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 مقاله پژوهشی 

 

 یانجیبا نقش م یزندگ یبر اساس معنا یورز خودشفقت ینیب شیپ
 انیدر دانشجو یدگیمقابله با تن یراهبردها

 

 کار تجربه دیمهش زاده، ی، قاسم عسکر*یبناوند یالهام سلطان 
 

 

 چكيده

عنوانیورزخودشفقتمقدمه:  مفاهیکیبه عواملروانن،یادیبنمیاز از میشناختمتأثر از یشناختعواملروانانیاست. ربمؤثر

تنیوراهبردهایزندگیبهمعناتوانیمیورزخودشفقت ایدگیمقابلهبا بریورزخودشفقتینیبشیپژوهشباهدفپ نیاشارهکرد.
 .رفتیصورتپذیدگیمقابلهباتنیراهبردهایگریانجیبامیزندگیاساسمعنا

دانشگاهانیدختر(ازدانشجو919پسرو411نفر)393مطالعهنیبود.دراونیپژوهشهمبستگیازنوعتحلیلرگرسنیاها:  روش

مقابلهیراهبردها،یزندگیمعنایهااسیانتخابشدندوبهمقیتصادفیاچندمرحلهیاخوشهیریگکرمانبهروشنمونهیعلومپزشک
تن خودشفقتیدگیبا سپسدادهیورزو ضرپاسخدادند. از استفاده با رگرسرسونیپیهمبستگبیها مراحلچندگانهونیو مطابقبا

 قرارگرفت.لی(موردتحلBaron, & Kenny)یبارونوکن

راهبرد،یزندگیازآنبودکهمعنایحاکجینتانیاست.همچنیورزمثبتومعنادارخودشفتیکنندهینیبشیپیزندگیمعنانتايج: 

بهصورتمثبتومعناداروراهبردهامسأله بهصورتمنفواجتنابمدارنجایهیمداررا پیمداررا ازمکندیمینیبشیومعنادار انی.
تنیراهبردها با زینیدگیمقابله راهبرد خودشفقتمسألهتنها بهصورتمثبتپیورزمدار نهاکندیمینیبشیرا در انینماجینتاتی.

 .کندیمفایایانجینقشمیورزباخودشفقتیزندگیمعنانیبیمداردررابطهمسألهیاساختندکهراهبردمقابله

بهبودوتأثیزندگیمعناگيري:  نتيجه یومواجههانیدردانشجویورزمدارموجباتخودشفقتمسألهیابرراهبردمقابلهیرگذاریبا

.آوردیرافراهممیزندگیزاآنانباعواملاسترس


 .یعلوم پزشک انی. دانشجویورز خودشفقت ،یدگیمقابله با تن یراهبردها ،یزندگ یمعناهای كلیدی:  واژه
 983تا  933(:54)02؛ 9911 بهمن مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/

 
مقدمه 

دوست داشتن،  ورزی به معنای احساس شفقتخود

                                                 
 ،یتیترب یشناس ارشد، روان یکارشناس ،یبناوند یالهام سلطاننویسنده مسؤول:  *

باهنر، کرمان،  دیدانشگاه شه ،یو علوم انسان اتیادب ی دانشکده ،یشناس گروه روان

 alham_s1992@yahoo.com. رانیا

و علوم  اتیادب ی دانشکده ،یشناس گروه روان ،(اریدانش) زاده یقاسم عسکر دکتر

(؛ دکتر askarizadeh@uk.ac.ir) .رانیباهنر، کرمان، ا دیدانشگاه شه ،یانسان

 ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یشناس گروه روان ،(اریاستاد) کار تجربه دیمهش

 (m.tajrobehkar@uk.ac.ir) .رانیباهنر، کرمان، ا دیدانشگاه شه

 32/8/99 تاریخ پذیرش: ،33/8/99، تاریخ اصالحیه: 3/8/99 مقاله: تاریخ دریافت

 منتقدانه و جای قضاوت به از خود مراقبت و نگرانی

 خود های کفایتی و بی ها کاستی حمایت نسبت به نوعی

شان با  روزمرهطی حیات ها در  ی انسان همه(. 1)است
زمان مواجه که  گردند رویاروی می و شرایطی وقایع

شکست، نقص و شرایط، دچار احساس   شدن با آن
ها و  سرخوردگیاین که شوند. با توجه به  می کفایتی بی

(، 1)شوند بخشی از زندگی قلمداد میی  به منزلهها  شکست
فی به جای با این احساسات من منطقی برخوردتوانایی 

