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Abstract
Introduction: The aim of study was to explain students' hope based on coping styles and meaning 
of life. The research method was descriptive-correlational and the statistical population of the study 
included all undergraduate students of  Tehran University of Medical Sciences (TUMS) who were 
studying in the academic year 2019-2020. To determine the sample size, similar research studies 
was used. 200 students were collected for sample size. In order to collect research data from Snyder 
Hope Scale (SHS), Meaning of Life Questionnaire and Coping Strategies Questionnaire (Lazarus 
and Folkman, 1980) and to analyze the data from correlation coefficient and regression analysis using 
SPSS20 software was performed. In the first hypothesis, the results showed that there is a positive 
and significant relationship between the variable of hope and problem-oriented coping style (Sig 
<0.05) and there is a negative and significant relationship between the variable of hope and emotion-
oriented strategies (Sig <0.05). In the second hypothesis, the results showed that there is a positive 
and significant relationship between hope and the presence of meaning in life and between hope and 
the search for meaning in life (Sig <0.05). In the third hypothesis, the results related to the beta of 
coping styles show that the problem-oriented strategy at 13% is able to predict meaningful changes 
in life in a positive and significant way (Sig <0.05). But the emotion-oriented strategy variable could 
not significantly explain the hope variable (Sig> 0.05) and the components of meaning in life also 
showed that the variables of meaning in life and meaning search can account for 24% and 13% of the 
changes in the hope variable, respectively. Predict a positive and significant face (Sig <0.05).
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چکیده
هــدف پژوهــش حاضــر تبییــن امیــدواری دانشــجویان بــر اســاس ســبک هــای مقابلــه ای و معنــا در زندگــی بــود. روش پژوهــش از نــوع 
توصیفــی - همبســتگی مــی باشــد و جامعــه آمــاری تحقیــق شــامل کلیــه دانشــجویان مقطــع کارشناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران 
در ســال تحصیلــی 99-1398 میباشــد. بــراي تعییــن حجــم نمونــه بــر اســاس پژوهــش هــای انجــام شــده مشــابه و مرتبــط، 200 نفــر 
از دانشــجویان کارشناســی ایــن دانشــگاه بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند. بــه منظــور گــردآوری داده هــای پژوهــش از مقیــاس امیــد 
اســنایدر )SHS(، پرسشــنامه ی معنــای زندگــی )اســتگر2010( و پرسشــنامه ی راهبردهــای مقابلــه ای )الزاروس و فولکمــن ، 1980( و 
بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از  ضریــب همبســتگی و تجزیــه و تحلیــل رگرســیون بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS20 انجــام شــد. 
در فرضیــه اول نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد بیــن متغیــر امیــدواری و ســبک مقابلــه ای مســاله مــدار رابطــه مثبــت و معنــادار وجــود 
دارد )Sig<0.05( و بیــن متغیــر امیــدواری و راهبردهــای هیجــان مــدار رابطــه منفــی و معنــادار وجــود دارد )Sig<0.05(. در فرضیــه دوم 
نیــز نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد  بیــن امیــدواری و حضــور معنــا در زندگــی و بیــن امیــدواری و جســتجوی معنــا در زندگــی رابطــه 
مثبــت و معنــاداری وجــود دارد )Sig<0.05(. در فرضیــه ســوم نتایــج مربــوط بــه ســبک هــای مقابلــه ای نشــان مــی دهــد راهبرد مســاله 
مــدار بــه میــزان 13% قــادر اســت تغییــرات امیــدواری را بــه صــورت مثبــت و معنــاداری پیــش بینــی نمایــد )Sig<0.05(. امــا متغیــر 
راهبــرد هیجــان مــدار نمــی توانــد بــه صــورت معنــاداری متغیــر امیــدواری را تبییــن نمایــد )Sig>0.05( و مولفــه هــای معنــا در زندگــی 
نیــز نشــان داد متغیــر حضــور معنــا در زندگــی و جســتجوی معنــا بــه ترتیــب مــی توانــد 24% و 13% از تغییــرات متغیــر امیــدواری را بــه 

.)Sig<0.05( صــورت مثبــت و معنــادار پیــش بینــی نمایــد
کلیدواژه ها: امیدواری دانشجویان، سبک های مقابله ای، معنا در زندگی.

