
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .پیش بینی بهزیستی ذهنی بر اساس معناي زندگی و شفقت به خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مهاباد . . . . 
____________________________________________________________________ 

 

39 

  
 

  
  1هیمن محمودفخه 

  
  15/12/97تاریخ پذیرش :                      21/10/97تاریخ دریافت :

 
 چکیده

شجویان  شفقت به خود در بین دان ساس معناي زندگی و  ستی ذهنی بر ا سی پیش بینی بهزی هدف این پژوهش برر
دانشــگاه پیام نور شــهر مهاباد انجام شــده اســت. روش پژوهش این مطالعه توصــیفی از نوع همبســتگی بود آماري 

ضر  سال  )مرد 78 زن،97(نفر  175پژوهش حا شجویان در  ساده بود..  97-1396دان صادفی  به روش نمونه گیري ت
سلطانی و پاالهنگ) ستی ذهنی (مولوي، ترکان،  شنامه هاي بهزی س ، مقیاس معنا در ابزار هاي گردآوري اطالعات، پر

سوزي زندگی شنامه خوددل س شی و کالر ) و پر ستگر، فریزر، اوی  تحلیلتجزیه و  جهت نف بود. همچنین) SCS( ( ا
 از استفاده متغیري، تحلیل رگرسیون چندگانه، با چند واریانس تحلیل همبستگی اسپیرمن، هاي آزمون از ها فرضیه

رابطه مؤلفه جست وجوي معنا با بهزیستی ذهنی بیشتر  نتایج حاصل نشان داد که  .شد استفاده spss 20 افزار نرم
ــفقت ــتی ذهنی به خود با  از مؤلفه ي معناداري زندگی و بین مؤلفه هاي ش رابطه مثبت و معناداري و  مؤلفه بهزیس

 هاي معناي زندگی و شفقت به خود در پیش بینی بهزیستی ذهنی نقش معنادار دارند.

  شفقت به خود. زندگی، معناي ذهنی، بهزیستی :کلید واژگان
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  مقدمه .1
از زندگی  شخصیت است که به عنوان ارزیابی مثبتیک ساختار مهم در پژوهش هاي مربوط به تفسیر  بهزیستی ذهنی

ود و شو تعادل میان عاطفه مثبت و منفی تعریف شده است. بهزیستی ذهنی موجب رشد متعادل و سالمت آدمی  
ارد که تا دراه را جهت پرورش صحیح تر استعدادهاي وي هموار سازد. رشد فردي و توسعه اجتماعی  به آن بستگی 

ا تجربه می کنند. در امر بها داده می شود. افراد با بهزیستی ذهنی باال، هیجان هاي مثبت بیشتري رچه اندازه به این 
انند اضطراب، حالی که افراد با احساس بهزیستی پایین، رویدادها را نامطلوب ارزیابی کرده و هیجان هاي منفی م

  .)1398افسردگی بیشتري را تجربه می کنند(پیوسته گر، دستجردي  و دهشیري، 
دگی شایسته بهزیستی ذهنی عبارت علمی است که معرف چگونگی ارزیابی فرد از زندگی اش است. به این معنا که زن

د زندگی را خود فرد مشخص می کند نه مسئوالن اجتماعی یا روسی مملکتی. در حقیقت این خود فرد است که بای
 ).2000(دینر، اش را مطلوب و راضی کننده بداند

ندي است. مهم سالمت روانی که فرد واجد سالمت بایستی ازآن برخوردار باشد احساس بهزیستی یا رضایتمویژگی 
اوت فرد اصطالح بهزیستی ذهنی اما به دلیل مفاهیم بسیاري که در آن نهفته است به شادي ارجح است و به قض

 .)1391، شریفی و سوکی (تقربی، ازدرجه یا میزان مطلوبیت کیفیت کل زندگی خود او اطالق می گردد

ن بسیاري از پژوهش ها نشا بهزیستی ذهنی از معمول ترین شاخص هاي سنجش و وضعیت بهداشت روان است و
تعاریف سالمت  می دهند این شاخص از عوامل پیشگویی کننده و تأثیرگذار بر بسیاري از زمینه ها است. با توجه به

ش مشخص بیش از پی دانشجویانضرورت مطالعه سالمت روان در  بت؛روان و تأکید این گونه تعاریف بر مسائل مث
مه جانبه می گردد. براي مطالعه سالمت روان ازآنجا که انسان موجودي تک بعدي نیست وسالمت وي مرهون رشد ه

 مت روانی بهنشاط روانی است، باید به سوي عملیاتی کردن سال سرزندگی و و هماهنگ کلیه ابعاد باالخص بالندگی،
  .)1391ن،عنوان نشانگانی که دربرگیرنده نشانه هاي بهزیستی ذهنی است گام برداشت (تقربی وهمکارا