ارزیابی منفی خود، برای حفظ ها و  نمایی آن بزرگ
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بهزیستی و سالمت روانی، امری ضروری محسوب 
دوران تحصیل این که از طرفی دیگر، با توجه به  .شود می

 شستخودر دانشگاه و همچنین زمان جوانی، د
ها در این  دی است و بسیاری از استرسمتعد یتنیدگیها

پیوندد، مطلوب است که  وقوع میبه  وهله از زندگی
ی  ی مقابله یندها یا عوامل تأثیرگذار بر نحوهآ پیش

ها و تجارب منفی  دانشجویان در رویارویی با این تنیدگی
را ورزی  عدم سرزنش خود و به تبع آن، خودشفقتکه را 

ی عوامل  مورد شناسایی قرار داد. در زمره، در پی دارند
توان به متغیرهای  می ورزی تأثیرگذار بر خودشفقت

های مقابله با  شناختی مانند معنای زندگی و سبک روان
 (. 1)اشاره کرداسترس 

زندگی متضمن  معنای شناخت شناسی، منظر روان از
مشی  خط شخصیت و ابعاد در تأثیرگذار و سالمت روان

یالوم  و است. می آدمی بعضاً خودشکوفایی و زندگی
(May & Yalomمی )  اشخاص بهگویند، معناداری 

 به توجه با و تفسیر کنند را رویدادها دهد می اجازه
 زندگی، برای هایشان در خواسته و زندگی ی نحوه

و ( Steger)استیگر  (.2)ببینند تدارك هایی ارزش خویشتن
 به حال پیوستگی از نمادی را زندگی معنایهمکاران  

استیگر  و همکاران (. در نظر 3)دانند می آینده و گذشته
 معنا وجوی جست و معنا حضور بعد دو از زندگی معنای
 اشخاص از حضور است. ادراك گرفته قرار بررسی مورد
(. 4)شود می مربوط آنان تجربی بعد به زندگیشان در معنا

بر  که شود می حالتی اطالق داشتن معنا در زندگی به
 حس این بر زندگی تجارب شخص از دریافت آن اساس

هستند. این در  مند هدفکه رویدادهای زندگی  متکی است
 و فعالیت معنا، به وجوی برای جست حالی است که تالش

 مورد در بحث یا ساختن و یافتن، به شدت تمایل افراد

 مربوط ای انگیزه بعد ( و به3)معنای زندگی اشاره دارد
 وجود که دهند نشان می پژوهشی های (. یافته4)شود می

زندگی قابلیت سازگاری و انطباق افراد را در  معنا در
 . (7تا5)بخشد شرایط گوناگون بهبود می

شناختی تأثیرگذار بر شفقت خود،  از دیگر عوامل روان
 توان به راهبردهای مقابله با تنیدگی اشاره کرد که می

( آن را Lazarus & Folkmanو فولکمن ) الزاروس

الزاروس و فولکمن،  بررسیبر اساس  (.8)اند معرفی کرده
 ی به منزله وضعیت یککه دهد  زمانی روی می تنیدگی،
یا کشمکش و ، از دست دادن، تهدید و خسران آسیب

برای افراد متعددی، زندگی سرشار از . قلمداد شود
مورد توجه قرار آنچه  آفرین است؛ اما رویدادهای تنیدگی

به ا ی ها و ی افراد با دشواری چگونگی مواجهه، گیرد می
و  ی مقابله با استرساه از سبک  ، استفادهتر دقیقعبارت 
 .(9)است تنیدگی

، سه سبک با تنیدگی مقابله هایرویکردهای اولیه به فرایند
 سازند که عبارتند از: میمتمایز مقابله را از یکدیگر  اصلی

مدار  ی هیجان ( سبک مقابله2 مدار مسأله ی سبک مقابله( 1
 (. 11)مدار اجتنابی  ( سبک مقابله3

 آن، طی که است هایی شیوه مجموعه مدار، مسأله ی مقابله
و  کاهش یستارا در ای هندزسا تمااقدا کند، فرد سعی می

 یطاشر تغییراسترس و یا  ناخوشایند پیامدهای حذف
 سبک از که افرادی مقابل، درهد. د منجاا رآورفشا

 و متمرکز شدهکنند، بر خویشتن  می استفاده مدار هیجان
کاهش احساسات ناخوشایند  تالششان در جهت تمامی

 کنند می سعی افراد نیز اجتنابی مقابله سبک است. در خود
 از گرفتن فاصله با شوند و دور فشارزا واقعیت از