مقدمه
ــوارد  ــه ســمت م ــل را ب ــی اســت کــه تخی ــی هیجان ــد نیروی امی
مثبــت هدایــت مــی کنــد و بــه انســان هــا انــرژی مــی دهــد و 
آنهــا را مجهــز مــی کنــد تــا بــرای کار و فعالیــت آمــاده شــوند. از 
منظــر روان شناســی، امیــد ادراک افــراد را در رابطــه بــا توانایــی 
ــه هــدف، گســترش دادن راهبردهــای  هــای آنهــا در رســیدن ب
رســیدن بــه هــدف و حفــظ انگیختگــی تــا رســیدن بــه هــدف را 
نشــان مــی دهــد )1(. شــواهد نشــان مــی دهــد بیــن بــاال بــودن 
ــد افــراد و موفقیــت آنهــا در فعالیــت هــای ورزشــی،  ــزان امی می
ــود  ــاط وج ــی ارتب ــی، ســالمت جســمی و روان پیشــرفت تحصیل
ــدواری  ــد؛ امی ــان می ده ــدد نش ــات متع ــن مطالع دارد و همچنی

ــت  ــاط اس ــتری در ارتب ــی بیش ــای تحصیل ــا موفقیت ه ــتر ب بیش
.)2(

ــه دارد و  ــر رابط ــتی بهت ــر و بهزیس ــه مؤث ــا مقابل ــدواری ب امی
ــایند  ــای ناخوش ــناختی رویداده ــرات روانش ــده ی اث ــل کنن تعدی
زندگــی اســت کــه بــا توجــه کمتــر بــه اطالعــات منفــی و توجــه 
ــه  ــد یکــی از پای ــد. امی ــه اطالعــات مثبــت رابطــه دارن بیشــتر ب
هــای اصلــی تــوازن و قــدرت روانــی فــرد اســت کــه مشــخص 
ــالش  ــه ت ــان را ب ــوده و انس ــی ب ــتاوردهای زندگ ــده ی دس کنن
ــای  ــی از عملکرده ــطح باالی ــه س ــته و او را ب ــش واداش و کوش
روانــی و رفتــاری نزدیــک  مــی کنــد )3(. پژوهش هــا نشــان داده 
ــه میــزان زیــادی تحــت تاثیــر  اســت کــه امیــدواری در افــراد ب
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ــکالت(  ــترس و مش ــر اس ــت در براب ــت مقاوم ــاب آوری )ظرفی ت
ــان اســت )4(.  آن

همچنیــن معنــای زندگــی مــی توانــد در تبییــن امیــدواری افــراد 
ــت بســیاری از  ــد. عل ــته باش ــاداری داش ــش معن ــی، نق ــه زندگ ب
مشــکالت روانشــناختی نبــود معنــا در زندگــی اســت. معنــاداری 
ــتگی دارد.  ــی بس ــه زندگ ــان ب ــرش انس ــه نگ ــال ب ــی، کام زندگ
ــای  ــد معن ــادار شــود، وی بای ــردی معن ــی ف ــه زندگ ــرای آن ک ب
زندگــی را درک نمایــد )5(. رضایــت از زندگــی و داشــتن هــدف، 
ــوان  ــی دارد و می ت ــاداری در زندگ ــق معن ــر خل ــی ب ــر مهم تاثی
ــور  ــه ط ــده ب ــر ش ــای ذک ــط مولفه ه ــی را توس ــا در زندگ معن

ــرد )6(. ــی ک ــاداری پیش بین معن
ــد  ــا بتوانن ــه آنه ــت ک ــادار اس ــی معن ــردم زمان ــرای م ــی ب زندگ
ــرای خــود در نظــر  ــا هدفــی را در رویدادهــای زندگــی ب الگــو ی
ــاره  ــی اش ــه محتوای ــی ب ــای زندگ ــر معن ــرف دیگ ــد. از ط بگیرن
ــد و  ــده می کنن ــود را از آن آکن ــی خ ــردم زندگ ــه م ــد ک می کن
ــا  ــاط ب ــد و در ارتب ــت می دهن ــکل و جه ــود ش ــی خ ــه زندگ ب
می شــوند.  بهره منــد  آن  از  زندگــی  ارزش هــای  و  هدف هــا 
ــت  ــر کیفی ــر ب ــای زندگــی در حقیقــت یکــی از عوامــل مؤث معن

ــت )7(. ــراد اس ــی اف زندگ
از متغیرهــای دیگــری کــه در زندگــی انســان ها و نحــوه مواجهــه 

