
 

145 

Contemporary Psychology        Spr.Sum. 2021       Vol. 16, No. 1, pp.145-158 

 

Predicting Resilience Based on Psychological Well-Being and Personal Values with the 

Mediating role of Life Meaning in College Students 

Moosa Javdan*1, Tayebeh Rastegarikia2, Imanehe Aji Ramkani3 

1Associate Professor, Department of Psychology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran  
2Graduate student, General Psychology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran 

3Graduate student, General Psychology, Sistan and Bluchistan University, Zahedan, Iran 
 

Article History  ABSTRACT 

Received: 2022/11/11  

Revised: 2023/01/13 

Accepted: 2023/01/23 

Available online: 2023/01/23 

 

Article Type: Research Article 

 

Keywords: psychological well-being, resilience, 

personal values, the meaning of life 

 

Corresponding Author*:  

Moosa Javdan, PhD in Psychology, Associate Professor, 

University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran Faculty 

of Humanities, University of Hormozgan, Bandar Abbas, 

9 km from Minab Road 

Postal code: 7916193145  

 

ORCID: 0000-0002-6235-0594 
 

E-mail: javdan@hormozgan.ac.ir 

 

Dor: 

http://dorl.net/dor/20.1001.1.20081243.1400.16.1.15.3 

 

 

The following paper discusses predicting resilience based on 

psychological well-being and personal values with the 

mediating of the meaning of life in students. The research 

method is a descriptive-survey and structural equations type. 

The population included all the students of Hormozgan 

University Faculty asked to response Connor and Davidson's 

resilience questionnaires (2003), Schwartz's personal values 

(2001), Steger's meaning of life (2006), and Rief's short 

psychological well-being scale (1989). In the data analysis, 

the correlation methods of structural equations and Spss and 

Amos software was used. The findings showed that 

psychological well-being has a direct and indirect effect on 

resilience through the mediation of the meaning of life and 

has a direct positive relationship with the meaning of life. The 

meaning of life is directly related to resilience. Personal 

values also had a direct relationship with resilience, but there 

is no meaningful relationship with the meaning of life. These 

findings indicated that, in general, psychological well-being 

plays an important role in people's resilience, and the 

existence of meaning in life can have an additional effect on 

the level of resilience. Personal values also have such an 

effect on resilience, however, the coefficient of the direct 

relationship between personal values and the meaning of life 

is not significant; This shows the great importance of 

personal values alone in people's endurance. Therefore, the 

obtained results can be used in order to raise awareness and 

improve the personality of different people.  
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 گریمیانجی با شخصی هایارزش و شناختیروان بهزیستی اساس برآوری تاب بینیپیش ساختاری روابط یابیمدل

 دانشجویان در زندگی معنای

 3، ایمانه آجی رمکانی2طیبه رستگاری کیا، 1*موسی جاودان

 دانشیار گروه مشاوره و روانشناسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران1
  رانی، بندرعباس، اهرمزگاندانشگاه ، عمومی یارشد،  روانشناس یدانش آموخته کارشناس2

  رانی، ازاهدان، سیستان و بلوچستاندانشگاه کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی،  دانش آموخته3
 
 

 

 

 مقاله اطالعات  چکیده

 روان یستیبهز اساس برآوری تاببینی پیش ساختاری روابط یابیاین پژوهش با هدف مدل

روش د. شیان اجرا دانشجو در زندگی معنای گریمیانجی با شخصی هایارزش و شناختی

 انیدانشجو متماجامعه شامل . استمعادالت ساختاری و از نوع  یشیمایپ -یفیتوص قیتحق

گیری ه شیوه نمونهنفر ب 247بود که از این بین،  دانشگاه هرمزگانعلوم انسانی  یدانشکده

(، 2003) آوری کونور و دیویدسونهای تابنامهتصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسش

( و مقیاس کوتاه بهزیستی 2006(، معنای زندگی استگر)2001) های شخصی شوارتزارزش

همبستگی از نوع معادالت  ها از روشداده پاسخ دادند. در تحلیل( 1989) شناختی ریفروان

ی شناختروان یستیبهزها نشان داد استفاده شد. یافته Amosو  Spssساختاری و نرم افزار 

ی اثر داشته و ارتباط آورتابی بر زندگ یمعناگری هم مستقیم و غیرمستقیم و با میانجی

ی دارد. آورتابی ارتباط مستقیم بر زندگ یعنامی دارد. زندگ یمعنامستقیم مثبت بر 

دار با معنای ی داشت اما فاقد ارتباط معنیآورتاب های شخصی نیز ارتباط مستقیم برارزش

شناختی نقش مهمی ها بیانگر این بود که به طور کلی بهزیستی روانزندگی است. این یافته

آوری داشته زندگی، اثر مضاعفی بر میزان تاب تواند وجود معنایآوری افراد دارد و میبر تاب

 یحال، ضریب رابطهآوری دارد، با اینثیری را بر تابأهای شخصی نیز چنین تباشد. ارزش

 یدهندهست؛ که این نشانیدار نی معنیزندگ یمعناهای شخصی با مستقیم بین ارزش

توان از نتایج های شخصی به تنهایی در استقامت افراد است. لذا، میاهمیت فراوان ارزش

 مود. حاصل شده در راستای آگاهی بخشی و ارتقای شخصیتی افراد مختلف اقدام ن

 

 20/08/1401 :دریافت 

 23/10/1401 :نهایی اصالح

 03/11/1401 :پذیرش

 03/11/1401 :آنالین انتشار
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 مقدمه
 سازگاری یبردارنده در و پویا فرآیندی یمطالعه اخیر، هایسال در