  .(11)کنند  اجتناب و فرار به اقدام آفرین، ی تنیدگی مسأله
تأثیرگذاری معنویت و  ها شایان ذکر است که پژوهش

معنای زندگی را بر راهبردهای مقابله با تنیدگی مورد 
از سوی دیگر مطالعات  .(14تا12)اند تأکید قرار داده
وجود دارند که ای  های مقابله ی سبک مختلفی در حیطه

( و 15)ورزی خودشفقت دهند این راهبردها با نشان می
ال در پژوهشی برای مثهای مشابه آن ارتباط دارند.  سازه

و شادکامی  ارتباط بین راهبردهای مقابله با استرس
بیانگر این امر بود   نتایج مطالعه .مورد بررسی قرار گرفت

کنندگی  بینی از قدرت پیشمدار  مسألهی   سبک مقابلهکه 
شادکامی به صورت مثبت و معنادار برخوردار است؛ اما 

ی هیجانی و اجتنابی که به عنوان  های مقابله سبک
بینی  شوند، توان پیش های ناکارآمد محسوب می سبک

 (.11)ندارندشادکامی را 
ای و  های مقابله ی بین سبک تحقیقی دیگر نیز، رابطهدر 

نتایج حاصله حاکی از آن  (.17)شادکامی بررسی گردید
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ناداری مدار به صورت مثبت و مع مسألهبودند که راهبرد 
با شادکامی در ارتباط است؛ در صورتی که راهبرد 

بین سبک  و شادکامی استی منفی  کننده بینی هیجانی پیش
  ی معناداری وجود ندارد. شادکامی رابطهاجتنابی و 

ی  ی دیگری نشان داد که راهبرد مقابله یافته های مطالعه
به صورت مثبت و معناداری با عواطف مثبت مدار  مسأله

ضایت از زندگی در ارتباط است. عالوه بر این نتایج و ر
های هیجانی و  تحقیق حکایت از آن داشت که بین سبک

ای  اجتنابی با عواطف مثبت و رضایت از زندگی رابطه
 (.18)وجود دارد منفی

 بینی با هدف پیش حاضربنابراین، پژوهش 
 گری میانجی با زندگی معنای اساس بر ورزی خودشفقت
 .پذیرفت صورت تنیدگی با مقابله راهبردهای

 

 ها روش
. است ونیاز نوع تحلیل رگرس همبستگی  حاضر پژوهش

 و پسر دانشجویان تمامی شامل پژوهش، آماری ی جامعه
 کرمان پزشکی علوم دانشگاه در تحصیل به مشغول دختر

 منظور به. بود 1397-98 تحصیلی سال در( نفر 1111)
نظر استادان خبره در زمینه ها، بر اساس  آزمودنی انتخاب

 ای مرحله چند ای خوشه گیری نمونه روش از آمار،
 5 ها، دانشکده تمام بین از و گردید استفاده تصادفی

 پرستاری و داروسازی، پزشکی، دندان دانشکده )شامل
 با نمونه حجم. شد مامایی، بهداشت و پیراپزشکی( انتخاب

 جدول اساس بر و آماری ی جامعه کل تعداد به توجه
 & ,Krejcie)مورگان  و کرجسی پیشنهادی

Morgan)(19)، 311 به تعداد این که گردید تعیین نفر 
 . یافت افزایش نفر 411

 در شرکت از دانشجو داشتن رضایت ورود های مالك
 این سنجش ابزارهای با قبلی آشنایی نداشتن و پژوهش
 از دانشجو انصراف خروج های مالك و پژوهش

 بیماری داشتن ابزارها، ی همه به ندادن پاسخ گویی، پاسخ
و  پزشکی روان داروهای مصرف بارز، روانی و جسمانی

 .بود آماری تحلیل ی مرحله در ها داده بودن پرت
 ابزارهای مورد استفاده در مطالعه عبارت بودند از: 

این ابزار یک مقیاس خود سنجی  :ورزی خودشفقت مقیاس

 2ی  مؤلفه سه تهیه شده است و 2111است که در سال 
 مقابل در خود با عامل )مهربانی 1 در قالب را قطبی

 همانندسازی افراطی و مقابل در خود، بهوشیاری قضاوت

مورد ارزیابی قرار  انزوا( مقابل در انسانی اشتراکات
در  ها پاسخ گویه داشته و 12 . مقیاس مذکور،(21)دهد می

 ( تا1از تقریبا هرگز ) لیکرت ای درجه 5آن بر اساس طیف 

ی ریس  مطالعه . درشوند گذاری می نمره (5همیشه ) تقریبا
(Raes و همکاران میزان پایایی این ابزار )گزارش  81/1