بــا مشــکالت و مســائل آنــان مــورد اهمیت اســت.
ــناختی  ــای ش ــامل تالش ه ــه ش ــه اي اســت ک ــبک های مقابل س
ــای  ــرل موقعیت ه ــور کنت ــه منظ ــراد ب ــه ف ــت ک ــاری اس و رفت
ــترس زا از آن  ــرایط اس ــل ش ــل و فص ــرای ح ــز و ب ــد آمی تهدی
فولکمــن  و  نظریــه الزاروس  )8(. طبــق  اســتفاده می کننــد 
)1984( ســبک های مقابلــه ای بــه دو گــروه اصلــي مقابلــه هــاي 
مســئله مــدار و مقابلــه هــاي هیجــان مــدار، تقســیم بنــدي شــده 
ــدار شــامل کوشــش هاي مســتقیم  اســت. مقابله هــاي مســئله م
در جهــت تغییــر یــا اصــالح موقعیت هایــي اســت کــه در فــرد یــا 
ــا وجــود  ــن روش هــا ب ــط، اســترس زا تلقــي مــي شــوند. ای محی
ــه هــاي  ــوان مقابل آن کــه گوناگــون هســتند همگــي تحــت عن
مســئله مدار توصیــف شــده اند. گــروه دوم بــه اداره و تنظیــم 
نتایــج هیجانــِي همــراه بــا اســترس ها مــي پردازنــد، کــه 
ــف  ــدار توصی ــاي هیجان م ــوان مقابله ه ــت عن ــروه تح ــن گ ای

شــده اند. 
ــترین  ــال 1395، بیش ــران در س ــار ای ــز آم ــزارش مرک ــق گ طب
ــال  ــازه 20-40 س ــنی در ب ــای س ــی در گروه ه ــی جمعیت فراوان
ــجو  ــر دانش ــراد را قش ــن اف ــب ای ــه اغل ــود ک ــاهده می ش مش
ــه  ــدار و هم ــعه پای ــي توس ــل اساس ــد. از عوام ــکیل می ده تش

جانبــه ، توجــه ویــژه بــه جمعیــت جــوان بــه ویــژه دانشــجویان 
ــرورش  ــت. پ ــه اس ــر و اندیش ــب تفک ــر صاح ــوان قش ــه عن ب
ــا و  ــا نیازه ــگ ب ــجو هماهن ــاي دانش ــت ه ــتعدادها و قابلی اس
ــف  ــداف تعری ــق اه ــه تحق ــد زمین ــي توان ــه م ــوالت جامع تح
ــد  ــدون تردی ــازد. ب ــم س ــت را فراه ــک مل ــاي ی ــده و آرمانه ش
مؤلفــه هــاي متنــوع و متعــدد، هــم از نظــر کمــي و هــم از لحــاظ 
ــد.  ــي ده ــرار م ــر ق ــت تأثی ــجو را تح ــگاه و دانش ــي، دانش کیف
دانشــجویان هــر جامعــه، نیــروي انســانی و آینــده ســازان فــرداي 
ــرو، تأمیــن و حفــظ ســالمت جســم و  آن جامعــه هســتند. از این
روان آنــان اهمیــت زیــادي بــراي جامعــه دارد. وجــود مشــکالت 
عمومــی و اختــالالت روانپزشــکی در امــر آمــوزش دانشــجویان 
ــی و گاهــی  ــه طوریکــه ســبب افــت تحصیل تأثیرگــذار اســت؛ ب

ــردد. ــل می گ ــرک تحصی ت
ــش چشــمگیري  ــجویان افزای ــداد دانش ــر تع ــاي اخی ــال ه در س
ــر  یافتــه اســت. جمعیــت کشــور نســبت بــه ســال 1357 دو براب
شــده، امــا تعــداد دانشــجویان رشــد 25 برابــري داشــته اســت و 
از جمعیــت 80 میلیــون نفــري ایــران 4/4 میلیــون نفــر دانشــجو 
هســتند. در ســال 1357 بــا جمعیــت 35 میلیــون نفــري، حــدود 
ــته  ــت. در گذش ــود داش ــور وج ــجو در کش ــر دانش ــزار نف 175ه
تعــداد محدودتــري دانشــجو و البتــه، تعــداد کمتــري دانشــگاه و 
ــود  ــگاه وج ــدن در دانش ــه ش ــراي پذیرفت ــخت تري ب ــرایط س ش
ــتري  ــه بیش ــل عالق ــه تحصی ــه ب ــرادي ک ــت و اف ــته اس داش
ــد  ــب می ش ــر موج ــن ام ــدند. ای ــی ش ــگاه م ــتند وارد دانش داش
ــه  ــري ب ــی قوي ت ــه علم ــتر و روحی ــزه بیش ــا انگی ــراد ب ــه اف ک
علــم آمــوزي بپردازنــد و هویــت علمــی باالتــري داشــته باشــند 
ــال حرفــه هــاي دیگــر و ایجــاد اشــتغال  ــه دنب ــراد ب و دیگــر اف
بــراي خــود باشــند. پژوهش هــای قبلــی حاکــی از آن اســت کــه 
ــتی  ــکوفایی، بهزیس ــا ش ــه غالب ــالمت روان )ک ــت، در س موفقی
ــر  ــی قوی ت ــرفت علم ــا پیش ــود( ب ــده می ش ــتگی نامی ــا شایس ی
مرتبــط اســت )9(. امــروزه بــا وجــود تعــداد فزاینــده دانشــجویان، 
وضعیــت نامســاعد بــازار کار بــه گونــه اي اســت کــه بســیاري از 
ــغل  ــن ش ــه یافت ــق ب ــی موف ــس از دانش آموختگ ــجویان پ دانش
نمی شــوند و ایــن شــرایط موجــب ناامیــدي دانشــجو و آینــده اي 
نامطمئــن بــراي وي شــده اســت کــه می توانــد زمینــه دلزدگــی 