 مورد د،شومی تلقی نگرمثبت شناسیروان ساختارهای از یکی که مثبت

 نیز آوریتاب عنوان تحت آن از که است گرفته قرار پژوهشگران توجه

 خرمایی، و اکبری ؛2021 1پکر و اوزکان )کالک، شودمی یاد

 هایزمینه و شناسیروان در آوریتاب علم آییپدید .(1394/2015

 در روانی شناسیآسیب بالینی تحقیقات از گرفته تأنش آن، به مربوط

 و اینظریه هایپیشرفت با بعدی هایدهه در که است 1970 یدهه

 ،2ورثی استال و نلسون الک، )ماسن، رسید بلوغ به شناختیروش

 انجام یا و مشکالت حل برای هاییروش یافتن در فرد توانایی (.2021

 هنگام در موقعیتی هایخواسته به توجه با منعطف و مناسب رفتارهای

 واقع در (.2020 ،3چی و )یو گویند آوریتاب را منفی شرایط با مواجهه

 است مشکالت یتجربه هنگام در روان سالمت حفظ بیانگر مفهوم این

  (.1395/2016 ،فرزاد و پوریعل ،زارع ،انبرادر ،2021 همکاران و4)ویر

 مهمی حفاظتی عامل آوریتاب شده، انجام هایپژوهش اساس بر

 و ییلدیریم ؛2016 ،5)آرسالن است رفتاری و عاطفی هایناراحتی برابر در

 مانند بسیاری، مثبت هایویژگی آور،تاب افراد (.2021 ،6تانریوردی

 ماحصل که دهستن دارا را مشابه موارد و سرسختی خودسازی، بینیخوش

 (.2021 تانریوردی، و )ییلدیریم است شناختیروان هایآسیب کاهش آن،

 را مناسبی وضعیت نیز ،7شناختیروان بهزیستی یزمینه در افراد، این

 (.1400/2021 علیالی، و همایونی عبدالمکی، )بهرامی کنندمی تجربه

 عمل به جهت در فرد آن در که است حالتی شناختیروان بهزیستی

 بعدی شش مدل (2014) ریف .کندمی تالش خود هایتوانایی رساندن

 دیگران، با مثبت روابط خود، پذیرش بعد چندین شامل که داد هئارا را آن از

 شودمی فردی رشد و مندهدف زندگی محیط، بر تسلط مختاری، خود

 عواملی جمله از شناختیروان بهزیستی (.2020 ،8ملنز و ستروس )ریس،

 از مثبت ارزیابی و مندیرضایت مثبت، یهاهیجان یتجربه که است

 و (1397/2017 آلخانیان، و برآبادی )احمد دارد همراه به را پیرامون

                                                                                                                                                                                           
1. Çolak, Özcan, & Peker 
2 .  Masten, Lucke, Nelson, & Stallworthy 
3 .Yu & Chae 
4 . Veer 
5 . Arslan 
6 .Yildirim & Tanriverdi 
7 . Psychological Well-being 
8 . Reyes, Satorres, & Meléndez  
9 . Harms, Brady, Wood, & Silard 

 فالحیان، و 2012 الندت،-)گارسیا دهدمی قرار ثیرأت تحت را روان سالمت

 احساسات و روانی بهزیستی چنینهم (.2014 وکاظمی، پورآتش اقایی،

 وود بردی، )هارمس، است ثرؤم افراد آوریتاب میزان بر آن از ناشی مثبت

 باالتر سطوح که اندداشته بیان محققان از برخی (.2018 ،9سیالرد و

 )نگاین، کندمی عمل آوریتاب برای ایزمینه پیش عنوانبه بهزیستی

  (.2016 ،10ملینن و نسوال کانتز،

 مفهوم پرورش و تقویت برای ایزمینه شناختیروان بهزیستی

 مرتبط آوریتاب با که (2020 ،11نیشی و کواکمی )واتاناب، است دیگری

 حفظ و ایجاد یکننده بینیپیش عنوانبه اخیر هایسال طی و بوده

 با آن از که مفهوم این است. شده گرفته نظر در و بررسی روان سالمت

 بنیادی هاینگرش باورها، شامل شود،می یاد شخصی هایارزش عنوان

 ،12 اکانیاک و دهیدنیا )گامج، است افراد رفتار و تفکر الگوی مبنای و

 قدرت، مورد ده شامل شخصی هایارزش 13شوارتز نظر از (.2021

 خیرخواهی، گرایی،جهانی خودگردانی، تحریک، گرایی،لذت دستاورد،

 و واتاناب ؛1992 )شوارتز، شودمی امنیت و سازگاری گرایی،سنت

 نظر از متفاوت و مطلوب موقعیتی، فرا اهداف نیز و (2020 همکاران،

 از دیگر تعریف کنند،می عمل راهنما اصول حکم در که اهمیت

 زادهحبیب و 2002 )شوارتز، است شوارتز نظر بنابر شخصی هایارزش

 که هستند این یکنندهتعیین هاارزش (.1400/2021 عالمه، و شیرازی

 خودسازی و حفاظتی هایارزش مثال؛ برای کند. دنبال را اهدافی چه فرد

 جهت افراد به هستند، خود از حفاظت هایارزش نمایانگر دو هر که

 در آوریتاب واقع در و سرسختی و مقابله و قطعیت عدم با سازگاری

 (،2021 ،14کلر و کیسبرگ ؛2017 )شوارتز، کنندمی کمک تهدیدها برابر

 مورد در (2014) همکاران و15زیمرمن پژوهش طی که چنانهم

 سالمت با وارتباط نظامی اعزام از پس سربازان در شخصی هایارزش

 بود، شده انجام آلمان مسلح نیروهای روی بر که آوریتاب و روان

 طبیعت به توجه با که بود این شده حاصل ینتیجه و محققان دستاورد

 توانمی است، همراه زیادی مخاطرات و روانی فشارهای با که سربازی

1 0 .Nguyen, Kuntz,  Näswall, & Malinen 
1 1 .  Watanabe, Kawakami,  & Nishi 
1 2 .  Gamage, Dehideniya, & Ekanayake 
1 3 .  Schwartz 
1 4 .  Kesberg &  Keller 
1 5 .  Zimmermann 
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 توانمی دیگر، عبارت به .کرد تبیین را آن شخصی هایارزش مبنای بر

