت روان 

بکند.  می زیادی  کمک  روان  سالمت  ایجاد  و  پرورش  به  تواند 
فعالیت در  موفقیت  باالی  ارتباط  بیانگر  تحقیقاتی  های شواهد 

مید  مختلف و افزایش سالمت جسمی و روانی با باال بودن میزان ا
( است  تحقیقات13افراد  داده شده انجام (.   با امید که اندنشان 

 دارند باالیی ارزشمندی همبستگی خود احساس مثبت و عاطفه

) ارتباط در افسردگی با  منفی طور به همچنین و (.  14است 
  -های زیادی به بررسی اثرات امید بر روی سالمت روانیپژوهش

 اند. اشنایدرعواطف مثبت پرداختههای شناختی و  عاطفی، توانایی 

بین رسید نتیجه این به پژوهشی در (14)  و باال امیدواری که 
 همبستگی منفی و هیجانات پایین  امیدواری و  مثبت هیجانات

 دارد.  وجود داری معنی
جنبه  از  یکــی  کــه هیجان  اســت  انســان  رفتــار  های 

  ، 1988ن و تلگن،  ها دارد. واتسنقــش مهمــی در زندگــی انسان
بنــدی  تقســیم  پایــه  عاطفــی  بعــد  دو  بــه  را  عواطــف 

 شوق و شور میزان مثبت، عاطفهکنند: عواطف مثبت و منفی.  می

 منفی عاطفه و دارد بر در  را فعالیت هوشیاری احساس و زندگی به

 باشدمی ناخوشایند ذهنی اشتغال  و  درونی ناراحتی عام بعد یک

 گناه، بیزاری، نفرت، خشم، جمله  از ناخوشایند،  خلقی حاالت با که

از:  عواطف منفی عبارت.  (15)  است  همراه عصبانیت  و  ترس اند 
این   خصومت.  و  خشم  افسردگی،  غمگینی،  اضطراب،  ترس، 
عواطف بخشی از سیستم رفتاری بازدارنده هستند که هدف اصلی 

کــه   اســت  رفتارهایــی  از  بــازداری  پیامدهــای  آن  بــه 
می منجــر  عبارتناخوشــایند  مثبــت  عواطــف  از:  شوند.  اند 

اعتمــاد، هشــیاری. ایــن عواطــف بخشــی   لــذت، عالقــه،
را به سمت   ارگانسیم  از سیســتم رفتــاری تسهیلی هستند که 

ها نشــان (. یافته16کنند )های لذت بخــش هدایــت میمحرک
دمی کــه  متغیرها دهند  از  متنوعی  طبقات  با  عاطفی  عامل  و 

ضعیــف، مرتبط  مقابلــه  و  تنیدگــی  بــا  منفــی  عاطفه  اند. 
سالمت،  بــا  مرتبــط  رویدادهــای   شــکایات  فراوانــی 

ناخوشــایند و عاطفــه مثبت با فعالیت و رضایت اجتماعی و نیز  
می مرتبط  آیند  خوش  رویدادهای  )فراوانی  ع16باشند  واطف  (. 

مثبت نقش بسیار مهمــی در بهبــود افــراد از فشــار روانــی 
می )بــازی  منبع    (.17کند  مثبت  عاطفه  که  معتقدند  محققان 

فــرد کمــک  بــه  کــه  اســت  مهمــی  بســیار  روانشناختی 
روشمی از  روانی  فشار  مقابــل  در  مؤثری  کند  ای  مقابله  های 

 (.18استفاده کند )
ته ارزشیابی خود به عنوان یک متغیر پیش بین  از طرفی هس

( است  رسیده  اثبات  به  عینی  و  عاطفی  هسته  19پیامدهای   .)
های خود در قالب یک سازه شخصیتی یکپارچه منعکس  ارزشیابی 

کننده باورهای بنیادین افراد درباره خود و کنشوری دنیای خویش  
و حس   های خویشها و صالحیتاست که در ارزشیابی از قابلیت 

(. این سازه معرف یک مفهوم  20شود )زندگی خوب متجلی می
خود،  حرمت  رگه  چهار  محور  بر  که  است  مکنون  گسترده 

مهارگری مسند  یافته،  تعمیم  نوروزگرایی  خودکارآمدی  استوار    و 
 های خود،(. افراد با سطوح مثبت هسته ارزشیابی 22و    21است )

کا از  رضایت  و  زندگی  از  رضایت  تجربه  شادکامی،  بیشتر  را  ر 
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ارزشیابی می مثبت هسته  با سطوح  افراد  که  چرا  های خود کنند 
بر انگیز و  -ها چالشکنند که برای آن هایی را جستجو می موقعیت

را   زندگی  از  نوبه خود رضایت  به  امری که  است،  پاداش دهنده 
می  )افزایش  در  24و    23دهد  را  خود  همواره  افراد  این   .)

مختلف  موقعیت می های  ارزیابی  مثبت  شیوه  را به  خود  و  کنند 
زندگی می مهار  توانایی  واجد  و  ارزشمند  دلیل  توانمند،  به  دانند. 