ــازد )10(. ــم س ــت دانشــجویی را فراه ــف هوی و ضع
ــی رغــم رشــد جوامــع و  در عصــر اطالعــات و هــزاره ســوم عل
ــار  ــه در رفت ــی ک ــخصه های ــی از مش ــور یک ــدن ام ــی ش صنعت
عمــوم مــردم وجــود دارد مســاله ضعیــف بــودن امیــد بــه زندگــی 
ــل  ــک عام ــوان ی ــه عن ــد ب ــه امی ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب اس
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ــی  ــت زندگ ــه کیفی ــتیابی ب ــه دس ــر ب ــه منج ــده ک محافظت کنن
ــا  ــن پژوهش ه ــده اســت و همچنی ــایی ش ــود؛ شناس ــر می ش بهت
ــداری در  ــد پای ــالمت مانن ــانگرهای س ــد و نش ــن امی ــاط بی ارتب
ــه  ــذا از جمل ــد )11(. ل زندگــی و عــزت نفــس را گــزارش کرده ان
موضوعــات اساســی و مهمــی کــه یــادآوری آن بــه افــراد ضروری 
ــش  ــی پژوه ــوال اصل ــن س ــت بنابرای ــد اس ــوع امی ــت موض اس
حاضــر ایــن اســت کــه آیــا بــر اســاس ســبک هــای مقابلــه ای 
ــن  ــجویان را تبیی ــدواری دانش ــوان امی ــی می ت ــا در زندگ و معن
نمــود؟ بدیــن منظــور ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن امیــدواری 
دانشــجویان بــر اســاس ســبک های مقابلــه ای و معنــا در زندگــی 

طراحــی و اجــرا شــده اســت.

روش کار
ــد.  ــتگی میباش ــوع همبس ــی از ن ــر توصیف ــش حاض روش پژوه
ــال بررســی تبییــن ســهم تغییــرات یــک  ــه دنب ایــن پژوهــش ب
ــر اســت.  ــل دیگ ــد عام ــا چن ــک ی ــق ی ــل از طری ــد عام ــا چن ی
همچنیــن روش همبســتگي بــه محقــق اجــازه مــي دهــد احتمــال 
ــالک در پژوهــش را  ــر م ــا متغی ــر پیشــبین ب ــد متغی ــاط چن ارتب

مــورد بررســی قــرار دهــد.
جامعــه آمــاری تحقیــق حاضــر شــامل کلیــه دانشــجویان مقطــع 
کارشناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران کــه در ســال 
ــامل  ــد را ش ــل بودن ــه تحصی ــغول ب ــی 99-1398 مش تحصیل
میشــد. بــراي تعییــن حجــم نمونــه بــر اســاس پژوهشــهای انجام 
شــده مشــابه و مرتبــط، 200 نفــر از دانشــجویان کارشناســی ایــن 

ــه انتخــاب شــدند. ــوان نمون ــه عن دانشــگاه ب
ــنامه  ــش پرسش ــن پژوه ــات در ای ــردآوري اطالع ــاي گ روش ه
ــاس هــاي  ــا اســتفاده از مقی ــن پژوهــش، ســواالت ب ــود. در ای ب

ــري شــد.  ــدازه گی ــه اي ان اســمي و رتب
ــرای  ــه ب ــنایدرSHS )1991(،  ک ــد اس ــؤالی امی ــاس 12 س مقی
ــرده  ــزی شــده شــامل دو خ ــاال طــرح ری ــه ب ــراد 15 ســال ب اف
ــه هــر  ــرای پاســخ دادن ب مقیــاس گــذرگاه و انگیــزش اســت. ب
پرســش از پیوســتاری از 1 )کامــاًل غلــط( تــا 4 )کامــاًل درســت( 