 در افراد آوریتاب میزان در مهمی عامل شخصی هایارزش که گفت

 رویدادی که هنگامی و شوندمی محسوب زندگی حوادث با شدن مواجه

 مقاومت ایستادگی، شود، محسوب شخصی هایارزش جزء فردی برای

 هایارزش کنار در ،چنینهم .شودمی دیده فرد در بیشتری آوریتاب و

 عمل آوریتاب حکم در تواندمی نیز زندگی در معنا بودن دارا شخصی،

 بینیپیش قابل غیر خطرات و تغییرات با مقابله جهت در را افراد و نماید

 در هدف یافتن با عموماً زندگی در معنا داشتن (.2021 ،1)لین دهد سوق

 بهزیستی با مثبتی یرابطه وسیله بدین و است همراه زندگی

  (.2021 ،2آلن و )آرسالن دارد نیز مطلوب عملکرد و شناختیروان

 فرد، هر که است داشته بیان چنین خود معنای ینظریه در فرانکل

 برای تالش در و هست خود زندگی برای فرد به منحصر هدف دارای

 معنی و است جامعه در هاارزش عنوان به خود اهداف رساندن عمل به

 و 2015 ،3)کروک داندمی فرد هایارزش و هدف به وابسته را زندگی

 معنای ترتیب بدین (.1398/2019 ،یحسن و یزمان ،یمراد ،ینوروز

 که زندگی معنای است. ارتباط در نیز افراد شخصی هایارزش با زندگی

 محافظتی عامل گیرد،می بر در را معنا جستجوی و معنا حضور بعد دو

 و انیوشی ایفیگوازی، )آلیچ، شودمی قلمداد روان سالمت برای مهمی

 (،1396/2016) پورحسام و صدوقی پژوهش نتایج طبق (.2019 ،4مفو

 دارای دانشجویان، ینمونه در شناختیروان بهزیستی و زندگی معنای

 زندگی در معنا یزمینه در تجربی مطالعات نتایج بودند. معنادار ارتباط

 )فیسچر، هستند ارتباط این از حاکی نیز است رشد حال در همچنان که

 افراد با گرفته صورت هایپژوهش (.2021 ،5رند و سمالسیالر سسینتی،

 مختلف هایشاخص و زندگی در معنا بین را مثبتی روابط سال،بزرگ

 در (.2015 ،6آالندت-)گارسیا آوردند دست به شناختیروان بهزیستی

 نظر به است. مرتبط بهتر روانی بهزیستی با غالباً معنا جستجوی واقع،

 که چنان گذاردمی اثر افراد آوریتاب بر واسطه بدین که رسدمی

 کنند،می تجربه زندگی در افراد که شخصی معنای است شده مشخص

 مشکالت برابر در آوریتاب و بهزیستی جهت فرد توانایی بر مهمی اثر

 قبلی هایپژوهش نتایج دیگر، طرف از (.2021 همکاران، و )کالک دارد

 که ذهنی نیروی عنوان به زندگی در معنا که است بوده این از حاکی نیز

                                                                                                                                                                                           
1 .Lin 
2 . Allen 
3 .  Krok 
4 . Aliche,  Ifeagwazi, Onyishi,  & Mefoh 

 مثال؛ عنوان)به کندمی عمل دارد را بیماران برای آوریتاب ایجاد توان

 در (.2021 لین، ؛2015 همکاران، و استگر ؛2010 فولیگنی، و کیانگ

 مختلف منابع از شخصی معنای کسب ویژه به معنایی، سیستم بین، این

 که است مهم بسیار مشکالت، در آوریتاب و بودن مقاوم جهت نیز

 متعاقب و شخصی هایارزش بر تواندمی شخصی معنای وسیله بدین

 ترینمهم از یکی شناختیروان بهزیستی بگذارد. اثر آوریتاب آن،

 که شودمی یجسمان و یروان سالمت افزایش باعث که است عواملی

 در که دارد دنبال به را زندگی رویداهای و حوادث به مثبت نگاه امر این

 نگاهی چنین با کند.می تعبیر مثبت خود برای را زندگی فلسفه آن نتیجه

 یزندگ اتیتجرب و خود از خود از انسجامی و درک به فرد زندگی به

 شرایطی، چنین در گیرد.می خود به یشناخت یتیماه که یابدمی دست

 گیردمی نظر در غایی هدف یک عنوانبه را زندگی فرد بینش و درک

 و دهدمی تقلیل را روانی فشارهای نقش زندگی مسیر در نگاه این که

 فلسفه و مفهوم ترتیب، این به و دهدمی افزایش  را فرد آوریتاب میزان

 پژوهشی ادبیات به توجه با بنابراین، کند.می پیدا تجلی زندگی اصیل

 اهداف ترینمهم از یکی اینکه به توجه با و آن اهمیت و حاضر مطالعه

 و زندگی مسیر در انسان هایآسیب شناخت انسانی علوم هایپژوهش

 زندگی امور بت رویایی در روانی و ذهنی فرایندهای بهبود به کمک

 بهزیستی اساس بر آوریتاب بینیپیش حاضر، پژوهش هدف ،است

 در زندگی معنای گریمیانجی با شخصی هایارزش و شناختیروان

  .است هرمزگان دانشگاه دانشجویان

 

 یپژوهش طرح

 یشیمایپ -یفیتوص ق،یتحق مورد هدف به توجه با یپژوهش طرح

 و یشناختروان یستیبهز آن، در که است ساختاری معادالت نوع از و

 یزندگ یمعنا زا،برون مستقل ریمتغ عنوانبه یشخص هایارزش

 بر که هستند وابسته ریمتغ عنوانبه یآورتاب و یانجیم ریمتغ عنوانبه

 یدانیم صورت به هاداده یگردآور شود.می لیتحل پژوهش هدف اساس

  گرفت. صورت نامهپرسش از استفاده با و

 

5. Fischer, Secinti, Cemalcilar, & Rand 
6 .  Garcıa-Alandete 



 

149 

 یآورتاب ینیبشیپ یروابط ساختار یابیمدل                  و همکاران جاودان

 

 کنندگان شرکت

 دانشگاه انسانی علوم یدانشکده انیدانشجو تمام شامل یآمار یجامعه

 به نفر 247 پژوهش، نوع به توجه با که ،است نفر 695 با برابر هرمزگان

 تعداد اساس بر گیرینمونه حجم تعیین شدند. انتخاب ساده تصادفی صورت

 برآورد قابل رهای)پارامت بود پژوهش این در استفاده مورد هایمقیاس خرده

 تحلیل و تجزیه منظور به بود(. 10 به 1 پارامترها این به نمونه حجم نسبت و

 همبستگی و عیارم انحراف میانگین، از اعم توصیفی هایروش از هاداده

 یلتحل نوع از همبستگی تحقیق، مفروض الگوی بررسی جهت و پیرسون

 کار به spss افزار نرم هاداده تحلیل و تجزیه جهت شد. گرفته کار به مسیر

 .شد استفاده ریز ابزار از هاداده آوریجمع جهت پژوهش نیا در شد. گرفته

 درصد؛ 8/17 مرد، 44 درصد، 2/82 زن، 203) دانشجو 247 پژوهش این در

 درصد؛ 6/65 سال، 30 تا 20 بین نفر 162 ؛5/27 سال، 20 از کمتر نفر 68

 182 رصد؛د 2/1 ،50 تا 41 نفر 3 و درصد 7/5 سال، 40 تا 31 بین نفر 14

 یورهد نفر 203 درصد؛ 3/26 متأهل، نفر 65 و درصد 7/73 مجرد، نفر

 1/2 ،دکتری نفر 5 و 7/13 ارشد، کارشناسی نفر 33 ،2/84 کارشناسی،

  داشتند. مشارکت نمونه عنوانبه درصد(

 ه،مطالع مورد نمونه اعضای به مربوط شناختیجمعیت اطالعات

 است. شده ارائه تحصیالت و هل،أت وضعیت جنسیت، سن، شامل

 

  سنجش ابزارهای

 این :(RISC-CD)1 دیویدسون -کانر آوریتاب سنامهپرسش

 آن هدف که شد تهیه (2003) دیویدسون و کونور توسط نامهپرسش

 مقیاس این کنندگانتهیه واقع در ؛است افراد آوریتاب میزان سنجش

 آورتاب افراد تفکیک به قادر خوبی به نامهپرسش این که باورند این بر

 25 مقیاس این است. غیربالینی و بالینی هایگروه در آورغیرتاب از

 )کامالً  صفر بین لیکرت مقیاس یک در که گیردمی بر در را عبارت

 نمره باالترین که شودمی گذارینمره درست( )همیشه پنج تا نادرست(

 آوریتاب میزان از حاکی نمره ترینپایین و باال آوریتاب میزان نمایانگر

 خودم توانممی دهدمی رخ یرییتغ یوقت" مثال، برای .است فرد پایین

 هست. نامهپرسش این به مربوط عبارت از اینمونه "کنم سازگار آن با را

 ،24 ،25 های)گویه فردی شایستگی تصور عامل: 5 دارای آزمون این

 یعاطفه تحمل و فردی غرایز به اعتماد (،10 و 11 ،12 ،16 ،17 ،23

                                                                                                                                                                                           
1. Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) 
2 . Ryff's Psychological Well-being Scales (RSPWB-SF)  