 آرای سبزه توسط ایران در مقیاس (. این21)گردیده است
 دانشجویان روی بر قربانی و سرافراز، لنگرودی،

 منظور به مذکور تحقیق در. است  شده هنجاریابی
 کار به کرونباخ آلفای روش مقیاس، این پایایی ی محاسبه

 .(21)است  شده گزارش 18/1 آلفا میزان که شده برده
مقیاس راهبردهای مقابله با تنیدگی،  تنیدگی: مقابله مقیاس
است که توسط کالزبیک، ریجکن،  خودگزارشی ابزاری

 ,Calsbeek, Rijken, Henegouwenهنگوئن، و دکر )

& Dekker)(22 بر اساس فرم اصلی مقابله با شرایط )
گویه  21تهیه گردید. مقیاس مذکور دارای  (11)زا استرس

 ی مقابله یعنی اصلی، ی مقابله سبک است و سه
 مورد ی اجتنابی را مقابله و هیجانی ی مدار، مقابله مسأله

این ی با استرس در  دهد. هر سبک مقابله می ارزیابی قرار
ها در هر گویه بر  ماده است و پاسخ 7مقیاس شامل 

 5برای بسیار کم و  1ای لیکرت از  درجه 5اساس طیف 
ضریب آلفای  شوند. گذاری می برای بسیار زیاد نمره

(. همچنین در 22گزارش گردید) 78/1کرونباخ این مقیاس 
راد و رافضی انجام شد،  پژوهشی که توسط بهرامی

مدار  مسألهی  لهبخ برای سبک مقاضریب آلفای کرونبا
ی  و سبک مقابله 81/1ی هیجانی  ، سبک مقابله88/1

 (.23)گزارش شده است 78/1اجتنابی 
معنا در زندگی از  گیری اندازه مقیاس معنای زندگی: برای
و ( Steger) ی استیگر وسیله مقیاس معنای زندگی که به

ابزار یک استفاده گردید. این  شده است، همکاران تهیه
ای است و شامل دو بعد  گویه 11مقیاس خودگزارشی 

 5گردد که به هر گویه  جستجوی معنا و وجود معنا می
ها در این مقیاس  عبارت اختصاص داده شده است. پاسخ

 تا غلط کامالً برای 1 از)ای لیکرت  درجه 7طیف  بر اساس
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 استیگردر پژوهش  اند. تنظیم شده (درست کامالً برای 7
های  یب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسضر

 81/1و  84/1وجوی معنا و وجود معنا به ترتیب  جست
 توسط ایران در مقیاس (. این3)است گزارش شده 

 هنجاریابی دانشجویان روی بر مصرآبادی  و همکاران
 .(24)است گردیده تأییده آن ی سازه روایی و  شده

همچنین در تحقیق سلطانی بناوندی، خضری مقدم، و 
 آلفای روش ابزار این پایایی ی محاسبه اسدی برای بنی

 بعد برای آلفا ضریب. شد گرفته کار به کرونباخ
 ،78/1 ترتیب به مقیاس کل معنا و وجود معنا، جستجوی

 مطلوب پایایی دهنده نشان که آمد دست به 85/1و  83/1
 .(25)است مقیاس این

 هنشکددا پنج ننشجویادا بین محققین توسط ها پرسشنامه
 با لبتها و فیدتصا صورت به ها سکال خلدا در و

 ردمو در ابتدا در. شد یعزتو م،محتر ساتیدا هماهنگی
 ضایتر جلب از پس و شد داده توضیح هشوپژ فهد

 کتبی، ضایتر اخذ و هشوپژ در شرکت به دانشجویان
 . نددکر شرکت حطر در طلبانهداو رتصو به ایشان
 ,IBM, Armonk) افزار نرم ی نسخه ها، تحلیل انجام برای

NY, USA) SPSS-21 همبستگی ضریب آزمون و 
 و بارون ی شیوه به زمان هم رگرسیون روش و پیرسون

. (21)گرفت قرار استفاده مورد (Baron, & Kennyکنی )
 متغیرهای غیرمستقیم اثرات بررسی جهت آزمون این

 آن در که شود می استفاده وابسته متغیرهای بر مستقل
 با مستقل . متغیر1است: ضروری زیر شروط برقراری

 معناداری .2.باشد داشته معنادار ی رابطه وابسته متغیر
 .3.شود تأیید میانجی و مستقل متغیرهای بین ی رابطه