می تواند ارتباط داشته باشد، معناي زندگی سالمت روانی دانشجویان متغیر دیگري که در رابطه با  درهمین راستا
شده است.  وي معتقد است  ارایه 1984سال در 2 معناي زندگی، توسط فرانکل هاي است.یکی از معروف ترین تعریف

ادبی می  -هنگامی انسان به فعالیت هاي مورد عالقه اش می پردازد، با دیگران مالقات می کند، به تماشاي آثار هنري
پردازد و یا به دامان طبیعت پناه می برد، وجود معنا را درخود احساس می کند. همچنین هنگامی که احساس می 

ها گسترده  ش به یک منبع الیزال پیوند خورده است و خود را متکی به چارچوب ها و تکیه گاها تیکند وجود و هس
معنا را در می یابد و آن  و قابل اتکایی مانند مذهب و فلسفه اي که براي زندگی کردن انتخاب کرده است، می بیند،

الق هستی، داشتن هدف در زندگی، تعقیب را احساس می کند. معناي زندگی اشاره به نوعی از احساس ارتباط با خ
                                                             

2 Frankel 
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و نیل به اهداف با ارزش و رسیدن به تکامل دارد. معناي زندگی در اصل ماهیت شناختی دارد، چراکه در بردارنده 
باورهاي افراد در مورد و وجود یک هدف غایی در زندگی، اعتقاد به معنویات و زندگی اخروي است. درواقع، داشتن 

 (دهداري،یاراحمدي،تقدیسی،دانشور استکی از پیش بینی کننده هاي رفاه انسان ورضایت از زندگی معنا در زندگی، ی
  .)1392،احمدپور و

می انتزاعی جو براي معنی، شالوده سالمت روانی و پادزهر خودکشی است. معنی زندگی مفهوو از نظر فرانکل، جست
ن زندگی است باید بفهمند که ای"ندگی چه معنایی دارد؟ز"مشغول این سوال از خود هستند که نیست. افرادي که دل

 بدهیم فقط با مسئول بودن می توانیم به زندگی پاسخ که از ما می پرسد چه معنایی به وجود خود می دهیم.
  .)1393، ترجمه:سید محمدي، (پروچسکا،نورکراس

ه فرد مشکالت و رنج دیگران به گونه اي کخود به معناي تجربه پذیري و تحت تأثیرقرار گرفتن از  به نهایتاً شفقت
ه دیگران برنج هاي خود را قابل تحمل تر نماید، تعریف شده است. همچنین به معناي صبور ومهربان بودن نسبت 

  ). 2011) و مرتبط با احساس دوست داشتن خود و نگرانی و مراقبت  در مورد دیگران  است (نف،  2003(نف، 
نی و درك صحیح داشتن مهربا -1) شامل :  2011سیار با اهمیت است و به اعتقاد (نف،خود ب به کارکردهاي شفقت

دگاه که تجارب فرد جزئی از تجارب همه داشتن این دی-2نسبت به خود بدون داشتن دیدگاه قضاوتی و خود انتقادگر 
یز بودن از بودن و متما انسان هاست به عبارت دیگر سایرین نیز چنین تجاربی را در زندگی خود دارند بدون دور

سات خود را به گونه اي متعادل نگریسته بدون اینکه آنها را بزرگ نمایی کند. این جنبه تجارب و احسا- 3دیگران 
ربرگیرنده ي هاي خوددلسوزي بایکدیگر متفاوت بوده و به طور متفاوتی تجربه می شوند اما به گونه اي مکمل و د

  یکدیگر نیز هستند.
ورز، درد و نقص کمتري را نسبت به سایرین تجربه می کنند و دیدگاه حمایت گرانه نسبت به خود  فقتافراد خود ش

، 3دارند که باعث کمتر شدن احساس افسردگی و اضطراب و افزایش رضایت آن ها از زندگی می شود (آلیک و سریکیدز
2009.(  

است این امر به  ی بهزیستی روانی بیشتري برخوردارعالوه بر این فردي که به درستی به خود، شفقت بورزد، از سالمت
نامطلوب خود  واین معنا است که فرد با مالیمت خود را براي تغییرات زندگی ترغیب نموده و الگوهاي رفتاري مضر 

هیجان در نظر  خود می تواند از راه هاي مختلف به عنوان یک راهبرد مدیریت به را اصالح می کند، بنابراین شفقت
ود تا احساسات ته شود که در آن از تجربه  هیجان هاي آزاردهنده و نامطلوب جلوگیري نمی شود بلکه تالش می شگرف

ر می کنند و به صورتی مهربانانه مورد پذیرش واقع شوند در نتیجه هیجان واحساسات منفی به احساسات مثبت تغیی
  ). 2008فرد راه هاي جدیدي براي مقابله پیدا می کند (نف، 