 و تغییر مثبت پذیرش ،(6 و 7 ،14 ،15 ،18 ،19 ،20 های)گویه منفی

 (13 و 21 ،22 های)گویه کنترل ،(1 و 2 ،4 ،5 ،8 های)گویه ایمن روابط

 دیویدسون و کونور ،چنینهم است. (3 و 9 های)گویه معنوی ثیراتأت و

 آزمون این پایایی و اطمینان قابلیت آزمون، باز -آزمون روش در (2003)

 نیز ایران در دادند. گزارش را ./87 پایایی ضریب که کردند بررسی را

 دارد قبولیقابل پایایی و روایی ابزار این که داد نشان (1384) محمدی

 .کرد. گزارش ./93 را نامهپرسش پایاییضریب کرونباخآلفای روش با و

 این (:SF-RSPWB)2کوتاه فرم فیر یشناختروان یستیبهز اسیمق

 الؤس 120 اصلی فرم که شد طراحی 1980 سال در ریف توسط مقیاس

 54 و 84 ترکوتاه هایفرم بعدی هایبررسی در اما گرفت.می بر در را

 سنجش جهت الی،ؤس 18 کوتاه فرم نیز 1989 سال در شد. ایجاد الیؤس

 اساس بر که شد اعتباریابی و تهیه افراد در شناختیروان بهزیستی میزان

 .است (1) مخالفم کامالً  تا (5 ) موافقم کامالً  از ایدرجه 5 لیکرت طیف

 مربوط عبارات از اینمونه "دارم دوست را شخصیتم هایجنبه بیشتر من"

 8 ،2 های)گویه خود پذیرش بعد شش ،چنینهم .است نامهپرسش این به

 دیگران با مثبت روابط (،6 و 4 ،1 های)گویه محیط بر تسلط (،10 و

 رشد (،16 و 14 ،5 های)گویه زندگی در هدف (،13 و 11 ،3 های)گویه

 را (18 و 12 ،9 های)گویه خودمختاری و (17 و 15 ،7 های)گویه فردی

 صورت به 17 و 16 ،13 ،10 ،9 ،5 ،4 ،3 عبارات ،چنینهم گیرد.می بر در

 بهزیستی یدهندهنشان نمره باالترین شوند.می گذارینمره معکوس

 شناختیروان بهزیستی بیانگر نمره ترینپایین و فرد در باال شناختیروان

 را نامهپرسش این همبستگی (،2006) سینگر و ریف .است فرد در پایین

 آبادیعلی فخری کردند. مطرح ./89 تا ./79 از ایگویه 84 مقیاس با

 و نمود محاسبه را مقیاس این پایایی و روایی خود، پژوهش در (1397)

 هنجاریابی براساس کرد. گزارش ./88 کرونباخ، آلفای حسب بر را پایایی

 کل درونی همسانی (،1391) فرزاد و سفیدی توسط ایگویه 18 فرم

  شد. گزارش ./75 تا ./65 از هامقیاس زیر و آزمون

 مقیاس این (: PVQ) 3شوارتز شخصی هایارزش ینامهپرسش

 تعیین و ارزیابی جهت 2001 سال در همکاران و شوارتز شالوم توسط

 نسخه 4 در آزمون این شد. طراحی فرد هر زندگی یبرجسته هایارزش

 این در گویه،40 شامل آن، بلند و اصلی ینسخه که است شده منتشر

 6 لیکرت طیف در باید دهندگانپاسخ گرفت. قرار استفاده مورد تحقیق

3. Portrait Values Questionnaire (PVQ) 
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 یکی (،6) است من شبیه خیلی تا (1) نیست من شبیه اصالً از ایدرجه

 های)گویه رهبری خود شامل ارزش عامل ده بزنند. عالمت را موارد از

 جوییلذت (،30 و 15 ،6 های)گویه خواهیهیجان (،34 و 22 ،11 ،1

 قدرت (،32 و 24 ،13 ،4 های)گویه موفقیت (،37 و 26 ،10 های)گویه

 (،35 و 31 ،21 ،14 ،5 های)گویه امنیت (،39 و 17 ،2 های)گویه

 ،20 ،9 های)گویه گراییسنت (،36 و 28 ،16 ،7 های)گویه نواییهم

 گراییجهان و (33 و 27 ،18 ،12 های)گویه خواهیخیر (،38 و 25

 لیست هایگزینه اولین شود.می (40 و 29 ،23 ،19 ،8 ،3 های)گویه

 شود،می کسب بیشتری ینمره هاارزش کدام در که معنی بدین فرد،

 بایستی نتیجه در که است شخص برای هاارزش آن اهمیت از حاکی

 رتبه ترینپایین در که هاییارزش طبع، به و شود هاآن به بیشتری توجه

 یزندگ کی یبرا" .یستندن برخودار فرد برای چندانی اهمیت از دارند، قرار

 این به مربوط عبارات از اینمونه " د؟یدهمی حیترج را یزیچ چه شاد،

 شد، منتشر 2012 سال در آن نتایج که مطالعه یک در .است نامهپرسش

 سنجش مورد شوارتز شخصی هایارزش ینامهپرسش صحت و اعتبار

 این که شد اثبات آزمون، این در شد. اجرا دنیا کشور 82 در و گرفت قرار

 را اشخاص فردی هایارزش تواندمی فرهنگ، به ابستهو ،نامهپرسش

 طی (2001) همکاران و شولتز پایایی نتایج .دهد قرار بررسی مورد

 قدرت، ارزش ده هر برای را پایایی ای،هفته دو فاصله با آزماییباز بررسی

 رهبری، خود گرایی،جهانی خیرخواهی، گرایی،سنت نوایی،هم امنیت،

 ، ./88 ، ./84 ترتیب؛ به موفقیت و دستاورد گرایی،لذت خواهی،هیجان

  .کردند گزارش ./83 و ./84 ، ./74 ، ./66 ، ./83 ، ./82 ، ./81 ، ./86

 این :(MLQ)1همکاران و استگر زندگی معنای ینامهپرسش

 ارزیابی منظور به 2006 سال در همکاران و استگر توسط نامهپرسش

 دو ایجاد با افراد، زندگی در معنا یافتن جهت در تالش و معنا وجود

 ابزار این د.ش تدوین و تهیه معنا جستجوی و معنا وجود مقیاس زیر

 عامل تحلیل از استفاده با بعدها نهایت در که داشت الؤس 44 ابتدا

 در سپس و یافتند دست الؤس 17 با مذکور یلفهؤم دو به اکتشافی

 به رسیدن منجربه و حذف آن از الؤس 7 ییدی،أت عامل تحلیل یک

 هر تحلیل جهت آن در که شد الؤس ده با عاملی مناسب ساختار

 دنبال به زندگیم در من" است. گرفته قرار توجه مورد آیتم 5 مقیاس

 مقیاس این هست. نامهپرسش این عبارات از اینمونه "هستم معنا

 را (5) موافقم خیلی تا (1) مخالفم کامالً از ایدرجه 5 لیکرت طیف

                                                                                                                                                                                           
1 . The Meaning in Life Questionnaire (MLQ) 

