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 چکیده 
  ی ستیبا بهز  یبه زندگ  دیارتباط ام  یپژوهش حاضر با هدف بررس

سال    انیدانشجو  یروان در  کرونا  دوران  انجام    1400-1399در 

توص حاضر  پژوهش  روش  همبستگ  یفیگرفت.  نوع  از  بود.    ی و 

شامل   حاضر  پژوهش  دانشجو  83جامعه  از  آخر    انینفر  ترم 

بود    1400-1399)ره(    ینی امام خم  ادگاریدانشگاه    یشناسروان 

آنان    انیمرد( از م  7زن و    61نفر )  68که بر اساس جدول مورگان  

عنوان نمونه به صورت دردسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه    به

  ی روانشناخت  یستی( و پرسشنامه بهزMHS)  لریم یبه زندگ دیام

ابزارها RSPWB)  فیر عنوان  به  گرد  ی(  استفاده  .  د یپژوهش 

آور به ص  یروش جمع  م  یا کتابخانه  ورتاطالعات  بود.    یدانی و 

استفاده    26ورژن    SPSSها از نرم افزار  داده  ل یو تحل  هیجهت تجز

بررس ضمن  داده  یشد.  بودن  نرمال  روش  فرض  به  توجه  با  ها 

در جهت    رسونیپ  یبود از آزمون همبستگ  ی پژوهش که همبستگ

  رسون یآزمون پ  جیپژوهش استفاده شد. نتا  یهاهیرد فرض  ای  دییتأ

بعاد آن در  و ا  یروان  یستیبا بهز  یبه زندگ  دیام نیداد که ب  ننشا

احتمال    1400-1399در دوران کرونا سال    انیدانشجو   % 99با 

 جی(. با توجه به نتا>01/0Pوجود دارد )   یارتباط مثبت و معنادار 

که در خصوص ارائه    یآموزش  یهاکارگاه   شودی م  هیپژوهش توص

Abstract 

The current research was conducted with the aim of 

investigating Relationship between life expectancy 

and psychological well-being students During the 

corona era of 2020-2021. The current research 

method was quantitative and correlational. The 

current research population included 83 students of 

the last semester of university yadegar Imam 

Khomeini (RA) psychology in 1399-1400, Based on 

Morgan's table of whom 68 (61 women and 7 men) 

were selected as Available a sample. Miller's life 

expectancy questionnaire (MHS) and Riff's 

psychological well-being questionnaire (RSPWB) 

were used as research tools. The method of data 

collection was library and field. SPSS version 26 

software was used to analyze the data. While checking 

the assumption of normality of the data according to 

the research method which was correlation, Pearson 

correlation test was used to confirm or reject the 

research hypotheses. The results of Pearson's test 

showed that there is a positive and significant 

relationship between life expectancy and mental well-

being and its dimensions in students during the 
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به ارتقاء    یبه زندگ  دیم و ابعاد امیهمراه با آموزش مفاه  ییراهکارها

به    دیام  شتریسطح ب  شیعوامل مؤثر بر آن، سبب افزا  نییآن و تب

 برگزار شود.   شوند،یم  انیدانشجو  یروان  یستیو بهز  یزندگ

زندگ  دیام  : کلیدی  های واژه   ، یروان  یستیبهز  ،ی به 

 . دوران کرونا ان،یدانشجو

Corona era of 2020-2021with a probability of 99% 

(p<0.01). Solutions should be organized along with 

teaching the concepts and dimensions of life 

expectancy to improve it and explain the factors 

affecting it, which will increase the level of life 

expectancy and psychological well-being of students . 

Keywords: Life expectancy, mental well-being, 

students, Corona era. 
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 مقدمه 
توسط    2020مارس    11شد و در    یی شناسا  نیچ 2در شهر ووهان  1از نوع کرونا   ی دیجد  روسیو  2019دسامبر    17  خ یدر تار

باقری شیخانگفته و همکاران، در سطح جهان عنوان شد )  ر یهمه گ  یماریب  کیبه عنوان    ( WHOی )سازمان بهداشت جهان

و به یک بیماری پاندمی    کرد   تیسرا  زین  گر ید  یچند ماه به کشورها  ی و ط  افت یگسترش    نیابتدا در چ   در ی  ماریب  نیا  .(1400

ترابی زنوز و همکاران، شد )  ریدرگ  یماریب  نیبود که با ا  ایغرب آس  یاز جمله کشورها  رانی. ادر جهان و سایر کشورها بدل گردید

1399). 