ــه شــده اســت. در نظــر گرفت
 مقیــاس معنــای زندگــی  جهــت ارزیابــی دو بعــد معنــا در زندگی، 
یعنــی حضــور معنــا و جســتجوی معنــا را بــا بهــره گیــری از 10 
ــال  ــرات از کام ــه ای لیک ــت درج ــاس هف ــای مقی ــر مبن ــاده ب م
نادرســت )1( تــا کامــال درســت )7( ارائــه شــد. مقیــاس معنــای 
ــا در  ــود معن ــه وج ــت ک ــاس اس ــرده مقی ــامل دو خ ــی ش زندگ

زندگــی و نیــز جســتجو بــرای یافتــن معنــا را ارزیابــی مــی کننــد. 
ــالش  ــزان  ت ــای  2، 3، 7، 8، 10 می ــوال ه ــرات س ــوع نم مجم
فــرد  بــرای یافتــن معنــا و مجمــوع نمــرات ســوال هــای  1، 4، 
5، 6، 9  )ســوال 9 بــا کــد گــذاری معکــوس( میــزان معنــاداری 

زندگــی فــرد را مشــخص مــی کنــد.
بــرای انــدازه گیــری ســبک هــای مقابلــه ای پرسشــنامه 
ــت  ــاده ای اس ــون 66 م ــک آزم ــه ی ــه ای ک ــای مقابل راهبرده
اســتفاده شــد. اســاس ســیاهه ی راهبردهای مقابلــه ای )الزاروس  
و فولکمــن، 1980( کــه توســط الزاروس و فولکمــن ســال 
)1985( طراحــی شــده دامنــه ی وســیعی از افــکار و اعمالــی کــه 
افــراد هنــگام مواجــه بــا شــرایط فشــار زای درونــی یــا بیرونــی 
بــه کار مــی برنــد را مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهــد. ایــن آزمــون 
ــه گرفتن،خــود  ــه ی مســتقیم، فاصل ــاس: مقابل ــر مقی دارای 8 زی
کنترلــی، طلــب حمایــت اجتماعــی، پذیــرش مســئولیت، گریــز- 
ــدد  ــی مج ــده و ارزیاب ــزی ش ــه ری ــاله برنام ــل مس ــاب، ح اجتن
ــی هســتند و 50  ــون انحراف ــن آزم ــارت ای ــت اســت. 16 عب مثب
ــرار                         ــی ق ــه ی فــرد را مــورد ارزیاب ــارت دیگــر شــیوه ی مقابل عب
مــی  دهنــد. ایــن پرسشــنامه در دو خوشــه ی راهبردهــای مقابلــه 

ــدی مــی شــوند.  ــه بن ای مســاله مــدار و هیجــان مــدار طبق
ــه  ــر س ــودن ه ــتاندارد ب ــه اس ــه ب ــا توج ــش ب ــن پژوه در ای
پرسشــنامه بــه نوعــي روایــي آن بــه طــور ضمنــي مــورد تاییــد 
ــا  بــود؛ امــا بــه منظــور اطمینــان بیشــتر از روایــي پرسشــنامه، ب
اســتفاده از روش روائــي صــوري، پرسشــنامه در اختیــار چنــد تــن 
ــان در طراحــي  ــت و نظــرات اصالحــي آن ــرار گرف از اســتادان ق

ــد. ــي پرسشــنامه منظــور گردی نهای
ــرم  ــر، از ن ــش حاض ــا در پژوه ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ب
ــوع  ــه ماهیــت فرضیــه هــا و ن ــا توجــه ب افــزار SPSS 20 و ب
متغیرهــا از روش هــاي موجــود در آمــار توصیفــي نظیــر جــداول 
و میانگیــن جهــت توصیــف نمونــه آمــاری و مقایســه اطالعــات 
جمــع آوري شــده از پاســخ دهنــدگان، و در بخــش آمار اســتنباطي 
نیــز از ضریــب همبســتگی بــرای بیــان روابــط میــان متغیرهــا در 
گــروه هــای مــورد مطالعــه و همچنیــن از روش تجزیــه و تحلیــل 

رگرســیون اســتفاده گردیــد.