 این اعتبار (،2006) همکاران و استگر مطالعات در شود.می شامل

 معنا وجود مقیاس زیر برای  و ./86 زندگی ارزیابی جهت نامهپرسش

 همکاران و مصرآبادی نیز، ایران در است. شده برآورد ./87

 مورد را ییدیأت عامل تحلیل سازه، روایی منظور به (،1392/2013)

 بود. قبولی قابل ایسازه روایی بیانگر نتایج که دادند قرار استفاده

 توسط معنا جستجوی و معنا وجود مقیاس زیر دو هر پایایی ،چنینهم

  .شد گزارش ./73 و ./70 ترتیب به (،2006) همکاران و استگر

 

 پژوهش اجرای روند

 یهنحو و تحقیق روند اهداف، ابتدا پژوهش، اجرای منظور به

 از پس شد. ادهد شرح نمونه افراد برای هانامهپرسش به دهیپاسخ

 و هاخپاس بودن محرمانه نظر از افراد به دادن اطمینان و آگاهی

 در گوییپاسخ جهت هانامهپرسش ،هاآن از آگاهانه رضایت کسب

 آموزش به مراجعه از پس قرارگرفت. کنندگانشرکت اختیار

 و دانشکده یسئر نظر جلب و دانشگاه انسانی علوم یدانشکده

 دانشجویان از نفر 290 تعداد دانشکده این دانشجویان تعداد از آگاهی

 زا پس شدند. انتخاب تصادفی صورت به مختلف هایرشته در

 به ندانشجویا تشویق جهت مرتبط اساتید و گروه مدیر به مراجعه

 برنامه یک در مندعالقه افراد از نفر 253 پژوهش، این در مشارکت

 دفه و موضوع کامل تبیین و توضیح از پس و نمودند مشارکت کلی

 و بودن محرمانه پژوهش، در شرکت بودن اختیاری و پژوهش

 هانامهرسشپ تمایل، صورت در نتیجه دادن قرار اختیار در چنینهم

 قابل نامهپرسش 247 مجموع در که شد داده قرار آنان اختیار در

  گرفتند. قرار تحلیل و تجزیه مورد که بود استفاده
 

 نتایج

 آمار هایروش از هایافته توصیف جهت حاضر پژوهش در

 آزمون برای و (معیار انحراف و میانگین، درصد، )فراوانی، توصیفی

 استفاده ساختاری تالمعاد آماری هایروش از پژوهش هایفرضیه

 دانشجوی 247 به مربوط هایداده حاضر پژوهش در است. شده

 آمده دست به هایداده که شدند تحلیل و بررسی هرمزگان دانشگاه

 اعضای به مربوط شناختیجمعیت )اطالعات 1 شماره جدول در

 و هل،أت وضعیت جنسیت، سن، شامل مطالعه مورد ینمونه
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 هدف اساس بر مذکور نتایج و دادها لذا، است. شده ارائه تحصیالت(

 و شناختیروان بهزیستی اساس بر آوریتاب بینیپیش که پژوهش

  بود، دانشجویان در زندگی معنای گریمیانجی با شخصی هایارزش

 شود.ها پرداخته میاند که در ادامه به شرح آنآوری شدهها جمعداده

 

 پژوهش ینمونه اعضای شناختیجمعیت اطالعات به مربوط نتایج -1 جدول

   فراوانی درصد

5/27 68   سال 20کمتر از 

 سن
6/65 162  21  سال 30تا 

7/5 14  31  سال 40تا 

2/1 3  41  سال 50تا 

2/82 203  زن 
 جنسیت

8/17 44  مرد 

7/73 182  مجرد 
 وضعیت تاهل

3/26 65  متاهل 

2/84 203  کارشناسی 

 کارشناسی ارشد  33 7/13 تحصیالت

1/2 5  دکتری 

 به مربوط شناختیجمعیت اطالعات 1 یشماره جدول در

  و هل،أت وضعیت جنسیت، سن، شامل مطالعه، مورد ینمونه اعضای

 است. شده ارائه تحصیالت

 

 پژوهش متغیرهای بین همبستگی ضرایب و توصیفی هاییافته -2 جدول

 متغیرها
 4 3 2 1 معیار انحراف میانگین

    1 986/25 179 شخصی هایارزش-1

468/0 898/10 05/81 شناختیروان بهزیستی-2 ** 1   

342/0 627/5 77/37 زندگی معنای-3 ** 506/0 ** 1  

420/0 670/14 23/89 یآورتاب -4 ** 589/0 ** 515/0 ** 1 

 01/0 سطح در داریمعنی**          05/0 سطح در داریمعنی *

 انحراف و نیانگیم به مربوط یفیتوص اطالعات 2 جدول در

 ی،فرد یهاارزش متغیرهای نیب یهمبستگ بیضرا همراه به اریمع

 ارائه پژوهش یآورتاب با یزندگ یمعنا و یشناختروان یستیبهز

 یهاارزش نیب شده محاسبه همبستگی ضرایب تمامی است. شده

 مثبت یآورتاب با یزندگ یمعنا و یشناختروان یستیبهز ،یفرد

 بودن مثبت .(p<01/0) بود دارمعنی 01/0 آلفای سطح در و بوده

 بین مستقیم یرابطه وجود یدهندهنشان آمده دسته ب ضرایب

 با یزندگ یمعنا و یشناختروان یستیبهز ،یفرد یهاارزش

  است. یآورتاب

 ساختاری معادالت تحلیل برای الزم شرط پیش ضرایب داریمعنی

 با متغیری تک پرت هایداده تحلیل انجام از پیش .آوردمی فراهم را

 یآماره از استفاده با متغیری چند پرت هایداده و ایجعبه نمودار از استفاده

 و کجی .شدند گذاشته کنار هاداده یمجموعه از و بررسی ماهاالنوبیس

 و محاسبه SPSS افزارنرم از استفاده با متغیرها نمرات توزیع کشیدگی
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 ±1 یدامنه از بیشتر کشیدگی و کجی مقادیر از کدام هیچ داد نشان نتایج