دهند و با برانگیخته بودن، کار خود را به طور موثرتری انجام می 
موقعیت خود  جستجوی  شغل  و  زندگی  از  برانگیز  چالش  های 

( دارند  بیشتری  پژوهش19رضایت   .)( نیز28  -25ها  رابطه    ( 
نیرومند هسته ارزشیابی خود با رضایت از زندگی، سالمت جسمانی  
ارزشیابی  باالی هسته  است. سطوح  کرده  آشکار  را  شادکامی  و 

برابر استرس عمل می با حفظ  خود مانند یک محافظ در  کند و 
افزایش   سبب  بیشتر،  اجتماعی  حمایت  دریافت  و  مثبت  خلق 

می فاعلی  )بهزیستی  افراد  29شود  هسته (.  باالی  سطوح  با 
ارزشیابی خود قادرند به خوبی احساسات خود را مهار کنند و تجربه  

های عاطفی پایدارتری نسبت به افراد با سطوح پایین  مثبت و حالت
(. افراد با هسته ارزشیابی خود مثبت  30هسته ارزشیابی خود دارند )

  قادر به حفظ سطح پایین استرس، تجربه عاطفه مثبت و  همچنین
 (.19و  30دریافت سطوح باالی حمایت اجتماعی هستند )

از دیگر متغیرهای مطرح شده در پژوهش حاضر، مفهوم جهت 
گیری زندگی است که همسو با سیر رو به رشد و عالقه روزافزون  
به مطالعه و تحقیق در رویکرد روان شناسی مثبت، به عنوان یکی  

یر جایگاه ویژه اصلی این رویکرد طی یک دهه اخ یهاشاخص از 
خـانواده و    روان شناسی تحـول، روان شناسـی   ای را در حـوزه

(. تلقی خوش بینانه  31بهداشت روان به خود اختصاص داده است )
و تلقی بدبینانه به طور مثبت و منفی دو طیف جهت گیری زندگی  

و بر    روندی می اساسی شخصیت به شمار  هاتیفیکهستند که جز  
فراد با حوادث زندگی، انتظارات ذهنی افراد در  چگونگی سازگاری ا

هنگام غلبه بر مشکالت   هاآنهنگام مواجهه با مشکالت و رفتار 
(، خوش بینی یا تفکر  33از نظر پیترسون )(.  32)  گذاردیم  ریتأث

پیامدهای  معموالً  آن  در  کـه  دارد  اشاره  گیری  جهت  به  مثبت 
نوان عواملی ثابت، کلی  مثبت مورد انتظارند و ایـن پیامـدها بـه ع

؛ به بیان دیگر، خوش بینی یـا شوندی م  و درونی در نظر گرفته
دیدگاه است؛ و به یـک    نیتردوارانه یامتفکر مثبت تمایل به اتخاذ  

پـیش آمـادگی عـاطفی و شناختی در خصوص این که چیزهای  
از چیزهای بد است، اشاره دارد، که این خود مستلزم   ترمهم  خوب

را   زندگی  نتایج  و  پیامدها  چگونه  شـخص  یـک  که  است  آن 
 (.31) کندیمپیشبینی  ارزیابی و

با   بین در رویارویی  به  هایدشوارافراد خوش  دنبال کردن  ، 
و با به کارگیری راهبردهای    دهندیمی با ارزش خود ادامه  هاهدف

و  مؤثرکنارآمدن   خودشان  تنظیم    شانیشخصی  هاحالت،  را 
ی خود برسند. در مقابل افراد  هاهدف ، تا این که بتوانند به  کنندیم

. از این  ندینمایمبدبین از راهبردهای کنارآمدن اجتنابی استفاده  

به نظ امور سهم   دیآی مر  رو  بدبینی نسبت به  بینی و  که خوش 
افـراد خـوش    (.34انکارناپذیری در سالمت روان شناختی داردند )

از ترنـد،  بـدبین، اجتمـاعی  افـراد  بـه  ی هامهارت  بـین نسـبت 
  بین فردی مطلوب تری برخوردارند، معاشرتی هسـتند و به راحتی 

حمایتگـر  توانند یم اجتماعی  شبکه  ایجاد   یک  خود  اطـراف  در 
(  35(، فولر و کرستیکز )18ی فردریکسون ) هاافتهی (.  31نمایند )

نشان داده است افرادی که هیجان مثبت و خوش بینی بیشتری 
را تجربه کرده باشند، عمر طوالنی تری خواهند داشت. همچنین  
دوستان،   با  تری  قوی  اجتماعی  روابط  شادمان  و  امیدوار  افراد 

با همسر،   امید  باالی  سطوح  دارند.  خود  بستگان  و  همسایگان 
و   تفکر مثبت  باال،  روان شناختی، خودارزشی  و  سالمت جسمی 

 (.9روابط اجتماعی رابطه مثبت دارد )
دانشجویان به دلیل شرایط خاص دانشجویی، ازجمله: دوری 
از خانواده، وارد شدن به مجموعه ای بزرگ و پرتنش، مشکالت  

های  تن درآمد کافی، حجم زیاد دروس و رقابت اقتصادی و نداش
ازجمله امیدواری  از دست دادن سالمت روانی و  فشرده، مستعد 

اند. با توجه به رویکرد کنونی روان شناسی عصر حاضر که خویش
بر   تاکید  سمت  به  مثبت  شناسی  روان  شدن  مطرح  از  پس 

و  های مثبت به جای نقاط ضعف  ها و تمرکز بر تواناییتوانمندی
پیشینه   به  توجه  با  همچنین  است،  رفته  زندگی  کیفیت  ارتقای 
پژوهشی که نشانگر این است که تاکنون کمتر پژوهشی به بررسی  
رابطه متغیرهای مدنظر پژوهش پرداخته است و اهمیت بررسی  

مؤلفه قشری  این  عنوان  به  دانشجویان  میان  در  بخصوص  ها 
توجه به نقش    حساس و مهم در جامعه ضروری است. همچنین با

زندگی،   گیری  جهت  زندگی،  در  معنا  متغیرهای  اساسی  و  مهم 
ارزشیابی خود  ارتقای سالمت روان و    هیجان مثبت و هسته  در 

کیفیت زندگی دانشجویان، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش  
واسطه ای امید به آینده در رابطه بین هسته ارزشیابی خود، هیجان  

ر زندگی دانشجویان انجام شد. شکل  معنا د  مثبت و خوش بینی با
 دهد.زیر روابط فرضی بین متغیرهای پژوهش را نشان می 