  یهابی. آسشودیبدن م  یبافت ها  کیستماتیو س  یموضع  بیکرده و سبب آس  جادیبدن اخالل ا  یعیطب  یهادر پاسخ  19-دیکوو

بر رو  یموضع  ی بافت : تب، سرفه، خلط و  رینظ  یو به صورت عالئم حاد تنفس  گذاردیم  ریتأث  یفوقان   یدستگاه تنفس  یعمدتاً 

بود که سبب آلوده    یاکرونا به اندازه روسیکه قدرت و یی(. از آنجا1400راسخ جهرامی و همکاران،  ) گرددیظاهر م  یزیهموپت

از دست دادند و از   هیر  یباال  یر یخود را در اثر درگ  کانینزد  یماری ب  نیا  ریاز افراد درگ  یاز افراد شد و برخ  یادیشدن تعداد ز

د ش  یطوالن  گریطرف  دانشجو  د یسبب گرد  هاتی اعالم محدود   و  19-دیکوو  وعیشدن مدت  باالخص  زمان   انیافراد مختلف 

  ی ستیبهز هامروزدهد. خود قرار  ریها را تحت تأثآن 3یروان یستی ممکن است بهزکه همین امر ند ن ک یپررا در خانه س  یشتریب

عدم وجود    یروان  یستی. منظور از بهزباشدیمورد توجه روانشناسان م  یزندگ  تیفیسالمت و ک  یمؤلفه اساس  کیبه عنوان    یروان

 .(2020ژانگ و همکاران،  )  کندیمحافظت م   یسالمت  یمنف  یامدهایاز پ   یعیوس  فیاست و افراد را از وجود ط  یروان  یماریب

 ل، یاز جمله خانواده، تحص  گرانیخود و د  یاست از زندگ  یعموم   یتمندیاز احساسات مثبت و رضا  یامجموعه   یروان  یستیبهز

 .(1398زمانی، هفت لنگ، ابراهیمی و ) ردیگیشغل را در بر م

نقاط ضعف و قوت   رفتنیو پذ  دن ید  ییتوانا) 5خود  رشی از شش مؤلفه که شامل: پذ   یروان  یستیبهز 4ی ریف بر اساس الگو 

و قدرت    یی)توانا 7یخودمختار  ای (، استقالل  یو ارزشمند با افراد مهم زندگ  کی)داشتن ارتباط نزد   6گران ی خود(، رابطه مثبت با د

  8هدفمند   یباشد(، زندگ  یاجتماع   یاگر مخالف آداب و رسوم تقاضا  یحت  یشخص  صولها و عمل بر اساس اخواسته   یریگیپ 

 
1. Coronavirus 

2. Wuhan 

3. Mental well-being 

4. Ryff 

5. Self-Acceptance 

6. Positive relationship with others 

7. Autonomy 

8. Purpose in Life 
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  ی بالقوه فرد ط  ییمعنا که استعدادها و توانا  نی)به ا 9ی(، رشد شخصبخشدیفرد جهت و معنا م  ی که به زندگ  ی)داشتن اهداف

  یمسائل زندگ  ژهیبه و  ی زندگ  امور  تیریو مد  میتنظ  یی)توانا 10ط یمحبالفعل خواهد شد(، تسلط بر    یزمان و در طول زندگ

 .(1400ی، بادله شموشکمحمدی و شده است ) لیروزمره( تشک

  ندیناخوشا  یزندگ   هاتیدر تجربه حوادث و موقع  گرینسبت به افراد د  یترمثبت  یابیخود ارزاز  باال    یستیاحساس بهز  یدارا  افراد

خود   یدر زندگ  جهیدر نتو    کنندیم  یابیارز  یرا به صورت منف  یحوادث زندگ  نییپا   یروان  یستیبهز  ییدارند. در مقابل افراد دارا