 اسمیرنوف-کالموگروف آزمون از استفاده با هاداده بودن نرمال .است

 است نرمال مدل متغیرهای نمرات توزیع داد نشان نتایج .شد بررسی

(05/0<P.) برای واتسون دوربین یآماره با خطاها استقالل فرض 

 به مقدار که شد بررسی پژوهش مدل رگرسیونی معادالت یمحاسبه

 این برقراری بیانگر واتسون( -دوربین یآماره =922/1) آمده دست

 همبستگی از استفاده با متغیرها بین خطی هم یمفروضه .است مفروضه

 دو همبستگی که این به توجه با .شد بررسی متغیرها زوج بین پیرسون

 در مشکل این است، خطیهم یدهندهنشان باالتر و 9/0 متغیری

 عامل و تحمل یآماره آن بر عالوه .نشد مشاهده حاضر پژوهش هایداده

 نشان نتایج .شد محاسبه چندگانه خطی هم بررسی منظور به واریانس تورم

 هیچ و 1/0 مجاز حد از ترکوچک تحمل یآماره مقادیر از کدام هیچ داد

 بنابراین .نیستند 10 مجاز حد از تربزرگ واریانس تورم عامل مقادیر از کدام

 مشاهده هاداده در چندگانه خطیهم وجود شده ذکر شاخص دو اساس بر

 به ،هاآن برقراری از اطمینان حصول و هامفروضه بررسی از پس .نشد

 .شد استفاده ساختاری معادالت تحلیل از بررسی مورد مدل ارزیابی منظور

 .است شده ارائه 1 شکل در نتایج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 یآورتاب با یشناختروان یستیبهز و یفرد یهاارزش بین یرابطه در یزندگ یمعنا میانجی نقش ساختاری روابط مدل استاندارد ضرایب -1ل شک

 

 نقش بررسی منظور به پیشنهادی مدل استاندارد ضرایب 1 شکل در

 یستیبهز و یفرد یهاارزش نیب یرابطه در یزندگ یمعنا یانجیم

 به مربوط هایشاخص .است شده داده نشان یآورتاب با یشناختروان

 .است شده ارائه زیر جدول در مدل برازش

 

 ساختاری یمعادله مدل برازش هایشاخص -3 جدول

برازش شاخص  df/χ2 NFI RMSEA CFI IFI SRMR 

مطلوب مقدار  5≥  9/0<  08/0>  9/0<  9/0<  08/0>  

آمده دسته ب مقدار  468/3  910/0  064/0  926/0  928/0  043/0  
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 شاخص است. شده ارائه مدل برازش هایشاخص 3 جدول در

 064/0 برابر (RMSEA) تقریب خطای واریانس یریشه برازندگی

 043/0 با برابر (SRMR) ماندهباقی واریانس استاندارد یریشه و

 ،IFI هایشاخص است. مدل مطلوب برازش یدهندهنشان که است

CFI، GFI و NFI هستند تربزرگ (9/0) نظر مورد مالک از نیز.  

است. مدل مطلوب برازش از حاکی آمده دسته ب ضرایب

 

 پژوهش ساختاری یمعادله مدل در گیریاندازه هایمدل ضرایب -4 جدول

استاندارد ضرایب  آزمون آماره  داریمعنی سطح   

842/0 خودرهبری  فردی هایارزش    

671/0 یخواهجانیه  فردی هایارزش  534/11  01/0  

717/0 ییجولذت  فردی هایارزش  593/12  01/0  

707/0 تیموفق  فردی هایارزش  367/12  01/0  

241/0 قدرت  فردی هایارزش  657/3  01/0  

754/0 تیامن  فردی هایارزش  521/13  01/0  

645/0 یینواهم  فردی هایارزش  954/10  01/0  

369/0 ییگراسنت  فردی هایارزش  733/5  01/0  

711/0 یرخواهیخ  فردی هایارزش  461/12  01/0  

771/0 ینگرجهان  فردی هایارزش  963/13  01/0  

750/0 خود رشیپذ  یشناختروان یستیبهز    

476/0 گرانید با مثبت روابط  یشناخت روان یستیبهز  962/6  01/0  

264/0 یخودمختار  یشناختروان یستیبهز  839/3  01/0  

831/0 طیمح بر تسلط  یشناخت روان یستیبهز  895/11  01/0  

354/0 مندهدف یزندگ  یشناخت روان یستیبهز  156/5  01/0  

679/0 یفرد رشد  یشناخت روان یستیبهز  982/9  01/0  

801/0 معنا وجود  زندگی معنای    

677/0 معنا یجستجو  زندگی معنای  998/7  01/0  

856/0 یفرد یستگیشا  یآورتاب    

735/0 یمنف یعاطفه تحمل  یآورتاب  953/12  01/0  

800/0 رییتغ مثبت رشیپذ  یآورتاب  560/14  01/0  

760/0 کنترل  یآورتاب  557/13  01/0  

514/0 یمعنو راتیثأت  یآورتاب  240/8  01/0  

 

 است. شده ائهار 4 جدول در گیریاندازه هایمدل تحلیل نتایج

 گیریندازها مدل چهار به مربوط رگرسیون هایوزن بودن دارمعنی

 غیرهایمت برای استفاده مورد هایشاخص یهمه بودن معرف ینشانه

  .است مربوطه مکنون

 بین مستقیمی رابطه ضریب آمده دسته ب نتایج اساس بر

 دارمعنی (β، 05/0<p=124/0) یزندگ یمعنا با فردی هایارزش

 یزندگ یمعنا بر مستقیم صورت به شناختیروان بهزیستی .است

(637/0=β، 01/0>p) صورت به یفرد یهاارزش دارد. مثبت ثیرأت 

 یستیبهز دارد. ثیرأت یآورتاب بر (β، 01/0>p=169/0) مستقیم

 به هم و (β، 01/0>p=475/0) مستقیم صورت به هم یشناختروان

 یمعنا گریمیانجی با و (β، 05/0>p=210/0) غیرمستقیم صورت

 مستقیم صورت به نیز یزندگ یمعنا دارد. ثیرأت یآورتاب بر یزندگ

(330/0=β، 01/0>p) دارد. ثیرأت یآورتاب بر  
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 متغیرها یشده تبیین هایواریانس و کل غیرمستقیم، مستقیم، اثرهای -5 جدول

متغیر از متغیر به  شده تبیین واریانس اثرکل اثرغیرمستقیم اثرمستقیم   

 فردی هایارزش
 یزندگ یمعنا

124/0  - 124/0  
421/0  

637/0 یشناختروان یستیبهز ** - 637/0 * 

 فردی هایارزش

 یآورتاب

169/0 ** 041/0  210/0 * 

576/0 475/0 یشناختروان یستیبهز  ** 210/0 * 685/0 * 

330/0 یزندگ یمعنا ** - 330/0 * 

 01/0 سطح در داریمعنی**          05/0 سطح در داریمعنی   *

 گیرینتیجه و بحث

 آوریتاب بینیپیش ساختاری روابط یابیمدل حاضر پژوهش هدف

 گریمیانجی با شخصی هایارزش و شناختیروان بهزیستی اساس بر

 هایارزش که بود آن از حاکی نتایج بود. دانشجویان در زندگی معنای

 را دانشجویان آوریتاب داریمعنی سطح در مستقیم صورتبه شخصی

 و گامج هایپژوهش از حاصل نتایج با نتیجه این کند.می بینیپیش

 از یکی دارد. خوانیهم (2014) همکاران و زیمرمن (؛2021) همکاران

 هایارزش از برخورداری ،زندگی از مطلوب و موفق گذار هایالزمه

 و بهنجار هایارزش دارای زندگی طول در که فردی است. فردی

 هایبرنامه و داشته زندگی به نسبت تریمثبت دید است مشخص

 همکاران و زیمرمن (.2021 همکاران، و )گامج دارد مندتریهدف

 هایارزش از برخورداری که کردند تصریح خود پژوهش در (2014)