 .شود تأیید وابسته و میانجی متغیر بین ی رابطه معناداری
 شود، می رگرسیونی معادالت وارد گر میانجی متغیر وقتی .4

 در که شود غیرمعنادار وابسته و مستقل متغیر بین ی رابطه
این که  یا و است کامل گر میانجی نظر، مورد متغیر حالت این
 ولی یابد کاهش گر میانجی متغیر حضور در رابطه این

 متغیر نقش حالت این در که بماند باقی معنادار همچنان
 بود. خواهد جزئی گر، میانجی

 و توضیح دانشجویان به اخالقی، مالحظات رعایت منظور به
 کامالً ها پرسشنامه در مندرج اطالعات که شد داده اطمینان

 مطالعه این همچنین،. دارد پژوهشی کاربرد و بوده محرمانه
 ی شماره به اخالق کد با و بوده اخالقی اصول طبق بر

E.A.99.06.29.01 ی کمیته تأیید به 29/1/1399 تاریخ در 
 است.  دانشگاه شهید باهنر کرمان رسیده اخالق

 

 نتايج
 393 دانشجویان، بین در شده توزیع ی پرسشنامه 411 از

 این از که شد تحلیل%( 25/98میزان پاسخ دهی) پرسشنامه
%( 4/13)مونث  نفر 249 و%( 1/31) مذکر نفر 144 تعداد
 93 نیز ها دانشکده در ها نمونه فراوانی توزیع نظر از. بودند

 78 ،%(3/11) داروسازی نفر 14 ،%(7/23) پزشکی دندان نفر
%( 1/21) بهداشت نفر 81 ،%(8/19) پرستاری و مامایی نفر

 بودند.%( 1/19) پیراپزشکی نفر 77 و
ی تصویری واضح از ارتباط بین متغیرها،  به منظور ارائه

محاسبه گردید. عالوه بر این ها  ضرایب همبستگی بین آن
میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه در همین 

 قسمت گزارش شده است.

 

 میانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش: 1جدول 

11/1P<
** 

SD M 1 5 4 3 2 1 متغیرها 

 ( وجود معنا1 1      92/24 19/1

59/7 41/24     1 
 وجوی معنا ( جست2 45/1**

93/3 18/28    1 
**53/1 

 مدار مسأله( راهبرد 3 59/1**

85/3 32/27   1 
**37/1- 

**34/1- 
 ( راهبرد هیجانی4 -54/1**

 ( راهبرد اجتنابی5 -42/1** -47/1** -41/1** 51/1** 1  41/24 71/3
52/8 31/42 1 18/1- 19/1- 

**59/1 
 ورزی ( خودشفقت1 32/1** 28/1**
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متغیرهای  بین دهد، می نشان 1 جدول نتایج که طور همان
 انحراف و میانگین همچنین،. تحقیق همبستگی وجود دارد

 دهد کهنشان می   های ذکر شدهمتغیر استاندارد
 .دارند قرار مطلوبی سطح در ها میانگین

ی بین معنای زندگی و  بررسی رابطه منظور به
گری راهبردهای مقابله با  ورزی با میانجی خودشفقت

 مراحل با مطابق همزمان رگرسیون روش از تنیدگی
 گام، نخستین در. گردید استفاده کنی و بارون پیشنهادی

 متغیر و بین پیش متغیر عنوان به زندگی معنای متغیر
 ی معادله وارد مالك متغیر عنوان به ورزی خودشفقت
 2 جدول در تحلیل این نتایج ی خالصه. شدند رگرسیونی

 .است  شده ارائه
 

 ورزی نتایج تحلیل رگرسیون الگوهای معنای زندگی بر خودشفقت: 2جدول 
 β t p β β t p بین متغیر پیش

 وجود معنا
24/1 53/4 111/1 24/1 

24/1 53/4 111/1 
 111/1 32/3 17/1 وجوی معنا جست

 

راهبردهای  بینی در دومین مرحله از تحلیل، امکان پیش
مقابله با تنیدگی بر اساس معنای زندگی مورد بررسی 

های مختلف حاصل از تحلیل رگرسیون  شاخصواقع شد. 
 .ستا  شدهارائه  3در جدول 

 

 نتایج تحلیل رگرسیون معنای زندگی بر راهبردهای مقابله با تنیدگی: 3جدول
F P R R متغیر مالك بین متغیر پیش

2 β t p 

 111/1 33/11 44/1 44/1 11/1 111/1 31/153 مدار مسألهراهبرد  وجود معنا
 111/1 92/7 33/1 وجوی معنا جست