                                                             
3 Adick,sedikides 
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ما بر آن شدیم تا همانطور که مالحظه گردید با عنایت به اینکه دانشجویان قشري وسیع از جامعه محسوب می شوند 
 دانشجویان بین در خود به شفقت و زندگی معناي براساس ذهنی بهزیستی بینی به منظور بررسی پیشتحقیقی 
می توانند متغیر  خود به شفقت و زندگی معناي ه آیاانجام دهیم تا به این مسله پی ببریم کمهاباد  نور پیام دانشگاه

  ی کند؟پیش بینرا دربین دانشجویان  ذهنی بهزیستی
  روش و مواد .1,1

این پژوهش از نوع توصیفی و از لحاظ روش پژوهش برمبناي مفروضات همبستگی می باشد. هدف پژوهش حاضر 
بررسی پیش بینی بهزیستی ذهنی براساس معناي زندگی وشفقت به خود در دانشجویان دانشگاه پیام نور مهاباد است. 

نور مهاباد تشکیل می دهند، که با توجه به  جامعه آماري تحقیق حاضر را دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام
  دختر) بود .  97-پسر  78نفر ( 175بالغ بر  96-97آمار اعالم شده تعداد دانشجویان در سال 

  ابزار مورد استفاده در این پژوهش .1,2
اد ) در دهه گذشته الگوي بهزیستی روانشناختی را پیشنه1989مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف: ریف و کیز (

  نمودند. بهزیستی روانشناختی یک مفهوم چند مؤلفه اي است و دربرگیرنده مؤلفه هاي زیر است:
پذیرش خود: یعنی نگرش مثبت به خود و پذیرش جنبه هاي مختلف خود مانند ویژگی هاي خوب و بد و احساس . 1

 مثبت درباره زندگی گذشته؛

 از رابطه با دیگران و درك اهمیت این وابستگی ها؛روابط مثبت با دیگران: احساس رضایت و صمیمیت . 2

 خودمختاري: احساس استقال و اثرگذاري در رویدادهاي زندگی و نقش فعال در رفتارها؛. 3

 تسلط بر محیط: حس تسلط بر محیط، کنترل فعالیت هاي بیرونی و بهره گیري از فرصت هاي پیرامون؛. 4

 باور به اینکه زندگی حال و گذشته او معنادار است؛زندگی هدفمند: داشتن هدف در زندگی و . 5

 رشد فردي: احساس رشد مداوم و دستیابی به تجربه هاي نو به عنوان یک موجود داراي استعدادهاي بالقوه است.. 6

سوال است را تهیه کرد  84ریف پس از بررسی هاي اولیه، نسخه اولیه مقیاس بهزیستی روانشناختی که داراي 
 6مولفه اصلی الگوي بهزیستی روانشناختی را مورد ارزیابی قرار می دهد و بنابراین داراي  6). این پرسشنامه 1989(

 18و  54بزرگساالن تهیه شده است و دو نسخه  عبارت) است. این پرسشنامه براي 14زیرمقیاس (هر زیرمقیاس 
=کامالً موافقم) مشخص سازد که تا چه حد 6=کامالً مخالفم تا 1درجه اي ( 6عبارتی نیز دارد. آزمودنی در یک طیف 

خ ) اعتبار آزمون را در نمونه ایرانی با استفاده از آلفاي کرونبا1385با هر یک از عبارات موافق یا مخالف است. لیاقت (
)، 51/0)، رشد شخصی (67/0)، تسلط بر محیط (35/0برآورد نمود که ضریب به دست آمده براي خودمختاري (

) بود. اعتبار 88/0) و نمره کلی (62/0)، پذیرش خود (61/0)، هدفمندي در زندگی (67/0ارتباط مثبت با دیگران (
 145روانشناختی بر روي نمونه اي متشکل از این پرسشنامه در ایران به منظور هنجاریابی مقیاس هاي بهزیستی 
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دانشجوي دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر اجرا شد. ضریب اعتبار به روش بازآزمایی مقیاس بهزیستی 
و خرده مقیاس هاي پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاري، تسلط بر محیط،  82/0روانشناختی ریف 

به دست آمد که از نظر  78/0و  77/0، 70/0، 78/0، 77/0، 71/0خصی به ترتیب برابر زندگی هدفمند و رشد ش
  می باشد. 88/0آماري معنادار بود. مقدار آلفاي کرونباخ پرسشنامه بهزیستی روانی در پژوهش ما برابر با 

زیر مقیاس جست  و 86/0) اعتبار زیر مقیاس وجود معنا 2006( 4طبق پژوهش هاي استگر، فرازیر، اویشی و کالر
) پایایی زیر مقیاس هاي وجود معنا و 2006برآورد شده است. طبق پژوهش استگر و همکاران ( 87/0وجوي معنا 

) جهت بررسی اعتبار پرسشنامه، از روش اعتبار 1382است. جمالی ( 73/0و  70/0جست وجوي معنا به ترتیب 
به دست آورده است همچنین  91/0از فرمول آلفاي کرونباخ، صوري استفاده کرد. وي ضریب پایایی آن را با استفاده 