 را امکان این فرد به و کرده فراهم را زندگی از موفق گذار امکان فردی،

 در کند. تحمل را مشقتی هرگونه ها،ارزش این تحقق برای که دهدمی

 کامالً  افراد آوریتاب سطح افزایش در فردی هایارزش نقش واقع

 که این دلیل به هستند فردی هایارزش فاقد که افرادی و است روشن

 مشخص هدف فاقد عبارتی به یا و ندارند زندگی به نسبت مثبتی دیدگاه

 تحمل و سازگاری زندگی هایدشواری با کنارآمدن در هستند، روشنی و

 روشنی فردی هایارزش که دانشجویانی دهند.می نشان خود از تریکم

 خیرخواهی و انطباق امنیت، موفقیت، انگیزش، خود، به دهیجهت نظیر

 همین بر متکی و است تربینانهواقع زندگی به نسبت دیدشان دارند

 هاارزش این وجود دارند. کردن زندگی برای مطلوبی هایبرنامه هاارزش

 به نسبت یانهابینخوش دیدگاه که دهدمی را امکان این دانشجویان به

 گام بخششعف هایارزش این تحقق مسیر در و باشند داشته زندگی

 کرده تعریف زندگی برای مشخصی هایارزش فرد وقتی درواقع بردارند.

 این از و دارد دادن ادامه برای هدفی کند، درونی خویشتن در را هاآن و

 کند،می ایجاد او در زیادی شعف ها،ارزش این مسیر در حرکت که روی

  است. ترسهل او برای مسیر این مصائب کردن تحمل

 آوری،تاب بر فردی هایارزش دارمعنی و مستقیم نقش از جدای

 بینیپیش رد مستقیم صورت به نیز زندگی معنای که بود آن بیانگر نتایج

 از حاصل نتایج با یجهنت این دارد. داریمعنی نقش دانشجویان آوریتاب

 (2021) همکاران و کوالک (؛2015) همکاران و اکبری هایپژوهش

 کرده یدوارام زیستن به نسبت را فرد زندگی در معنا داشتن است. خوانهم

 ادراک را تریشبی رضایت مسیر این در که دهدمی را امکان این او به و

 نداشته ندگیز برای معنایی هیچ فرد وقتی (.2015 همکاران، و )اکبری کند

 بدیهی کامالً کند، تلقی ارزشبی و بیهوده امری را کردن زندگی و باشد

 همواره و باشدن ممکن چندان برایش آن هایدشواری با کنارآمدن که است

 در (2021) همکاران و کوالک بکند. گالیه رو،پیش مشقات وجود از

 کندمی مکک افراد به زندگی، در معنا وجود که کردند تصریح خود پژوهش

 به و کرده ادراک زندگی طول در را تریبیش رضایت احساس تا

 که انیدانشجوی بردارند. گام آن مسیر در بیشتری جسارت و مندیتوان

 کنند،می کادرا را بیشتری لذت خود زندگی از هستند، معنا احساس دارای

 تعریف خود درونی ارزش عنوانبه را تعالی به رسیدن و هستند مندترهدف

 شادکامی احساس که دهدمی را امکان این هاآن به که فرایندی کنند.می

 با مواجهه به تریافزون مندیتوان با و باشند داشته زیستن از تریبیش

 زندگی زا معنایی هیچ که دانشجویانی حال این با بپردازند. آن مشقات

 فرایندی را زیستن و داشته تریافسرده و پایین خلق اند،نکرده ادراک

 زندگی مشقات تحمل برای شیارز نیستند قادر افراد این دانند.می ارزشبی

 در تریکم آوریتاب که است بدیهی بنابراین کنند، تعریف یا و بوده قائل

  دهند. نشان خود از هاواقعیت این با مواجهه
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 مستقیم بینیپیش به قادر فردی هایارزش که داد نشان نتایج

 پژوهش از حاصل نتیجه با نتیجه این نیست. دانشجویان زندگی معنای

 هک فردی (2015) کروک دیدگاه از است. ناهمخوان (2015) کروک

 عنوانبه را زندگی است، زندگی طول در فردی هایارزش دارای

 پژوهش در وی کند.می تعریف و تبیین خویشتن برای دارمعنی فرایندی

 زندگی، معنای به دهیشکل هایالزمه از یکی که کرد تصریح خود

 این فرد به فردی هایارزش داشتن است. فردی هایارزش داشتن

 بتواند و داشته گیزند به نسبت تریروشن دیدگاه که دهدمی را امکان

 به توانمی را داریمعنی عدم این دلیل بدهد. ادامه بدان مندترهدف

 زندگی معنای د.دا نسبت فرهنگی چنینهم و شناختیجمعیت عوامل

 صرف و کندمی پیدا تداوم و گرفته شکل مختلفی عوامل ثیرأت تحت

به  دانشجویی سنی گروه در را متغیر این تواندنمی شخصی هایارزش

 معنای از برخورداری که گفت توانمی کند. بینیپیش داریمعنی طور

 روشن و شخصی هایارزش از برخورداری با صرفاً دانشجویان در زندگی

 داشته جودو عامل این کنار در نیز دیگری متغیرهای باید و نیست کافی

 تفاوت آمریکا یجامعه فرهنگ با ایرانی فرهنگ دیگر سوی از باشند.

 دو در زندگی معنای یکنندهتعیین عوامل که گفت توانمی و دارد

 بدین باشد. شتهدا یکدیگر با متفاوت ماهیتی و قالب تواندمی فرهنگ

 در ار معنا احساس نوعی به است ممکن شخصی هایارزش که معنی

 این وجود صرف ایرانی یجامعه بین در ولی کند بیدار دیگر جوامع

  نیست. زندگی معنی دارمعنی بینیپیش به قادر هاارزش

 آوریتاب بینیپیش بر شناختیروان بهزیستی نقش با ارتباط در

 بهزیستی که داد نشان حاصل نتایج زندگی، معنای گریمیانجی با

 با و غیرمستقیم صورتبه چنینهم و مستقیم صورتبه شناختیروان

 داریمعنی صورتبه را آوریتاب زندگی، معنای گریمیانجی

 هایپژوهش از حاصل نتایج با حدی تا نتیجه این کند.می بینیپیش

 همکاران و ماسن (؛2021) همکاران و ویر (؛2015) خرمایی و اکبری

 (2015) خرمایی و اکبری دارد. خوانیهم (2020) چایی و یو (؛2021)