 ها روش 
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه  
آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  

بود که از این جامعه، با استفاده از   1396  -97در سال تحصیلی  
نمو نفر    67نفر پسر و    99نفر )  166نه گیری در دسترس  شیوه 

با   و  انتخاب  همکاران هااسیمقدختر(  و  اشنایدر  امیدواری    ی 
(، پرسشنامه 1985)  (، جهت گیری زندگی شی یر و کارور2002)

(، هسته ارزشیابی خود )جاج و همکاران، MLQ)  یزندگ  در  معنا
همکاران  مقیاس تجارب عاطفی مثبت و منفی داینر و  و  (  2003

  بیست   از   استفاده  با  هاداده  تحلیل  و   تجزیه   ( ارزیابی شدند. 2010)
 . شد انجام Amos و SPSS یافزارها نرم  ویرایش سومین و

اشنایدر:  امیدواری  توسط    پرسشنامه  که  پرسشنامه  این 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             4 / 11

https://edcbmj.ir/article-1-1707-fa.html


 ندهیبه آ دیام یانجینقش م ان؛یدر دانشجو یبا معنا در زندگ ین یمثبت و خوش ب  جانیخود، ه  یابیهسته ارزش یروابط ساختار

Edu Stra Med Sci                                      2021, Vol. 14, No.1 5 

( برای سنجش امیدواری ساخته شده  2002همکاران )اشنایدر و  
شود.  است و به صورت خود سنجی اجرا می   عبارت  12است، دارای  

عبارت برای سنجش تفکر    4عبارت برای سنجش تفکر عاملی،    4
آزمودنی باید در یک مقیاس    عبارت انحرافی است.  4راهبردی و  

درجه ای از کامالً موافق تا کامالً مخالف میزان موافقت   8لیکرت  
منه نمرات یا مخالفت خود با هر یک از عبارات را مشخص سازد. دا

ترین سطح امید  پایین  نشانگر  8است. امتیاز    8-64این آزمون بین  
امتیاز   باالترین سطح امید است. همسانی درونی    64و  از  حاکی 

  ییآزماو پایای آزمون با روش باز  است  84/0 تا  74/0آزمون کل 
(. همسانی درونی زیر  2007سیندر و لوپز،  است )برآورد شده    80/0

 80/0تا    63/0و زیر مقیاس راهبردی    76/0  تا  71/0  یعاملمقیاس  
( پژوهشی  2000سیندر،  است  در  این  2009)  یگلزار(.  پایایی   )

 دست آورد.  به 89/0با روش آلفای کرونباخ  مقیاس را
این پرسشنامه توسطشی   پرسشنامه جهت گیری زندگی: 

که گویه    باشدی مگویه    10( طراحی شد و شامل  1985)  یر و کارور
. ردیگی نمتعلق    هاآن انحرافی بوده و نمره ای به    8و    6،  5،  2هـای  

لیکرت  هاپاسخ عبارات در یک طیف  از    5ی  ای  کـامالً "درجه 

تـا"مـوافقم   این    "کـامالًمخالفم"  ،  اعتبار  شد.  گرفته  نظر  در 
( با استفاده 36یانسری )  یمؤمنپرسشنامه در پژوهش نوروزی و  

 به دست آمد. 74/0از روش آلفای کرونباخ 
پرسشنامه    : (MLQ)   یمعنادرزندگپرسشنامه  

( دارای ده گویه است که هر یک از گویه ها بر  37معنادرزندگی )
  » 7« تا  نادرست    کامالً  »  1روی مقیاس لیکرت هفت درجه ای از  

( پایایی 36وهمکاران )درست« نمره گذاری می شود. استگر    کامالً
این مقیاس گزارش   برای  را  باالیی  همسانی   و  اندکردهو روایی 

کرونباخ ازآلفای  استفاده  با  مقیاس  هردو    84/0و    81/0  درونی 
گزارش شده است. در پژوهش پیری، همایونی بخشایش و عنایتی  

وج38) برای  شده  درونی محاسبه  اعتبار  معنا  (  برای    63/0ود  و 
 محاسبه شد.  63/0 سؤاالتو برای کل   58/0جست و جوی معنا 

مقیاس هسته ارزشیابی خود    مقیاس هسته ارزشیابی خود: 
(CSEs( ؛ جاج و همکاران)ارزشیابی39 ) های بنیادین افراد را در

ها به صورت  ماده دارد که برخی از آن   12سنجد و  می   مورد خود
های خود ر به صورت معکوس هستۀ ارزشیابی مستقیم و برخی دیگ

ارزیابی مادهمی   را  به صورت    12و    11،  8،  1،  5،  2های  کنند. 
نمره گذاری می بر اساس مقیاس  معکوس  این مقیاس    4شوند. 

( از کامالً مخالف  لیکرت  ای  موافق )1درجه  تا کامالً  نمره  4(   )
می مادهگذاری  تمام  وزن  و  نمشود  به  دستیابی  برای  کل ها  ره 

نمره دامنه  بنابراین  است.  برابر  خود  ارزشیابی  این  هستۀ  در  ها 
های باال در این مقیاس  نمره در نوسان است.  60تا  12مقیاس از 

نشان دهنده خودارزشیابی مثبت و نمره ه ای پایین منعکس کننده  
های ( در پژوهشی در نمونه 2007خودارزشیابی منفی است. اویلر )

  80/0کرونباخ این مقیاس را    دی، ضریب آلفایدانشجویی و کارمن
نتایج پژوهش نعمت طاوسی و شریفی    گزارش کرده است.  84/0و  

( نشان داده که مقیاس هسته ارزشیابی خود همسانی درونی  19)
مناسبی دارد. مقدار آلفای کرونباخ و پایایی بازآزمایی دو هفته ای  