) با استفاده از آلفاي 1391ضریب پایایی پرسشنامه معنا در زندگی در پژوهش پیمانفر، علی اکبري و محتشمی(
) روایی سازه و تشخیصی این 1392به دست آمده است. در پژوهش مصرآبادي، استوار و جعفریان( 89/0کرونباخ 

  مورد بررسی قرار گرفت و مطلوب گزارش شد.پرسشنامه 
ست: در سطح ادر دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شده  SPSSبه منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

باطی توصیفی از آماره هاي توصیفی جهت بررسی متغیرهاي پژوهش در نمونه استفده شده است و در سطح استن
متغیري  تک tه ها و مفروضات آماري، از آزمون تحلیل واریانس چند متغیري و آزمون متناسب با سطح سنجش داد

  جهت آزمون فرضیه ها و سواالت استفاده شده است.
  . بحث2

   یافته ها
درصد  6/44نفر از پاسخگویان ( 78آوري شده، نشان می دهند که هاي جمعدست آمده از پرسشنامههاي بهپاسخ

دانشجویان، کمتر  درصد 87درصد نمونه آماري) را زنان  و حدود  4/55نفر از پاسخگویان ( 97و نمونه آماري) را مرد 
ال است. در س 535/3و  07/22سال را تشکیل دادند و  میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان به ترتیب  25از  

  اشند.برد و بقیه متاهل میدهند، مجدرصد نمونه آماري را تشکیل می 3/74نفر از دانشجویان که  130ضمن 
  
  
  
  

                                                             
4 Steger, M. F.؛ Frazier, P.؛ Oishi, S.& Kaler, M. 
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  آماره هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي تحقیق -1جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
از متوسط هاي آن باالتر دهد که معناي زندگی و مولفهنتایج مربوط به نمره میانگین متغیرهاي تحقیق نشان می 

ها به دهد که همه مولفههاي آن نشان می) است. نمره میانگین مربوط به متغیر دلسوزي و مولفه4(میانگین مفروض 
) قرار دارند. بهزیستی ذهنی دانشجویان 3غیر از انزوا که کمتر از متوسط است؛ بقیه در حد متوسط (میانگین مفروض 

اسمیرنف  -نتایج آزمون کلموگروف تر از متوسط است.ی قرار ندارد و پایینبا توجه به نمره میانگین در وضعیت مناسب
که نرمال » بهزیستی ذهنی«و » آگاهذهن«، »دلسوزي«غیر از هاي کلیه متغیرهاي تحقیق، بهمندرج مربوط به داده

ریب همبستگی پیرسون باشند. با توجه به اینکه متغیر مالك داراي توزیع نرمال است، از ضهستند؛ بقیه غیرنرمال می
  گردد. استفاده می

  »بهزیستی ذهنی« و »هاي معناي زندگیمولفه«پیرسون نتایج آزمون همبستگی -2جدول 
  متغیر مالك (بهزیستی ذهنی)  بینمتغیر پیش

  ضریب تعیین ضریب همبستگی  مقدار احتمال
  066/0 257/0  001/0  معناي زندگی

  061/0  247/0  001/0  جستجوي معنا
  023/0  151/0  046/0  وجود معنا

 انحراف معیار میانگین متغیر

 9607/0 2880/5  معناي زندگی

 3996/1 3322/5 جست وجوي معنا

 9866/0 2437/5  وجود معنا

  4194/0  0462/3  دلسوزي
  8470/0  1714/3  مهربانی با خود
  5041/0  1531/3  خود قضاوتی

  7351/0  1043/3  اشتراکات انسانی
  9567/0  7757/2  انزوا

  8744/0  1929/3  ذهن آگاهی
  7024/0  8800/2  همانندسازيبیش

  3016/0  6646/2  بهزیستی ذهنی
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درصد است؛ بین معناي زندگی و بهزیستی ذهنی  5هاي به دست آمده کمتر از با توجه به اینکه مقدار احتمال
ها وجود دارد. همچنین مقایسه رابطه همبستگی در سطح خرده مقیاس 257/0همبستگی مثبت و معنادار با مقدار 

و وجود معنا  247/0معنا و بهزیستی ذهنی همبستگی مثبت و معنادار با مقدار دهد که بین جستجوي نیز نشان می
وجود دارد. شدت ارتباط بین متغیرها را ضریب  151/0و بهزیستی ذهنی نیز همبستگی مثبت و معنادار با مقدار 

صد از تغییرات در 3/2و  1/6، 6/6دهد. مقادیر ضریب تعیین بیانگر این است که به ترتیب مقدار تعیین نشان می
  باشد.بهزیستی ذهنی دانشجویان ناشی از تغییرات در معناي زندگی، جست وجوي معنا و وجود معنا می