 امنیت و سالمت از که افرادی که کردند تصریح خود پژوهش در

 زندگی مشقات و مصائب با برخورد در هستند، برخوردار شناختیروان

 مدیریت را آن تریمطلوب صورت به و دارند تریسازگارانه عملکرد

 که دارد را توانایی این است برخوردار آرام ذهنی از که فردی کنند.می

 هایواکنش و کرده ارزیابی و تحلیل را زندگی مختلف مسائل

 افرادی (.2021 همکاران، و )ویر دهد نشان آن مقابل در تریآورانهتاب

 رسیدگی در اغلب دارند، باالیی شناختیروان سالمت و بهزیستی که

 سطح چنینهم و دارند تریبیش کارآمدی زندگی مختلف امورات به

 چایی و یو (.2021 همکاران، و )ماسترن است باالتر هاآن آوریتاب

 و زندگی از رضایت که کردند تصریح خود پژوهش در (2020)

 هایالزمه جمله از ایمن، و آرام درونی داشتن چنینهم و خویشتن

 مزیت این فاقد که افرادی و است زندگی هایدشواری از موفق عبور

 با برخورد در بلکه دارند تریپایین سازگاری توان تنها نه هستند

 آوریتاب دهند.می نشان خود از تریپایین آوریتاب زندگی مشکالت

 صورتبه افراد که است موانعی و مشکالت با کنارآمدن معنایبه

 عنوانبه نیز دانشجویان شوند.می مواجه آن با زندگی طول در طبیعی

 بُعد ویژه به مختلف ابعاد در خود زندگی مسیر طول در خاص، گروهی

 این از عبور شوند.می مواجه مشکالتی و هادشواری با تحصیلی

 که دانشجویانی است. باال آوریتاب از برخورداری مستلزم هادشواری

 به تریبیش آرامش با دارند، کافی شناختیروان امنیت و بهزیستی

 حال این با کنند.می عبور آن موانع از و پرداخته خود زندگی مدیریت

 همراه تنش و ناراحتی با روحی و شناختیروان لحاظ از که دانشجویانی

 باشند. داشته خود زندگی مشکالت از سازنده عبوری توانندنمی هستند،

 دانشجویان آوریتاب بر شناختیروان بهزیستی مستقیم نقش اگرچه

 میانجی متغیرهای از تواندمی ثیرگذاریأت این ولی است بدیهی کامالً

  است. زندگی معنای هاآن یجمله از که بپذیرد ثیرأت نیز دیگری

 آوریتاب بر مستقیم صورت به زندگی معنای که داد نشان نتایج

 زندگی، معنای دارای دانشجویان که معنی بدین دارد، نقش دانشجویان

 زندگی، معنای فاقد دانشجویان بالعکس و دارند باالیی آوریتاب سطح

 از حاصل نتایج با نتیجه این است. ترپایین هاآن آوریتاب سطح

 تا (2021) همکاران و فیسچر (؛2021) همکاران و کالک هایپژوهش

 نشان خود پژوهش در (2021) همکاران و کالک است. خوانهم حدی

 هایدشواری تحمل در است، زندگی معنای دارای که فردی که دادند

 تریبیش یانگیزه و انرژی با و دارد تریبیش آوریتاب و تحمل روپیش

 دلبسته زندگی به را فرد معنا داشتن پردازد.می خود زندگی مدیریت به

 و دارد زیستن ارزش زندگی که کندمی ایجاد او در را دیدگاه این و کندمی

 خود از تریبیش آوریتاب و تحمل آن، مراحل از عبور در روی این از

 دارای که درصورتی شناختیروان بهزیستی دارای فرد دهد.می نشان
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 سطح در زندگی مصائب با برخورد در او آوریتاب باشد، نیز زندگی معنای

 زندگی به نسبت را فرد شناختی،روان امنیت و بهزیستی دارد. قرار باالتری

 همکاران، و )فیسچر دهدمی او به را هدف تعیین امکان به و کرده امیدوار

 زندگی معنای و شناختیروان بهزیستی بین تعامل روی این از (.2021

 و امید هستند، شناختیروان بهزیستی فاقد که افرادی است. بدیهی کامالً

 مواجه شدید درماندگی با و نداشته زندگی به نسبت چندانی یانگیزه

 زندگی مصائب و مشکالت با مواجهه در را هاآن توان که عاملی هستند،

 سطح که درصورتی آورد.می پایین را شانآوریتاب سطح و داده کاهش

 و دهیشکل امکان کند، پیدا افزایش دانشجویان شناختیروان بهزیستی

 خود، ینوبه به نیز امر این و یافته افزایش هاآن زندگی در معنایی یافتن

ه ب دهد.می افزایش خود زندگی هایدشواری از گذار برای را هاآن توان

 شناختیروان بهزیستی که بود آن از حاکی بخشاین نتایج کلی طور

 بر زندگی( معنای میانجی متغیر طریق )از غیرمستقیم و مستقیم صورتبه

  .دارد ثیرأت دانشجویان آوریتاب

 و مستقیم صورتبه شناختیروان بهزیستی که بود این بیانگر نتایج

 بینیپیش به قادر زندگی( معنای میانجی متغیر طریق )از غیرمستقیم

 صرفاً  شخصی هایارزش حال این با هستند. دانشجویان در آوریتاب

 با و ستنی آوریتاب دارمعنی بینیپیش به قادر مستقیم صورتبه

 دارمعنی و غیرمستقیم صورتبه نتوانست زندگی معنای گریمیانجی

 این هایمحدودیت از یکی کند. بینیپیش را دانشجویان آوریتاب

 امر این که بود دهیگزارش خود ینامهپرسش از استفاده پژوهش،

 ممکن افراد که صورت این به نماید؛ خدشه دچار را هاپاسخ تواندمی

 ،چنینهم کنند. توصیف هست که چهآن از بدتر یا بهتر را خود است

 معلولی و علت یرابطه آن، همبستگی نوع به توجه با پژوهش این روش

 مورد جنسیتی تفکیک با نتایج پژوهش این در نماید.نمی مشخص را

 آتی هایپژوهش در شودمی پیشنهاد روی این از و نگرفت قرار ارزیابی

 تفکیک با پژوهش مورد هایفرض و گیرد قرار توجه مورد لهأمس این

 از گیرد. قرار مقایسه و ارزیابی مورد پسر و دختر دانشجویان گروه دو

 این و شد انجام دانشجویان سنی گروه روی بر پژوهش این دیگر سوی

 با تربزرگ یجامعه به را نتایج تعمیم قدرت و درونی ثبات حدی تا امر

 روی بر حاضر موضوع که شودمی پیشنهاد لذا سازد.می همراه ضعف

 مورد نیز متوسطه مقاطع آموزاندانش نظیر سنی مقاطع سایر افراد

 هادانشگاه سطح در فعال مشاوره مراکز گیرد. قرار ارزیابی و بررسی

 بهزیستی تقویت جهت را درمانی و آموزشی هایبرنامه توانندمی

 دانشجویان زندگی معنای چنینهم و شخصی هایارزش شناختی،روان

 پرورش و بهبود در ثریؤم نقش که هاییبرنامه کنند. اجرایی و طراحی

 مختلف ابعاد در فرد عملکرد بهبود تواندمی و دارد دانشجویان آوریتاب

 باشد. داشته دنبالهب را تحصیلی بعد ویژه به زندگی
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