یافته ها
نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن پژوهــش در دو بخــش توصیفــی و 
اســتنباطی نشــان داد جنســیت دانشــجویان، 22.5% مــرد و %77.5 
زن کــه از آنــان 70% مجــرد و30% متاهــل بودنــد. همچنیــن بــر 
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اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از ســن پاســخ دهنــدگان، 18% از 
ــال،  ــا 25 س ــن 21 ت ــال، 28 % بی ــر از 20 س ــاری کمت ــه آم نمون
ــن  ــال س ــر از 30 س ــال و16% باالت ــا 30 س ــن 26 ت 36.5% بی
داشــتند. در فرضیــه اول کــه عبــارت بــود از »بیــن ســبک هــای 
مقابلــه ای و امیــدواری دانشــجویان ارتبــاط وجــود دارد«  نتایــج به 

دســت آمــده نشــان داد بیــن متغیــر امیــدواری و ســبک مقابلــه ای 
مســاله مــدار رابطــه مثبــت و معنــادار وجــود دارد )Sig<0.05( و 
بیــن متغیــر امیــدواری و راهبردهــای هیجــان مــدار رابطــه منفــی 

.)Sig<0.05( ــود دارد ــادار وج و معن

جدول 1:  ماتریس همبستگی سبک های مقابله ای و امیدواری
123متغیر

1امیدواری
1**0/231راهبردهای مساله مدار

0/0621**0/289-راهبرد های هیجان مدار

در بررســی فرضیــه دوم مطالعــه "بیــن معنــا در زندگــی و 
ــه  ــج ب ــز نتای ــود دارد." نی ــاط وج ــجویان ارتب ــدواری دانش امی
ــا در  ــور معن ــدواری و حض ــن امی ــان داد  بی ــده نش ــت آم دس

ــا در زندگــی رابطــه  زندگــی و بیــن امیــدواری و جســتجوی معن
 .)Sig<0.05( مثبــت و معنــاداری وجــود دارد

جدول 2:  ماتریس همبستگی متغیرهای معنا در زندگی و امیدواری
123متغیر

1امیدواری
1**0/210حضور معنا

0/0421**0/246جستجوی معنا

ــه ای  ــر اســاس ســبک هــای مقابل ــه ســوم" ب در بررســی فرضی
ــی نمــود"  ــدواری را پیــش بین ــوان امی ــا در زندگــی مــی ت و معن
ــد  ــی ده ــان م ــه ای نش ــای مقابل ــبک ه ــه س ــوط ب ــج مرب نتای

راهبــرد مســاله مــدار بــه میــزان 13% قــادر اســت تغییــرات معنــا 
در زندگــی را بــه صــورت مثبــت و معنــاداری پیــش بینــی نمایــد                     

.)Sig<0.05(

جدول 3: نتایج آنوا پیش بینی امیدواری براساس سبک های مقابله ای و معنا در زندگی
FSigمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمدل

3.2594.81512.923.000bرگرسیون

12.296195.063باقیمانده
15.555199مجموع

ــورت  ــه ص ــد ب ــی توان ــدار نم ــان م ــرد هیج ــر راهب ــا متغی ام
معنــاداری متغیــر امیــدواری را تبییــن نمایــد )Sig> 0.05(. مولفــه 
هــای معنــا در زندگــی نیــز نشــان داد متغیر حضــور معنــا در زندگی 
و جســتجوی معنــا بــه ترتیــب مــی توانــد 24% و 13% از تغییــرات 
ــی  ــش بین ــادار پی ــت و معن ــورت مثب ــه ص ــدواری را ب ــر امی متغی

.)0.05 <Sig( ــد نمای
همچنیــن بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده مولفــه هــای ســبک 
هــای مقابلــه ای و معنــا در زندگــی تبییــن کننــده هــای معنــاداری 

بــرای پیــش بینــی امیــدواری هســتند.
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جدول 4: ضرایب مدل پیش بینی امیدواری براساس سبک های مقابله ای و معنا در زندگی

Sig t
ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد مدل

Beta Std.Error B

.000 7.264 .104 .758 ثابت

.002 .9098 .132 .124 .113 راهبردهای مساله مدار

.827 .219 .015 .020 .004 راهبرد های هیجان مدار

.001 5.927 .241 .189 .149 حضور معنا

.049 1.978 .130 .097 .109 جستجوی معنا

بحث 
ــه ای  ــبک مقابل ــر س ــش حاض ــای پژوه ــه ه ــاس یافت ــر اس ب
ــاداری دارد و                                                                                                 ــت و معن ــه مثب ــدواری رابط ــا امی ــدار ب ــاله م مس
ــن  ــد. ای ــن نمای ــدورای را تبیی ــر امی ــرات متغی ــد تغیی ــی توان م
یافتــه هــا همســو بــا نتایــج افشــاری و همــکاران، ربــاط میلــی، 
ــگ  ــل و کین ــوچ، کریپ ــن و مالک ــکاران و یالچی ــی و هم ای س