 111/1 -12/11 -48/1 31/1 55/1 111/1 18/85 راهبرد هیجانی وجود معنا
 111/1 -75/2 -13/1 وجوی معنا جست

 111/1 -32/5 -25/1 27/1 52/1 111/1 13/74 راهبرد اجتنابی وجود معنا
 111/1 -39/7 -35/1 وجوی معنا جست

 

ی سوم، متغیرهای ابعاد معنای زندگی و  در مرحله
بین  راهبردهای مقابله با تنیدگی به عنوان متغیرهای پیش

به عنوان متغیر مالك مورد تحلیل  ورزی و خودشفقت

 4قرار گرفتند. نتایج حاصله از این تحلیل در جدول 
 است. گزارش شده 

 

 ورزی نتایج تحلیل رگرسیون معنای زندگی و راهبردهای مقابله با تنیدگی بر خودشفقت: 4جدول

F P R R بین متغیر پیش
2 β t p 

 وچود معنا

14/33 111/1 54/1 31/1 

11/1 33/1 N.S 
 N.S 51/1 12/1 وجوی معنا جست

 111/1 12/9 54/1 مدار مسألهراهبرد 

 N.S -19/1 -11/1 راهبرد هیجانی
 N.S -85/1 -14/1 راهبرد اجتنابی

 

به منظور بررسی نقش میانجی راهبردهای مقابله با 
ی بین ابعاد معنای زندگی با  تنیدگی در رابطه

آمده از مراحل اول و  به دستورزی، نتایج  خودشفقت
سوم تحلیل رگرسیون با یکدیگر مقایسه گردید. با توجه 

Rبه افزایش قابل توجه 
و همزمان با کاهش معنادار  2

ضرایب مسیر بتا در متغیرهای وجود معنا و 
توان گفت  ی اول به سوم می وجوی معنا از مرحله جست

مذکور نقش  مدار برای متغیرهای مسألهکه راهبرد 
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کنند. عالوه بر این، نتایج نشان  گری کامل ایفا می یمیانج
، تنها سبک های مقابله با تنیدگی داد که از میان سبک

 بینی کرده است. را پیش ورزی مدار خودشفقت مسأله
 

 بحث
بر  ورزی بینی خودشفقت هدف پژوهش حاضر، پیش

گری راهبردهای مقابله با  اساس معنای زندگی با میانجی
های پژوهش نشان دادند که ابعاد معنای  یافتهتنیدگی بود. 

ورزی به صورت  بینی خودشفقت زندگی از توان پیش
. وجود معنایی در زندگی مثبت و معنادار برخوردارند

ی شهودی و متعالی دیدگاه فرد به زندگی  جزئی از حیطه
و  تمامی رخدادهاکه این دیدگاه،  شود میخود محسوب 

ر ر یک نگاه کلی قراکه تحت تأثیرا تجارب شخص 
گیرد. این فرآیند قادر است که از لحاظ  اند، دربرمی گرفته

پدیدارشناختی به رویدادها و تجارب افراد معنا و ارزش 
بینشی عمیق در برابر ی دهد و با ایجاد تر بیششخصی 

ی و مسائل فرا رو ها چالشمقابله با وقایع و حوادث، 
( و بدین وسیله 2زندگی را به صورت مؤثر، تسهیل سازد)

نقش به سزایی  ورزی کامیابی و خودشفقت احساسدر 
 سو همی مذکور با نتایج مطالعات پیشین  یافته ایفا کند.

 (.25و7و1و5)است
های مقابله  سبکبینی  دوم، جهت بررسی پیش ی در مرحله

با تنیدگی بر اساس معنای زندگی از روش رگرسیون 
نمایانگر آن بود که معنای نتایج . زمان استفاده گردید هم

مدار به  مسألهکنندگی راهبرد  بینی زندگی از قدرت پیش
 دیدگاه طبقصورت مثبت و معنادار، برخوردار است. 