 به دست آمد. 81/0و  86/0آن به ترتیب 
  مقیاس  این:  جارب عاطفی مثبت و منفی اسپینمقیاس ت

  شده  اعتباریابی  و   تدوین(  2010)  ، وایرتز، اویشی، پریتوداینر  توسط 
  مثبت   احساسات  سنجش   برای گویه 6 که  گویه   12  شامل و  است 

  ،2)  منفی  احساسات  سنجش برای   گویه   6  و (  12 ،10  ، 7 ،5  ،3  ،1)
  لیکرت   ای  درجه  5  طیف   با   متناظر   صورت  به (  11  ، 9  ،8  ، 6  ،4
(  همیشه=  5  و  اکثراٌ=  4  اوقات،  گاهی=3  بندرت،=  2  هرگز،=1)

  عاطفی   تجارب  به  توجه  با  شودمی   خواسته  آزمودنی  از.  باشدمی
  از   نمرات   دامنه .  دهد  پاسخ  ها  گویه   به   گذشته   هفته  چهار  در  خود

 دو  مقیاس این در فرد هر یعنی باشدمی قسمت هر برای 30 تا 6
  برای  دیگری  و  مثبت  عواطف  برای  نمره  یک  ،کندمی  کسب  نمره

  دهنده   نشان(  تر  نزدیک  30  به  چه  هر)  باالتر  نمرات.  منفی  عواطف
این    همچنین .  است  فرد  در  منفی   یا  مثبت   بیشترعواطف  تجربه 

  مثبت  عاطفه  دو  میان  تعادل  صورت  به   دهی  نمره  قابلیت  مقیاس
  منفی   عواطف  نمره  تفریق   با   که   صورت  بدین  دارد  نیز   را   منفی  و
  تفاضل  نمره  نتیجه   و   شودمی   محاسبه   مثبت  عواطف   نمره  از

)24  تا(  بدبختی)  -24  بین  تواندمی تعادل+   عاطفی   باالترین 
  دهد می  نشان  24  به  نزدیک  و  باالتر  نمرات.  باشد  متغییر(  ممکن

  و   است   کرده  تجربه   را   منفی  عواطف  هرگز   یا  بندرت  خیلی  فرد  که
  و   داینر.  است  کرده  تجربه  را مثبت  عواطف  همیشه  یا  اغلب

  به  را  منفی  و مثبت  عواطف  برای کرونباخ آلفای( 2010) همکاران
)  .اندنموده  گزارش   81  و   87/0  ترتیب نادی  و  ( 1395حسنی 

برای  پژوهشی  در  را  نامه  پرسش  این  کرونباخ  آلفای  ضرایب 
 . اندکردهگزارش  78/0و برای عواطف منفی  84/0عواطف مثبت 

 هایافته

و میانگین    32  تا  19دامنه سنی شرکت کنندگان در پژوهش از  

بود. سایر اطالعات جمعیت    22/23  ±94/1سنی شرکت کنندگان  
ی و  آمده هاهافتشناختی  ادامه  در  پژوهش  متغیرهای  توصیفی  ی 

 است. 

 ی پژوهش بر حسب مقطع تحصیلی هایآزمودن توزیع تحصیالت  .1جدول 

 درصد فراوانی  تحصیالت

 5/67 112 کارشناسی 

 7/27 46 کارشناسی ارشد 

 8/4 8 دکتری 

 جنسیت 
 59 99 پسر

 41 67 دختر 
 

بیشتر شرکت کنندگان در پژوهش از    1بر اساس نتایج جدول  
نفر از شرکت کنندگان در   46نفر( هستند،    112مقطع لیسانس )

و   ارشد  کارشناسی  مقطع  از  دکتری    8پژوهش  مقطع  از  نفر 
. همچنین تعداد پسر و دختر شرکت کننده در پژوهش به  باشندیم
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با   است  برابر  ی67و    99ترتیب  توصیهاافته.  متغیرهای ی  فی 
 آمده است.  2پژوهش در جدول 

های پژوهش، ابتدا برای  منظور تجزیه و تحلیل آماری دادهبه 
نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه و همچنین محاسبه   بررسی 

استفاده گردید    spss23افزار  از نرم  هاآن ضرایب همبستگی بین  
مرحله  شده است. در  گزارش  4و    3که نتایج آن در جدول شماره  

افزار بعد برای ارزیابی روابط علی بین متغیرهای موردمطالعه از نرم
Amos  .استفاده شد 

شود، با توجه به سطح  مالحظه می 3طور که در جدول همان
معناداری به دست آمده برای هر پنج متغیر اصلی پژوهش، فرض  
نرمال بودن نمرات متغیرهای اصلی موردبررسی در پژوهش تائید  

متغیرها،   .(p<0/05)د  گردمی بین  علی  روابط  بررسی  از  قبل 
از طریق ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی    هاآنهمبستگی  

نتایج ضریب همبستگی به دست آمده بین    4جدول  قرار گرفت.  
 د.دهیممتغیرهای پژوهش را نشان 

جدول   از  حاصل  نتایج  سطح  مشاهده  r،  4بنابر  در  شده 
01/0≥P  همبستگی مثبت و معناداری را بین متغیرهای پژوهش

و آزمون مدل مفهومی    هاهیفرضدهد. به منظور بررسی  نشان می 
از طریق معادالت ساختاری  هادادهپژوهش،   ی جمع آوری شده 

 (، قابل مشاهده است.2تحلیل شد. نتایج به دست آمده در شکل )
ی پیش اولیه مشخص گردید که برخی از مسیرها  در بررسی

نمی  معنادار  پژوهش  مفهومی  مدل  در  بنابراین  بینی شده  باشند. 