  »بهزیستی ذهنی« و »هاي دلسوزيمولفه« اسپرمن نتایج آزمون همبستگی-3جدول 
  متغیر مالك (بهزیستی ذهنی)  بینمتغیر پیش

  ضریب تعیین ضریب همبستگی  مقدار احتمال
  076/0 -276/0  000/0  دلسوزي

  071/0  -268/0  000/0  مهربانی با خود
  016/0  -127/0  093/0  خود قضاوتی

  0064/0  080/0  295/0  اشتراکات انسانی
  022/0  -149/0  049/0  انزوا

  011/0  -103/0  173/0  ذهن آگاهی
  106/0  -325/0  000/0  همانندسازيبیش

وجود دارد.  -276/0رابطه معکوس و معنادار به مقدار ضریب همبستگی بین دلسوزي و بهزیستی ذهنی دانشجویان 
و بهزیستی » مهربانی با خود مولفه«درصد است. همچنین بین  5و کمتر از  000/0زیرا مقدار احتمال به دست آمده 

ابطه معکوس و بهزیستی ذهنی ر» مولفه انزوا«، بین -268/0ذهنی رابطه معکوس و معنادار با مقدار ضریب همبستگی 
و بهزیستی ذهنی نیز رابطه معکوس » بیش همانندسازي«و بین مولفه  -149/0و معنادار با مقدار ضریب همبستگی 
ها و بهزیستی ذهنی معنادار نیست. وجود دارد. رابطه بین سایر مولفه -325/0و معنادار با مقدار ضریب همبستگی 

درصد از تغییرات بهزیستی ذهنی ناشی از  6/10و  2/2، 1/7، 6/7ب مقادیر ضریب تعیین بیانگر این است که به ترتی
تغییرات در دلسوزي، مهربانی با خود، انزوا و بیش همانندسازي است. به عبارتی با افزایش نمره این متغیرها، نمره 

  یابد و برعکس.بهزیستی ذهنی کاهش می
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 دلسوزي با بهزیستی ذهنیرگرسیون چندگانه معناي زندگی و نتایج آزمون  -4جدول 

ضریب   ابعاد متغیر مستقل
  تعیین

مقدار 
  خطا

دوربین 
  واتسن-

همبستگی 
  چندگانه

مقدار 
  احتمال

  000/0  386/0  783/1  2798/0  149/0  معناي زندگی

            دلسوزي

 تحلیل واریانسنتایج آزمون  -5جدول 

  مقدار احتمال F  مربع میانگین  درجه آزادي  مجموع مربعات  مدل

  000/0  072/15  180/1  2  361/2  رگرسیون  1

      078/0  172  470/13  باقیمانده

        174  831/15  جمع

 رگرسیوننتایج آزمون  -6جدول 

ضرایب   ضرایب استاندارد  مدل
  استاندارد

t  مقدار احتمال  

B بتا  مقدار خطا      

  000/0  494/14  -  190/0  847/2  مقدار ثابت

  000/0  844/3  271/0  022/0  085/0  معناي زندگی

  000/0  -092/4  -288/0  051/0  -207/0  دلسوزي

  



  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .پیش بینی بهزیستی ذهنی بر اساس معناي زندگی و شفقت به خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مهاباد . . . . 
____________________________________________________________________ 

 

47 

دهد که ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهاي مستقل(معناي زندگی و دلسوزي) و متغیر نتایج حاصل نشان می
است، که بیانگر این است که بین مجموعه متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق  386/0وابسته (بهزیستی ذهنی)، 

توان نتیجه می،  ANOVA) مندرج در جدول F )000/0همبستگی وجود دارد. با توجه به معناداري مقدار آزمون 
باشد، مدل خوبی است. متغیر مستقل و یک متغیر وابسته می 2گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق، که متشکل از 

(بهزیستی ذهنی) را تبیین کنند. بنابراین مدل توانند تغییرات متغیر وابسته عبارتی مجموعه متغیرهاي مستقل میبه
معناي «) متغیر Betaدهد که مقدار ضریب استاندرد (گردد. جدول ضرایب استاندارد نشان میرگرسیونی تایید می

 5باشد. با توجه به مقدار احتمال مربوط به متغیرهاي مستقل که کمتر از می -288/0و دلسوزي  271/0، »زندگی
بیشتر از  دلسوزيیر آنها بر متغیر بهزیستی ذهنی معنادار است ولی به دلیل اینکه ضریب بتاي متغیر درصد است، تاث

) 783/1واتسن (باشد؛ این متغیر سهم بیشتري در تبیین واریانس متغیر وابسته دارد. آماره دوربین معناي زندگی می
  باشد.اي متغیرهاي مستقل میقرار دارد و بیانگر عدم همبستگی بین خطاه 5/2تا  5/1در بازه 