ــود. ــکاران )12-17، 3( ب ــد و هم دیوی
ــای  ــی ه ــر ویژگ ــد ب ــا تاکی ــاله مدار ب ــه مس ــای مقابل راهبرده
ــرآورد   ــاز ب ــری، ب ــت اجتماعــی، مســئولیت پذی جســتجوی حمای
مثبــت و مشــگل گشــایی برنامــه ریــزی شــده، ســعی در مقابلــه 
ــبک  ــن س ــکل دارد. ای ــا و مش ــترس ه ــا اس ــالم ب ــب و س مناس
مقابلــه بــا یاری طلبــی از دیگــران و پرداختــن بــه تکالیــف دیگــر 
مــی توانــد بــه فــرد کمــک نمایــد بــه بازیابــی روانشــناختی قدرت 
خــود بیشــتر فکــر کنــد. افــرادی کــه امیــد کمتــری دارنــد وقتــی 
ــا موانــع غیــر قابــل رفــع رو بــه رو می شــوند؛ هیجان هایشــان  ب
ــه خشــم، خشــم  ــد ب ــل پیش بینــی از امی ــی نســبتا قاب یــک توال
بــه یــاس و یــاس بــه بی احساســی را دنبــال می کننــد در حالیکــه 
افــراد دارای ســطوح امیــدواری بــاال وقتــی در زندگــی بــا مســائلی 
مواجــه می شــوند؛ تمایــل پیــدا می کننــد مســائل بــزرگ و مهــم 
را بــه مســائل کوچــک، روشــن و قابــل اداره تجزیــه کننــد )18( 
ــاال  ــی ب ــد برانگیختگــی هیجان ــه نمی توانن ــن کســانی ک همچنی
را تحمــل کننــد؛ بهتــر اســت بــرای افزایــش اثربخشــی مقابلــه، 
از راهبردهــای مقابلــه ی مســاله مــدار اســتفاده کننــد )19(. ســبک 
ــف  ــی، تعری ــات منف ــرل هیجان ــا کنت ــدار ب ــاله م ــه ی مس مقابل
مناســب موقعیــت اســترس زا و بازگردانــی اعتمــاد بــه نفــس بــه 
فــرد تاثیــر بیشــتری در افزایــش امیــدواری وی بــه حــل مشــکل 

و پشــت ســرنهادن موقعیــت دشــوار دارد.
ــراد در  ــی اف ــور کل ــه ط ــت ب ــوان گف ــر می ت ــی دیگ در توضیح
مواجهــه بــا عوامــل اســترس زا، طیــف گســترده اي از روش هــای 
ــدام  ــه ک ــن ک ــد. ای ــرار مي دهن ــتفاده ق ــورد اس ــه اي را م مقابل
ــه  ــادي ب ــدود زی ــا ح ــود، ت ــه ش ــه کار گرفت ــه اي ب روش مقابل

ماهیــت عوامــل اســترس زا و مشــکالتي بســتگي دارد کــه توســط 
آن ایجــاد مي شــود. مقابلــه مســأله مــدار در موقعیــت هایــي کــه 
مــي تــوان کارهــاي ســازنده انجــام داد، بــه کار مــي رود. در ایــن 
روش فــرد بــرای تعدیــل عامــل اســترس زا و رســیدن بــه هــدف، 
ــن،  ــد. بنابرای ــل می کن ــترس زا عم ــت اس ــر موقعی ــتقیمًا ب مس
ــر  ــق تغیی ــت و از طری ــور( اس ــل مح ــدار )عم ــئله  م ــه مس مقابل

رابطــه بیــن فــرد و محیــط بــه هــدف مــی رســد. 
در تبییــن تاثیــر اســتفاده از راهبردهــای مقابلــه ای مســاله مــدار و 
افزایــش امیــدواری بایــد بــه الگــوي الزاروس و فولکمــن )1987( 
ــرد  ــتفاده از راهب ــا اس ــرد ب ــه، ف ــد مقابل ــه در فراین ــاره کردک اش
ــراي حــل  ــدار از مهــارت هــاي شــناختي ب ــه اي مســئله م مقابل
مشــکل اســتفاده مــي کنــد، یعنــي راههــاي مقابلــه بــا مشــکل 
ــراي  ــب ب ــل مناس ــن راه ح ــا یافت ــع ب ــده و در واق ــي ش بررس
ــود .  ــل مي ش ــراد حاص ــراي اف ــناختي ب ــت روانش ــکل رضای مش
ــي و  ــت زندگ ــش کیفی ــت و افزای ــخصي رضای ــوزه ش ــه درح ک
امیــد بــه آینــده مي توانــد محصــول ایــن فراینــد مقابلــه اي باشــد. 
ــی  ــا در زندگ ــده نشــان داد؛ معن ــه دســت آم ــج ب ــن نتای همچنی
ــن  ــتی تبیی ــه درس ــدواری را ب ــد امی ــی توانن ــای آن م و مولفه ه
ــا نتایــج، خالدیــان و ســهرابی  نماینــد. ایــن یافتــه هــا همســو ب