 را زندگی که کسانی بین روان، سالمت شناسی و روان
 برای مبنایی و مفهوم که کسانی و کنند می ادراك معنادار

بامیستر  .دارد ودوج های بسیاری تفاوت ،اند نیافته آن
(Baumeisterاذعان می )  دارد که وجود معنای زندگی

 و مهار، خود ارزشمندی کارآمدی، موجب احساس
 مادامی که افرادشود. در نظر وی،  افراد می ی درمند هدف

باشند و در رویارویی با شرایط  مند هدفدر زندگی 
ی را تر بیشکنند، تالش  کارآمدی میزا احساس  استرس

های زندگی، نمایان  تعارض و ها با ناکامی مواجههدر 
 های تحقیقات پیشین این نتیجه با یافته (.27سازند) می
 (.14تا12است) سو هم

، هیجانی و اجتنابیراهبرد  بر معنای زندگی اثر ، ادامه در
 رگرسیون حاصل شده از مورد بررسی قرار گرفت. نتایج

ابعاد معنای زندگی راهبردهای  که داد چندگانه نشان
ای هیجانی و اجتنابی را به صورت منفی و معنادار  مقابله
 توان بیان داشت میدر تبیین این یافته  اند. بینی کرده پیش

و تفسیر مجدد  دهی معنای زندگی از طریق چارچوب
برای رویارویی با موانع و  منطقی را هایی حل راه تجارب،

و بدین ( 3)آورد ی فراهم میزندگزای  شرایط تنیدگی
هنگام مواجهه با موانع و شود که افراد  وسیله موجب می

ای مؤثر و متمرکز  زندگی، راهبردهای مقابله های آشفتگی
با این که ؛ نه (28)و هدف را به کار بگیرند مسألهبر 

عصبانیت، پرخاشگری و ناراحتی و یا با اجتناب از 
یجانات منفی خود آور، سعی در کاهش ه موقعیت استرس

زاده  زاده، عبداهلل حاجیبا پژوهش  این یافته داشته باشند.
 ییسو هم( 13( و طاهری خرامه و همکاران)12)و غالمی

 سو هم( نا14دارد اما با نتایج مطالعات سعادتی و لشنی )
 است.

سوم، هدف اصلی پژوهش که به دنبال  ی در مرحله
راهبردهای مقابله با تنیدگی در  گری بررسی میانجی

مورد ورزی بود،  ی بین معنای زندگی و خودشفقت رابطه
نتایج حاکی از آن بود که از بین کنکاش قرار گرفت. 

ی  راهبردهای مقابله با تنیدگی تنها راهبرد مقابله
به عنوان یک متغیر میانجی، بین معنای زندگی مدار  مسأله

 کند.  ی، نقش ایفا میورز و خودشفقت

عالوه بر این، نتایج پژوهش نشان دادند که راهبرد 
به صورت مستقیم و مثبت نیز، بر  مدار مسألهی  مقابله

گذارد. در تببین این یافته  تأثیر می ورزی خودشفقت
عملکرد  ،مدار مسألهک بس ی وجه مشخصه توان گفت می

های  مستقیم برای کاهش فشارها و افزایش مهارت
گرفته گویای  های صورت پژوهش است.مدیریت تنیدگی 

مدار را  مسألهی  های مقابله هستند، افرادی که سبکآن 
 هیجانات افرادی هستند که توانمندی کنترلبرند،  کار می به

احساس  و حمایت اجتماعی از دارند و را و دیگران خود
 که افرادی بنابراین (.11برخوردارند) بهتری یمند رضایت

با که   دارند، هنگامی مهارت خود تنظیم هیجانات در
رو  زا و تجارب منفی زندگی روزانه روبه شرایط استرس

 در هیجانات خود و احساسات دقیقی از ارزیابی گردند، می

که  کنند عمل می تر گرایانه و واقع دهند می انجام موقعیت
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ی را برای افراد به تر بیشورزی  این امر خودشفقت
هم آورد. این یافته با نتایج تحقیقات پیشین  ارمغان می
 (.18تا11)راستا است

هایی نیز  شایان ذکر است که این پژوهش با محدودیت
در مدل نهایی این مطالعه، میزان واریانس  .رو بود روبه
ی معنای زندگی  وسیله بهورزی  ی خودشفقت شده تبیین

است. این امر  31/1راهبردهای مقابله با تنیدگی،  و 12/1
ورزی است که  بیانگر تأثیر عوامل دیگری بر خودشفقت

نماید.  تالش برای شناسایی این متغیرها را ضروری می
از نوع ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر همچنین، 

تحقیق به کار برده شده به  و روشدهی  خود گزارش
پژوهش حاضر نیز در میان صورت کمی بوده است. 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان صورت پذیرفته 
ی آماری مورد  است و لذا نتایج حاصله فقط به جامعه

 نظر قابل تعمیم است.
شود که  های ذکرشده پیشنهاد می با توجه به محدودیت

های تأثیرگذار دیگر بر  های آتی، مؤلفه پژوهشدر 
متغیرهای غیرهای ورزی از قبیل مت خودشفقت

مورد بررسی قرار گیرند. و خانوادگی  شناختی روان
های تحقیق کیفی و آمیخته نیز  مطالعات آینده از روش