  گیري.نتیجه 3
 است. دانشجویان بین زندگی در معناي اساس خوددلسوزي و بر ذهنی بهزیستی بینی پیش حاضر پژوهش هدف
 مستقیم رابطه ذهنی دانشجویان بهزیستی و زندگی معناي جست وجوي مؤلفه بین که داد پژوهش نشان این نتایج

 خواسته ها، شدن برآورده طریق از معنا احساس است آن از حاکی پژوهشی یافته هاي .دارد وجود معناداري و
 هدفمند افراد در معنا جستجوگري و معناجویی بر فرانکل و می یابد تحقق خودارزشمندي و کارآمدي هدفمندي،

 معناي یافتن و جستن در را بهزیستی و است استوار زندگی در معنا پایه بر رفتارها که بود اعتقاد این بر و داشت باور
  می کرد. تعبیر زندگی

 از می کنند تجربه را زندگی معناي بیشتري در جست وجوگري که افرادي می دهد، نشان پژوهش این یافته هاي
 سرزندگی، مثبت (شادي، عواطف معنا جستجوگري فرایند در همواره و هستند سطح باالتري در ذهنی بهزیستی لحاظ
 همین به .دارند استرس شرایط پر تحمل در بیشتري توانایی می کنند و تجربه را بیشتري زندگی از رضایت و  )اراده

معناي  بیشتر جستجوي سبب اهداف، به رسیدن براي الزم مسیرهاي آشنایی با و امیدوارانه و مند هدف تفکر ترتیب،
 تالش و مناسب هدف هاي برگزیدن این رو، از داشت.  خواهد پی در افزونتري درونی رضایت و می گردد زندگی

 نتایج با این یافتهنهاد.  نام امیدبخش یا مدار هدف تفکر آن به می توان که چیزي است همان آنها به رسیدن براي
 معناي بودن پی در زیرا دارد، جعفري همسویی و دسی و ریان همکاران؛ و استگر همکاران؛ و زیکا پژوهش هاي

  .شد خواهد زندگی از بیشتري بهزیستی و درونی، رضایت شادمانی مثبت، روانشناختی تجارب کسب به منجر زندگی
اگر  شود گفته میادبیات نظري تحقیق نیز بیانگر ارتباط معنادار مؤلفه هاي معناي زندگی با بهزیسنی ذهنی است. 

خشـم را  هاي مانند غمگینـی و شخص رضایت از زندگی و بیشتر خوشی را تجربه کنـد، و فقـط گـاه گاهی هیجان
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 خوشی و بر عکس، اگر از زندگی خود ناراضی باشد، از بهزیسـتی ذهنـی بـاالیی برخوردار است و تجربـه نمایـد،
داراي بهزیستی  اضـطراب را احسـاس کنـد، هاي منفی مثـل خشـم و عالقـه انـدکی را تجربه نماید و پیوسته هیجان

 شـدن برآورده طریق از معنا احساس کرد ) بیان1991ستیر (). بام1383دیان، ها (مظفري و ذهنی پایینی است
 کـه کردنـد اشاره پژوهشگران دیگر و می یابد تحقق خودارزشمندي و هدفمنـدي، کارآمدي بـه اولیـه نیـازهـاي

  معنا با اهمیت عملی و تصمیم گیري روزانه ارتبـاط دارد.تحقـق 
ها نه بـر پایـه لـذت  زندگی باور داشت. او بیان کرد که رفتار انسان بـر معناجویی افراد در) 1385( ویکتـور فرانکـل

ها در زنـدگی به دنبال معنا و مفهومی  گرایی نظریه فروید و نه بر پایه نظریه قدرت طلبی آدلر است، بلکه انسـان
دهد و  و دست میباشند. اگر فردي نتواند معنایی در زنـدگی خویش بیابد، احساس پوچی به ا براي زندگی خود می
ایـن حـس منجـر بـه  گیرد. الزاماً شـود و مالمـت و خستگی از زندگی تمام وجودش را فرا می از زندگی نا امید می
بنـابراین فرانکـل بهزیستی را در  شود بلکه پیش آگهی بدي بـراي ابـتال بـه اختالل هـا اسـت. بیمـاري روانی نمی

؛ به نقل از هاشمی نصرت آباد و 2007و همکاران ( 5به گونه اي که، ایرینا. نددا یافتن معنا و مفهوم زندگی می
) در پژوهش خود نشان دادند که افرادي که داراي بهزیستی ذهنی باال هستند، از زندگی خانوادگی 1391همکاران، 

 د.تجربه می کنن خود رضایت دارند، تعامالت اجتماعی مطلوب و دوستان زیادي دارند و هیجانات منفی کمتري را

کنند از لحاظ بهزیستی ذهنی  دهند، افرادي که معناي زندگی بیشتري را تجربه می هاي این پژوهش نشان می یافته
در سطح باالتري هستند و عواطف مثبت (شادي، سرزندگی، اراده) بیشتر و عواطف منفی (افسردگی و اضطراب) 