حذف  پژوهش  مفهومی  مدل  از  نبودند  معنادار  که  مسیرهای 
گردیده و اصالحات الزم اعمال گردید. مدل اصالح شده پژوهش  

 باشد. ( قابل مشاهده می3در شکل )
مرتبه منظور  به  ساختاری  معادالت  الگوی  برازندگی  بررسی 

(، سطح معناداری Chi-Squareهای مجذور خی )از شاخصاول  
خی تقریبی  P-value)  مجذور  خطای  برآورد  جذر  شاخص   ،)

(RMSEA( هنجار  به  دو  خی   ،)X2/DF  برازش شاخص   ،)
شده فزایند  (،)NFI  هنجار  برازندگی  شاخص  IFI)  شاخص   ،)

( تطبیقی  تاکر  CFIبرازش  شاخص  و  استفاده TLI)  ریلو  –(   )
شود، نتایج نکوئی  ( مشاهده می3ر که در جدول )طوگردید. همان

داد   نشان  مدل    ، P-value،  RMSEA  ،X2/DF  کهبرازش 
NFI  ،IFI  ،CFI    وTLI  ترتیب   ،195/2،  074/0،  111/0  به 
شاخص می  963/0و    993/0،  993/0،  987/0 ،  IFIهای  باشد. 

NFI  ،CFI    وTLI   دارای دامنه صفرتا یک هستند، هرچه اندازه
نزدیکآن یک  به  مطلوبها  برازندگی  بر  شود  داللت تر  الگو  تر 

تر ( کوچکRMSEAهمچنین زمانی که خطای تقریبی )  .دارند
  P-value؛ 3تر از کوچک ( X2/DFخی دو به هنجار ) ؛08/0از 

رد. بر  باشد، داللت بر برازش مطلوب مدل دا 05/0تر از نیز بزرگ
توان نتیجه گرفت که مدل از برازش مطلوب اساس این نتایج می 

می  طریق    باشدبرخوردار  از  آزمون  مورد  روابط  کلی  ساختار  و 
 شود. آمده تائید میدستهای بهداده

 امید به آینده در دانشجویان شیابی خود، هیجان مثبت وی توصیفی مربوط به جهت گیری زندگی، معنا در زندگی، هسته ارزهاافتهی .2جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین ابعاد  مؤلفه 

 56/2 102/16 جهت گیری زندگی 

 20/3 58/42 معنا در زندگی 

 17/9 61/41 هسته ارزشیابی خود 

 18/7 18/17 هیجان مثبت 

 03/7 37/40 امید به آینده 

 هامنظور بررسی فرض نرمال بودن دادهاسمیرنوف به –نتایج آزمون کلوموگروف  .3جدول 
 

 سطح معناداری  اسمیرنوف  –کلوموگروف 

 200/0 065/0 جهت گیری زندگی 

 200/0 080/0 معنا در زندگی 

 067/0 105/0 هسته ارزشیابی خود 

 200/0 067/0 هیجان مثبت 

 106/0 082/0 امید به آینده 

 نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش  .4جدول 

 متغیرها 1 2 3 4 5

 هیجان مثبت  1    

 جهت گیری زندگی  0/ 460**  1   

 امید  0/ 337**  375/0 1  

 هسته ارزشیابی خود  0/ 383**  0/ 416**  0/ 309**  1 

 معنا  0/ 246**  0/ 414**  0/ 737**  324/0** 1
P<0/01** 
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 و معنا در زندگی با نقش میانجی امید به آینده  خوش بینی، هیجان مثبت، ارزشیابیسنجش روابط علی بین  .2شکل 

 

 
 و معنا در زندگی با نقش میانجی امید به آینده  مدل اصالح شده سنجش روابط علی بین خوش بینی، هیجان مثبت، ارزشیابی .3شکل 

 
 های برازش کلی مدل شاخص .5 جدول

 نتیجه مقدار دامنه مورد قبول  شاخص برازش 

 - X2) ) - 390/4مجذور خی 

 - Df) ) - 2 درجه آزادی

 برازش مناسب  195/2 3کمتر از  ((X2/df خی دو به هنجار برابر

 برازش مناسب  074/0 08/0کمتر از  ( RMSEAجذر برآورد خطای تقریبی )

 برازش مناسب  111/0 05/0بیشتر از  (P-value) سطح معناداری

 برازش مناسب  987/0 90/0بیشتر از  ( (NFI  هنجار شدهشاخص برازش 

 برازش مناسب  993/0 90/0بیشتر از  ( IFI) شاخص برازندگی فزایند

 برازش مناسب  963/0 90/0بیشتر از  (TLI) لویر –شاخص تاکر 

 برازش مناسب  993/0 90/0بیشتر از  (CFI) شاخص برازش تطبیقی

های تائید الگوی معادالت ساختاری فقط محدود به  شاخص
پارامترهای شاخص باید  بلکه  نیست،  الگو  کلی  برازش  های 

یرتی متناظر با آن برای هر یک از  مقاداستاندارد ضرایب مسیر و  
مسیرهای علی بررسی شود. نتایج بررسی معناداری ضرایب مسیر 

 شده است. ارائه  7و  6در جداول 
ــان ــههم ــدول  طور ک ــاهده می 6در ج ــایج مش ــود، نت ش

دهـد کـه خـوش بینـی، هیجـان ضریب اثر مسـتقیم نشـان می
 15/0و  17/0، 24/0و ارزشــیابی خــود بــه ترتیــب بــا ضــرایب 
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دهنـد. به طور مستقیم امیـد بـه آینـده را تحـت تـأثیر قـرار می
امیـد بـه آینـده بـا ضـریب   دهد کـهها نشان میهمچنین یافته