ــود )20(. )1393( ب
ــی  ــی و خارج ــای داخل ــیار از پژوهش ه ــر بس ــال های اخی در س
بــر مبنــای نظریــه معنــا درمانــی فرانــکل صــورت گرفتــه 
اســت کــه اثربخشــی ایــن مداخلــه را در افزایــش عــزت نفــس، 
خوش بینــی، خودکارامــدی و بــه طــور کلــی ارتقــا کیفیــت 
زندگــی افــراد نشــان داده اســت )21(. معنــا در زندگــی بــه فــرد 
ــه زندگــی، مســائل و مشــکالت  ــد نگــرش او ب کمــک مــی کن
ــه  ــر مواج ــج گریزناپذی ــا رن ــه ب ــی ک ــرد هنگام ــد و ف ــر یاب تغیی
ــد  ــه دی ــت نیســت، زاوی ــر دادن موقعی ــه تغیی ــادر ب می شــود و ق
خــود را تغییــر دهــد و بــا امیــد بیشــتری نســبت بــه آینــده پیــش 

ــرود )22(. ب
فرانــکل )1948( معتقــد اســت هنگامــي کــه انســان بــه فعالیــت 



مجیده ادیب و همکاران

7

هــاي مــورد عالقــه اش مــي پــردازد، بــا دیگــران مالقــات مــي 
ــه  ــا ب ــردازد و ی ــي پ ــي م ــري، ادب ــار هن ــاي آث ــه تماش ــد، ب کن
دامــان طبیعــت پنــاه مــي بــرد، وجــود معنــا را در خــود احســاس 
ــه  ــد ک ــي کن ــه احســاس م ــي ک ــن هنگام ــد. هــم چنی ــي کن م
وجــود و هســتي اش بــه یــک منبــع الیــزال پیونــد خــورده اســت 
ــه چارچــوب هــا و تکیــه گاه هــاي گســترده  و خــود را متکــي ب
و قابــل اتکایــي ماننــد مذهــب و فلســفه اي کــه بــراي زندگــي 
کــردن انتخــاب کــرده اســت، مــي بینــد؛ معنــا را در مــي یابــد و 

امیــد بــه زندگــی در او تقویــت مــی شــود.

محدودیت های پژوهش
1. بــا توجــه بــه نمونــه آمــاری پژوهــش، کــه مربــوط بــه یــک 
ــم  ــد در تعمی ــود بای ــاص ب ــه خ ــهر و منطق ــک ش ــگاه و ی دانش

ــه عمــل آورد. ــاط را ب ــب احتی ــه هــای پژوهــش جان یافت
2. بــه دلیــل اســتفاده از ابــزار پرسشــنامه و گاه تــرس از ارزیابــی 

هــای ناشــی از پاســخ هــا ممکــن اســت پاســخ هــای داده شــده 
بــه ســواالت بــا ســوگیری همــراه باشــد.

ــورت  ــا بص ــنامه ه ــا پرسش ــاری کرون ــرایط بیم ــل ش ــه دلی 3. ب
ــی از  ــان بخش ــرای اطمین ــی ب ــه روش ــد ک ــل ش ــن تکمی آنالی
ــا توســط خــود دانشــجو وجــود  ــرادی پرسشــنامه ه ــل انف تکمی

ــت. نداش

پیشنهادهای پژوهش
ــجویان  ــی در دانش ــوزش معنادرمان ــای آم ــزاری کارگاه ه 1. برگ
ــد و ســبک هــای  ــا امی ــط ب ــود متغیرهــای مرتب ــه منظــور بهب ب

ــه ای مقابل
2. آمــوزش مهــارت هــای مقابلــه بــا اســترس هــا و روش 
مقابلــه بــا مشــکالت و مســائل دوران دانشــجویی در کنــار ســایر 
آموزش هــا از طریــق واحدهــای فرهنگــی و فــوق برنامــه همــراه 

بــا آموزش هــای مهارت هــای زندگــی توصیــه می شــود.  
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