ی میان متغیرهای  تر رابطه تر و گسترده برای فهم عمیق
کنند و از ابزاری مانند مشاهده و استفاده  شناختی روان

های  روههمچنین، تحقیقات آتی با گمصاحبه سود جویند. 
ن دختر و پسری که انشجویاتری از جمله د ی متنوع نمونه

کنند،  های متفاوت تحصیل می و رشتهدر مقاطع مختلف 
ی و به جوامع تر بیش انجام شوند تا نتایج با احتمال

 تری قابل تعمیم باشد.   گسترده
 تواند، می حاضر پژوهش نیز کاربردی نظر نقطه از

 جای به تربیت، و تعلیم و شناسی روان در مهم تأثیراتی

 ایجاد در معنوی های ارزش گیری شکل که آنجا از. بگذارد
 دوران در جوانان و نوجوانان استرس کاهش و  سازگاری

 تواند می پژوهش این های یافته دارد، سزا به نقشی تحصیل
 جهت در را عالی آموزش و پرورش و آموزش نمسؤوال

 ی سایه در افراد ورزی خودشفقت ارتقای و تقویت
 در افراد آموزش گنجانیدن همچنین و معنوی های لیاقت

 به حوزه، این با رابطه در آموزشی های ریزی برنامه
 مشکالت بروز مقابل در کننده پیشگیری اقدامی عنوان

 ساختن نیرومند و تحصیل دوران در جوانان و نوجوانان
 با رویارویی برای ایشان معنوی های شایستگی

 .کند یاری زندگی، مختلف های عرصه های چالش
 

 گيري نتيجه
 و ورزی خودشفقت بر را معنای زندگی مستقیم اثر نتایج،

 بر را مدار مسألهراهبرد  همچنین و مدار مسألهراهبرد 
 ها یافته همچنین. دادند قرار تأیید مورد ورزی خودشفقت

 بین میانجی نقش مدار مسألهراهبرد  که بود آن از حاکی
 بنابراین،. کند می ایفا ورزی خودشفقت با معنای زندگی
بهبود و افزایش استفاده از راهبرد  با معنای زندگی

 و دانشجویان در ورزی خودشفقت موجبات مدار مسأله
 را زندگی زای استرس عوامل و ها چالش با آنان رویارویی

 .آورد می فراهم
 

قدرداني
 در را همکاری نهایت که محترمی دانشجویان تمامی از

 تشکر و تقدیر صمیمانه داشتند، ها پرسشنامه تکمیل
 .مینمای می
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Abstract 

 
Introduction:  Self-compassion, as one of the fundamental concepts of Buddha, is affected by psychological 

factors. Among the effective psychological factors of self-compassion, meaning of life and coping strategies 

have prominent status. This study endeavored to predict self-compassion based on the concept of life with the 

moderator role of coping strategies for stress. 

Methods: In this study with a correlation regression analysis, 393 students (144 males and 249 females) of 

Kerman University of Medical Sciences were selected using random multi-stage cluster sampling and 

responded to the scales of concept of life, coping strategies for stress and self-compassion. Then, the data 

analysis was done by multiple regressions according to Baron and Kenny stages. 

Results: The result revealed that the concept of life is a positive and meaningful predictor of self- 
compassion. Likewise, it could predict problem-oriented strategy in a positive and meaningful way and 

emotion-oriented and avoidance-oriented strategies in a negative and meaningful manner. Among the coping 

strategies, only the problem-oriented strategy has positively predicted the self-compassion. Finally, the 

results revealed that problem-oriented coping strategy played a mediating role in the relationship between 

the meaning of life and self-compassion. 

Conclusion: Meaning of life with increased problem-oriented strategy provides self-compassion for students 

and their exposure to academic stressors. 

 

Keywords: Meaning of life, Moping strategies for Stress, Self-compassion, Students of Medical Sciences. 

 

Addresses: 
1.

 () MA, Educational Psychology Psychology Department, Literature & Human Sciences Faculty, Shahid 

Bahonar University, Kerman, Iran. Email: alham_s1992@yahoo.com 
2.

 Associate Professor, Psychology Department, Literature & Human Sciences Faculty, Shahid Bahonar 

University, Kerman, Iran. Email: askarizadeh@uk.ac.ir 
3.

 Assistant Professor, Psychology Department, Literature & Human Sciences Faculty, Shahid Bahonar 

University, Kerman, Iran. Email: m.tajrobehkar@uk.ac.ir 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5165-en.html
http://www.tcpdf.org