ي که زندگیشان از معناداري بیشتري برخوردار است، توانایی بیشتري کنند. به عبارتی دیگر افراد کمتري را تجربه می
به معنا به  6هاي اخیر، اسنایدر شود. در سال در تحمل شرایط ناگوار دارند که این باعث بهزیستی ذهنی افراد می

اسنایدر تعریف تواند از حرمت خودش مراقبت نماید.  نگرد که به کمک آن، انسان می عنوان یک عامل مهار خود می
داند که افراد براي ادراك و فهم بهتر نتایج اعمال خود و  ي روان شناختی میا اي از مهار دارد و آن را سازه ویژه

برند. به این ترتیب، زندگی هنگامی معنادار  رسیدن به پیامدهاي مطلوب و پرهیز از پیامدهاي نامطبوع، از آن بهره می
را داشته باشد و براي رسیدن به اهدافش تالش نماید. به اعتقاد اسنایدر، برگزیدن  است که فرد امکان مهار زندگیش

توان به آن تفکر هدف مدار یا امید گفت  همان چیزي است که می هاهدف هاي مناسب و تالش براي رسیدن به آن
   ).2005(فلدمن و اسنایدر، 

گونه تبیین نمود که برخوردار بودن از یک تفکر امیدوارانه توان این  ها را می بر اساس نظریۀ امید اسنایدر، این یافته
سبب معناداري زندگی  و داشتن منابع کافی براي تفکر هدف مدار و آشنایی با مسیرهاي الزم براي رسیدن به اهداف،

                                                             
5 Irina 

6  Snyder 
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د یا گردد و افزایش معنا هم سبب افزایش امی به عبارت دیگر یعنی افزایش امید منجر به افزایش معنا می. شود می
و باور و ) 2005هاي اسنایدر و فلدمن ( هاي این پژوهش و پژوهش گردد که بر اساس یافته تفکر هدف مدار می

؛ به نقل از 2006(کینگ و همکاران، افزایش معناداري منجر به افزایش شادي و عواطف مثبت) 1998همکاران (
منجر به افزایش میزان اضطراب و  یکی از این دو،و رضایت از زندگی و کاهش هر دو یا ) 1392لواسانی و همکاران، 

  .گردند افسردگی می
سبت  سوزي کردن ن شامل مراقبت کردن و دل سوزي  ستدالل کرد که خوددل در تبیین این یافته ها می توان چنین ا
شناختی ستی روان  سوزي باال با بهزی ست. خوددل شده ا سایی هاي ادراك  سختی ها و یا نار  به خود در مواجهه با 
سوزي باالتري  شان می دهد افرادي که از خوددل شواهد ن سترس حمایت می کند.  ست و از فرد در مقابل ا همراه ا
برخوردارند، افسردگی، اضطراب و نشخوار ذهنی کمتري را در موقعیت هاي اجتماعی چالش انگیز تجربه می کنند و 

شتري در زندگی خود برخوردارند (نف،  ضایتمندي بی سوز 2007و دیگران،  7ي؛ لِر2003از ر ). همچنین افراد خوددل
ست  شک شود که تجربیات  سته می  شتري برخوردارند وقتی از آنها خوا سارت بی در برخورد با رویدادهاي منفی از ج

  ).2007خود را بیاد بیاورند از خودارزیابی هیجانی و منفی پایین تري استفاده می کنند (نف، کرك پاتریک و روود، 
سوزي با کارکردهاي روان) 2003نف ( سی مثبتدر پژوهشی دریافت که خوددل سالمت هیجانی 8شنا رابطه دارد و  9و 
ــوزي با خودانتقاديیافته ــت که خوددلس ــردگی 10ها حاکی از آن اس ــتغال ذهنی 11، افس ــطراب، اش هاي بازداري و 12، اض

طه 13فکري ـــتگیراب با پیوس ـــوزي  نادار دارد، و خوددلس نهها و اراي منفی و مع طات مهرورزا با جانی14ت ،  15، هوش هی
  اي مثبت دارد.گري و بهزیستی ذهنی رابطهخودتعیین

) بر این باورند که خوددلسـوزي، به عنوان یک سـازه اسـاسـی، بر تنظیم هیجانی متمرکز 2011سـمایی و فراهانی (
ساً نوعی ذهن سا سوزي ا ست، زیرا خوددل شیاري اا ست. ذهن آگاهی یک آگاهی و هو ست که به فرد اجازه آگاهی ا

ها ریشــه هاي زندگی را درك کند و بپذیرد بدون اینکه به واســطه آنترین و دردآورترین هیجاندهد پر اســترسمی
  ).1998، 17، نیسکیر2003، نف، 1997، 16کن و سرخورده شود (مارتین