ــت  68 ــدگی را تح ــا در زن ــتقیم معن ــور مس ــه ط ــأثب ــرار ت یر ق
یر مسـتقیم تـأثدهد. عالوه بر یافته حـاکی از آن اسـت کـه  یم

ــادار  ــدگی معن ــا در زن ــر معن ــی ب باشــد و خــوش یمخــوش بین
ــا ضــریب  ــدگی را  16/0بینــی ب ــا در زن ــه طــور مســتقیم معن ب

(؛ ولــی هیجــان ≥05/0P؛ ≤96/1t) دهــدیمیر قــرار تــأثتحــت 
بینــی طور مســتقیم قــادر بــه پیشمثبــت و ارزشــیابی خــود بــه

 .(≤05/0P؛ ≥96/1t)باشند معنا در زندگی نمی

دهد که ضرایب اثر غیرمستقیم  نشان می   7های جدول  یافته
خوش بینی، هیجان مثبت و ارزشیابی خود بر معنا در زندگی با 

باشد. با توجه نادار میمع  05/0نقش میانجی امید به آینده در سطح  
مسیرها   تمامی  برای  اطمینان  فاصله  باال  و  پایین  حد  اینکه  به 

تر تر از صفر )مثبت( بوده به سطوح معناداری کوچکمقداری بزرگ 
توان گفت که خوش بینی، هیجان مثبت  می  آمده،دستبه   05/0از  

  و ارزشیابی خود با نقش میانجی امید به آینده به ترتیب با ضرایب 
طور غیرمستقیم معنا در زندگی را تحت  به  10/0/و  12،  16/0مسیر  

 (. ≥05/0P) دهندتأثیر قرار می 

 برآورد ضرایب اثرات مستقیم  .6 جدول

 نتیجه سطح معناداری (tآماره ) یبحراننسبت  ضریب مسیر  مسیر 

 تائید 001/0 255/3 235/0 تأثیر خوش بینی بر امید به آینده

 تائید 015/0 441/2 173/0 تأثیر هیجان مثبت بر امید به آینده

 تائید 036/0 095/2 145/0 تأثیر ارزشیابی خود بر امید به آینده 

 تائید 000/0 322/3 161/0 تأثیر خوش بینی بر معنا در زندگی 

 رد 084/0 730/1 090/0 تأثیر هیجان مثبت بر معنا در زندگی 

 رد 125/0 535/1 078/0 تأثیر ارزشیابی خود بر معنا در زندگی 

 تائید 000/0 978/13 677/0 تأثیر امید به آینده بر معنا در زندگی 

 خروجی بوت استرپینگ( )  برآورد ضرایب اثرات غیرمستقیم .7جدول 

 نتیجه سطح معناداری حد بال  حد پایین ضریب مسیر  مسیر 

 تائید 007/0 288/0 051/0 156/0 با نقش میانجی امید به آینده  معنا در زندگیتأثیر خوش بینی بر 

 تائید 034/0 228/0 012/0 115/0 با نقش میانجی امید به آینده  تأثیر هیجان مثبت بر معنا در زندگی

 تائید 039/0 192/0 007/0 102/0 با نقش میانجی امید به آینده  تأثیر ارزشیابی خود بر معنا در زندگی

 بحث  
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی امید به آینده در
روابط بین جهت گیری زندگی، هیجان مثبت و هسته ارزشیابی  

داد که  خود با معنا در زندگی در دانشجویان انجام شد. نتایج نشان  
بین را  ای  واسطه  نقش  آینده  به  گیری هامؤلفه  امید  جهت  ی 

زندگی، هیجان مثبت و هسته ارزشیابی خود با معنا در زندگی در 
از برازندگی مناسب ساختار فرضی   هاافتهی  کند.دانشجویان ایفا می 

 متغیرهای پژوهش حمایت کرد و نتایج حاکی از وجود همبستگی
جهت گیری زندگی، هیجان مثبت، هسته  ی  هامؤلفهمعنادار بین  

ی بود.  زندگی  در  معنا  و  آینده  به  امید  خود،   ی هاافته ارزشیابی 
 یهاافتهیمبانی نظری و    با  بودن   همسو   برعالوه   حاضر  پژوهش
  الگویی   ۀارائ  با  را  پیشین   یها افتهی  تواندیم  زمینه،  این  در   پیشین
 . دهد بسط پژوهش متغیرهای بین  روابط برای مناسب

گفت که هر پنج متغیر    توان ی مدر تبیین نتایج پژوهش حاضر  
شده در پژوهش حاضر از یک مبنای نظری و از خاستگاه مطرح
 ها مؤلفه لحاظ نظری ارتباط این  و به   باشندی مشناسی مثبت  روان 

تنها برای  شناسی مثبت نه باهم دور از انتظار نیست. ازآنجاکه روان
ی افراد، بلکه برای افزایش  ها ی توانمنددن  بهبود بخشیدن و بنانها

  توانی مپذیری و باالبردن کیفیت زندگی ارائه شده است،  انعطاف 
هایی از قبیل جهت گیری زندگی، هیجان مثبت،  گفت که مؤلفه 

امید به آینده و خودارزشیابی های مثبت به سالمتی فرد و نیازهای  
و زمینه را برای کسب امید به   کندیمشناختی اولیۀ او کمک  روان 
  کنند ی مو به تبع آن افزایش و غنای معنا در زندگی فراهم    آینده

 و به رشد و شکوفایی افراد کمک کنند.

معنی در زندگی به عنوان شکل دهنده عملکردهای مثبت   
( یشود  م  شناخته  در 40انسان  داری  معنی  اهداف  که  افرادی   .)

می  انتخاب  خود  برای  حالتکننزندگی  مثبت  د،  عاطفی  های 
می  تجربه  مستعد بیشتری  زندگی  طول  در  رو  این  از  و  کنند 

معنی    (.8های مختلف زندگی خویش هستند )شکوفایی در جنبه 
می زندگی  بیانجامد در  روانشناختی  بهزیستی  و  شادی  به  تواند 

(. در جمعیت دانشجویی احتمال زیادی وجود دارد که معنی در  41)
موفقیت و پیشرفت تحصیلی و دانشگاهی قرار    زندگی حول محور

تواند معنا در زندگی و میزان  بگیرد؛ بنابراین پیگیری این اهداف می 
را در دانشجویان افزایش داده و فرصت را برای رشد    امید به آینده

 ها فراهم آورد.شکوفایی روانی در آن 

که افرادی   انددادهشناسی مثبت نشان  ی حوزة روانهاپژوهش
ی شخصیتی از قبیل خوش بینی  هایتوانمنده هیجانات مثبت و  ک

را تجربه کرده باشند در زمینه تحقق خویشتنِ سالم شرایط بهتری 
در تبیین   توانی م(. این نکته را  42به دیگر افراد دارند )را نسبت 

امید به آینده در نظر گرفت. در تبیین روابط    رابطه هیجان مثبت و
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ها از اساس این سازه   توان گفت کهین میهای پژوهش همچنسازه
و همخوان   نظری مشترک  پایه  دارای یک  مبنا  که   باشندی مو 

دیگر   متغیر  روند  تسریع  متغیرها، سبب  این  از  یکی  در  افزایش 
شامل  شخصیتی  صفت  دو  بینی  خوش  و  امید  شد..    خواهد 

شوند شخص انتظار داشته باشد  می  هایی هستند که باعثشناخت
  (. این 43دهند )می  رد نظرش به احتمال زیاد در آینده رخنتایج مو
دهند می   ها رفتارهای جهت گیری هدف را تحت تأثیر قرارشناخت

و منفی   روان شناختی که شامل هیجانات مثبت  بهزیستی  بر  و 
اثر می بنیان گذار نظریه هستند  اسنایدر  امید و درمان  گذارند.  ی 

  ایجاد امید وجود دو نوع تفکر مبتنی بر آن، عقیده دارد که برای  
الزامی است: تفکر راهبردی )مسیر( و تفکر عامل. تفکر راهبردی  

ی ظرفیت و توان فرد دهنده  یا مسیر جزء شناختی امید و نشان
برای خلق مسیر و تفکر عامل جزء انگیزشی امید است که فرد 

ین  (. در ا43انگیزانند )خود را برای استفاده از این مسیرها بر می 
نظریه اهداف منبع اصلی هیجان هستند، هیجان مثبت ناشی از  
دستیابی به هدف یا تصور نزدیک شدن به آن است؛ در حالی که  
تصور   یا  هدف  به  دستیابی  در  شکست  از  ناشی  منفی  هیجان 
دورشدن از آن است. وقتی در پی دستیابی به اهداف، مسیرهای 

کند که زم را فراهم می شوند، تفکر عامل انگیزه المی  اولیه مسدود
 (. 44مسیرهای دیگری ایجاد کنیم )

ی پژوهش نشان داد که بین جهت  هاافتهبخش دیگری از ی
گیری زندگی و امید به آینده رابطه وجود دارد و با افزایش جهت  

 توانیم.  رودیمگیری خوش بینانه میزان امید به آینده نیز باال  
ی اساسی شخصیت به  هاتی فیکجهت گیری زندگی جز    گفت که

زندگی،    روندیمشمار   حوادث  با  افراد  سازگاری  چگونگی  بر  و 
 هاآن انتظارات ذهنی افراد در هنگام مواجهه با مشکالت و رفتار  

مشکالت   بر  غلبه  پیترسون  (.  32)  گذاردیم  ریتأثهنگام  نظر  از 
(، خوش بینی یا تفکر مثبت به جهت گیری اشاره دارد کـه در  33)

بـه آن   پیامـدها  ایـن  و  انتظارند  مورد  مثبت  پیامدهای  معموالً 
. مطابق  شوندی م  عنوان عواملی ثابت، کلی و درونی در نظر گرفته

با ادبیات نظری و پژوهشی موجود، افراد خوش بین در رویارویی  
کردن  هایدشواربا   دنبال  به  ادامه هاهدف،  خود  ارزش  با  ی 

، خودشان و  مؤثرهای کنارآمدن  و با به کارگیری راهبرد  دهندیم
تنظیم    شانیشخصی  هاحالت به  کنندیمرا  بتوانند  که  این  تا   ،
این  هاهدف برسند.  خود  شخصیتی هایژگیوو    ها حالتی  ی 

از   نیز هامالکو    هایژگیوبخشی  آینده  به  نسبت  امیدواری  ی 
گفت که جهت گیری زندگی خوش   توانی مدر نتیجه    باشندیم

بخشی از تغییرات مربوط به امید به آینده را پیش    دتوانی مبینانه  
قادر به    ی جهت گیری زندگی خوش بینانههاتیفیکبینی کند و  

 پیش بینی امید به آینده افراد خواهند بود.
خوش بینی نیز بنابر نظر کارور و همکاران شامل انتظار کلی  

کارور و  رود.  ی چیزها در زندگی به خوبی پیش می است که همه
خوشبینی با انتظارات باال درباره موفقیت ارتباط   شییرنیز معتقدند

انگیزه افزایش  باعث  و  بین می   دارد  خوش  عالوه  به  ها شود. 
رفتارهای مواجهه ای مؤثرتر، روابط اجتماعی بهتر و با ارزش تر،  
را  بهزیستی ذهنی و جسمی بیش تری  باالتر و  انعطاف پذیری 

بدبین  به  نشنسبت  میها  اصطالحان  همچنین   دهند.  خوشبینی 
برداشت  خودارزیابی برایتوصیف  یا  کم(  خطر  )مانند  خاص  های 