                                                             
7 Leary  
8 positive psychological functioning 
9 emotional health 
1 0  self-criticism 
1 1 depression 
1 2 rumination 
1 3 thought suppression 
1 4  connectedness 
1 5 emotional intelligence 
1 6 Martin 
1 7 Nisker 
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هاي  جمله ویژگی پژوهش هاي زیادي در حوزه بهزیستی ذهنی صورت گرفته و در آنها نقش عوامل متعددي از
گارسیا، ؛ 2011 ،20مالکوك؛ 2012 ،19المرز، وسترهوف، کاواکز، بوهلمیجر؛ 2012 ،18(رومرو، گومز و ویالر شخصیتی
)، جنسیت (فرهادي، جواهري، غالمی و 1390تقی لو، صالحی و شکري، ؛ 2001 ،22ویترسو؛ 2011 ،21ایرلندسون
؛ نقل از تقربی، شریفی و 2005بخشی پور، پیروي و عابدیان، ؛ 2004؛ جعفري، لیاقت دار، عابدي، 2005فرهادي، 
؛ مرادي، جعفري و عابدي، 2002) سالمت جسمی و روانی (مکري نوري، مکري، محمدي فر و یزدانی، 1391سوکی، 
؛ پروف و 2012رضایت از زندگی (پورسردار، سنگري، عباس پور البوکردي،) 2013 ،23؛ پیلتزر و پینگ پید2005

را در رابطه با بهزیستی ذهنی مورد بررسی قرار داده اند که مرور یافته هاي حاصل از آنها نشان می ) 0112 24اوزمیت
دهد تالش هاي زیادي براي تعیین سطح بهزیستی ذهنی صورت گرفته و عوامل گسترده و متنوعی نیز بدست آمده 

که رضایت مندي از زندگی مؤلفه پایدارتر و  است که می تواند با کاهش یا افزایش بهزیستی همراه باشد. از آنجایی
شناختی بهزیستی ذهنی است، توجه به آن براي ارتقاء سطح بهزیستی ذهنی ضروري به نظر می رسد. محققان حوزه 
بهزیستی، تالش فراوانی کرده اند تا عواملی که سطح رضایت از زندگی را تحت تأثیر قرار می دهند، کشف کنند چرا 

 مند جامعه اي است که علم آموزي، اخالق و پیشرفت در آن به بهترین شکل وجود دارد (دینر، که جامعه رضایت
2000.(  

سبک  عاملی شخصیت و 5) در پژوهشی دیگر به پیش بینی بهزیستی ذهنی بر اساس صفات 2011همچنین مالکوچ (
یش بینی پکه روان آزردگی یک هاي مقابله اي در دانشجویان کارشناسی در ترکیه پرداخت. نتایج وي نشان داد 

ش بینی کننده منفی براي بهزیستی ذهنی است، برون گرایی و وظیفه شناسی به طور مثبت بهزیستی ذهنی را پی
  کردند. همچنین سبک هاي مقابله اي نیز قابلیت پیش بینی بهزیستی ذهنی دانشجویان را دارا هستند.

  
  

                                                             
1 8: Romero وGomez & Villar 

1 9: Lamers و Westerhof و Kovacs & Bohlmeijer 

2 0: Malkoc 

2 1: Garcia & Erlandsson 

2 2: Vitterso 

2 3: Peltzer & Pengpid 

2 4: Prof & Ozmete 
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  محدودیت هاي پژوهش
 پژوهش. ودید منفی نسبت به تحقیق  به سئواالت ودر دقت بعضی از پاسخ دهندگان  و کوتاهی گی انگیزه یب. 1

ترس از  عدم پاسخ گویی صحیح به بعضی از سؤاالت با توجه به موضوع تحقیق و حاکم بودن فضاي بی اعتمادي و
  عواقب پاسخ به بعضی سؤاالت در بین تعداد اندکی از پاسخ دهندگان.

ه گروهی با اعضاي گروه و کلینیک براي عکس برداري، فیلم برداري یا صدابرداري از جلسات مشاورعدم رضایت . 2
  زنان نابارور.

اسخگویان رابطه با توجه به اینکه نتایج تحقیق پیشنهاد می شود، بین مؤلفه هاي معنی زندگی و بهزیستی ذهنی پ. 3
زشی در مؤلفه هاي معناي زندگی، کارگاه هایی آمووجود دارد لذا پیشنهاد می گردد جهت تقویت و غنی کردن 

  خصوص معناي زندگی و ارتباط آن با متغیر بهزیستی ذهنی براي دانشجویان ایجاد گردد.
همچنین پیشنهاد می گردد کارگاه آموزش خوددلسوزي توسط افراد متخصص و مجرب در دانشگاه ها تدارك دیده 

 افسردگی بازگشت و عود از و شود ناکارآمد هاي نگرش ث تغییرباع خوددلسوزي می رسد نظر شود چرا که به

  پیشگیري کند.
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