)مانند توانایی باال( که در مقایسه با استانداردهای عینی بیش از  
حد مثبت هستند به کار برده شده است. اگر چه چنین ادراکاتی  

ها شک و تردید ی توانند نگراناحتماالً غیر واقع بینانه هستند اما می
ها را دلگرم کنند  افراد را در یک موقعیت مشکل تسلی دهند و آن

  (. 45که تالش خود را در جهت رسیدن به اهدافشان ادامه دهند )
شایان ذکر است که امید و خوش بینی هم به لحاظ نظری و هم  
به لحاظ تجربی به هم مرتبط هستند، نظریه پردازان امید و خوش  

کنند. امید ر اهمیت انتظار پیامدهای مثبت تأکید میبینی هر دو ب
شود و ساختار خوش  به دو بخش تفکر عامل و راهبردی تقسیم می

از   به تفکر عامل است و مدل یک بعدی  تا حدودی شبیه  بینی 
 امید است. 

امروزه اعتقاد روزافزونی در رابطه با نقش فرهنگ در ادبیات  
روان شناسی بین متخصصان این حوزه شکل گرفته است و اعتقاد  

که   است  براین  در    توان ینمعموم متخصصان  را  فرهنگ  نقش 
ی این حوزه نادیده گرفت هاپژوهششناسی و نتایج  ادبیات روان 

پژوهش حاضر با توجه به  (. در همین راستا و در تبیین نتایج  46)
گفت که مفاهیمی از قبیل    توان ی مبافت و فرهنگ جامعه ایران  

امید به آینده و معنا در زندگی د رکنار خوش بینی دارای سابقه و  
ی کهنی هستند که تا حدود زیادی با فرهنگ و آداب و  هاشهیر

رسوم این سرزمین عجین شده است. جامعۀ ایران و همچنین دین  
اس دارای  مبین  ایرانی،  فرهنگ  و  ادبیات  و  روایات  و  آیات  الم، 
ای از معارف و تلویحاتی هستند که اهمیت و ضرورت معنا  گنجینه

به آینده امیدواری نسبت    توان یم. پس  رسانندیمرا    در زندگی، 
گفت که این مفاهیم برای جامعۀ پژوهش حاضر مفاهیمی غریب  

با این مفاهیم آشنایی   خوبینیستند و جامعۀ دانشجویی ایران به 
به  و  شاید  دارند  این هاشاخصهو    هایژگیونوعی  از  هرکدام  ی 

و   است  شده  نهادینه  افراد  از  هریک  وجود  در  حدی  تا  مفاهیم 
شناسی،  گفت که همه این مفاهیم عالوه بر ادبیات روان   توانیم

ورسوم و احکام اسالم در وجود افراد  از راه ادبیات، فرهنگ و آداب
و افرادی که دارای میزان مشخصی از هریک از این   اندکرده  رخنه
نیز به همان میزان دارای    هامؤلفه تبع در سایر  باشند، به   هامؤلفه

 (.46یی خواهند بود )هاتیقابل

 نتیجه گیری
ــت ــر ـبه دسـ ـــتای نـتایج پژوهش ـحاضـ اـندرـکاران و در راسـ

 شـناسـی و تعلیم و تربیت پیشـنهادی روانهاحوزهمتخصـصـان 
 عنوان یکی ازای به محیط دانشــگاهی بهکه توجه ویژه  شــودیم

ی زندگی با هامؤلفهی اـصلی پرورش دهنده ـشخـصیت و هاطیمح
ی هاافتهمعنا و امیدوارانه داشــته باشــند. همچنین با اســتناد به ی
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ــر   ان، روان توانیمپژوهش ـحاضـ ـــگاهـی ه دانشـ ــان،  ـب اسـ ـــن شـ
پزـشکان و ـسایر متخـصـصان مرتبط پیـشنهاد کرد که به نقش  روان

ــیتی از قبیلهایتوانمند ــخص خوش بینی، هیجان مثبت و  ی ش
های مثبت در راستای ارتقای میزان امید به آینده و به خودارزیابی

ا ای داـشته باـشند و بتبع آن معنا در زندگی دانـشجویان توجه ویژه
و همچنین ارتـقای  ـهامؤلـفهیی جـهت آموزش این  ـهابرـناـمهـتدوین 

اس به هاآن گاهی براـس  ی مذکورهامؤلفهخـصوص در جامعۀ دانـش
 سعی در ارتقای میزان امید به آینده و زندگی معنادار داشته باشند.

ری  ی حوزة علوم رفتاهاپژوهش پژوهش حاضر نیز مانند سایر  
این  هاتیمحدود ازجملۀ  دارد؛  که    هاتیمحدودیی  است  این 

آوری  های خودگزارشی جمعنامهی پژوهش حاضر با پرسشهاداده

تأثیر دو متغیر   ابزارهای خودگزارشی همیشه تحت  و  است  شده 
ارائۀ خود مثبت و بی مداخله افراد در  گر  از   شانیهاقضاوتدقتی 

در محیط دانشگاه علوم    اًصرفخود هستند؛ همچنین این پژوهش  
پزشکی اصفهان و روی دانشجویان انجام شده است و در تعمیم 

باید احتیاط    هاط یمحی سنی و  هادامنه،  هاتیجمعبه سایر    هاافتهی
 شودی مالزم صورت گیرد. بر این اساس نیز به پژوهشگران توصیه  

در   آتیهاپژوهشکه  ساختن محدودیت های    ی  مرتفع  ضمن 
ی مرتبط با امید  هامؤلفه ضر به بررسی سایر متغیرها و  پژوهش حا

ی سنی مختلف و  هادامنه به آینده و معنا در زندگی و همچنین در  
ای در دو جنس پسر و دختر بپردازند. اجرای مقایسه
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