 .(1397برزگربفرویی، همتی و دربیدی،  )  ندینمایو ... را تجربه م  یدیخشم، ناام  ،یافسردگ  ،همچون اضطراب  یمنف  یهاجانیه

تأث  یکی   یمهم در تندرست  یهااز مؤلفه  یدواریو ام  دیام  .است 11یبه زندگ   دیام  ی،روانشناخت  یستی گذار بر بهز  ریاز عوامل 

بر افکار هدفمند   یمبتن یبر شناخت ها فیتعر نیو در ا  داند یم یمثبت یزشیرا حالت انگ د یام 12ی اسنایدرفی. در تعرباشند یم

.  دهدیمافزایش    ار  یاست که در افراد مختلف سالمت روان  د یام  نیهدف داشتن و تفکر است و ا  دی. الزمه داشتن امکند یم   دیتاک

  یفشار روان  د یام  یسطح باال  یافراد دارا  گر یبه عبارت د  ا یوجود دارد    ا یرابطه پو  ها جانیو ه  ی و فشار روان  دیام  نیب  نیهمچن

 .(1397ی، زیپار یصفورائباقری و )  کنندیرا تجربه م یکمتر

سبب   ی دیبه اهداف خود دست از تالش برندارند اما در مقابل آن ناام  دنیرس  یتا برا این توانمندی را می هدبه افراد    یدواریام

اهداف خود    شودیم به  افراد  تنها  نه  یابندتا  پ نیز    یبلکه گاه   دست   ی و خودکش  یافسردگ  ری نظ  یروان  یمنف  یامدهایسبب 

 (.1398بشرپور، رحیمی، حاجلو و )  گرددیم

ی صورت گرفته بر اهمیت موضوع امید به زندگی و میزان بهزیستی روانی داللت دارد. پورعبدل و همکاران هاپژوهشنتایج  

شهر اراک به این   سالمنداننفر از    130در    یزندگ   تیفیبا ک  یروان شناخت  یستیو بهز یبه زندگ  دیرابطه ام( در بررسی  1394)

  شیسالمندان را پ   یزندگ  تیفیدرصد از ک  33  توانیم  یبه زندگ  دیو ام  شناختی روان  یستیراساس بهزبنتیجه دست یافتند که  

استقالل، ارتباطات    ی هانه ی و فراهم آوردن زم  ی و روان  یو سالمت جسم  ی به زندگ  د یام  ی هابا بهبود شاخصه   همچنیننمود.    ینبی

و    ها را ارتقاآن  ی زندگ  تیفیک  توانیسالمندان، م  شناختی  روان  یستیزو بهبود به  یقو  یسالم و مخصوصاً ارتباطات خانوادگ

و    یبه زندگ  دیام  ،یبا سالمت معنو  یروانشناخت  یستیبهز  نیرابطه ب( در مطالعه  1398میرزایی و پپیرخائفی )  .دیبخش  بهبود

  ،یسالمت معنو  یهاو مؤلفه   یروانشناخت  یستیبهز  نیبدادند که    ی نشانپزشک  انیدانشجو  نفر از  255روی    ی برزندگ   یمعنا

 ی روانشناخت  یستیبهز  یزندگ  یو معنا  یبه زندگ  دیام  ،یسالمت معنو  نی رابطه وجود دارد. همچن  یزندگ  یو معنا  یبه زندگ  دیام

  ی در اضطراب اجتماع   ی به زندگ  دی و ام  یشناختروان  یستینقش بهز( در بررسی  1401و همکاران )  تدینی   . کندیم  ی نیب  ش یرا پ 

به    د یو ام  شناختی  روان  ی ستیبهزنتیجه دست یافتند که    به این   1397شهر تهران در سال    ی ستیدختران ساکن در مراکز بهز

 ر ی متغ ،شناختی روان یستیبهز یهامؤلفه انیم ن،چنی . همکنندیم ینبی شیرا پ  یبه صورت معکوس اضطراب اجتماع  یزندگ

  ریسا  نیوجود دارد. ب  یداریو معن  ی رابطه منف  یاجتماع با اضطراب    ی به زندگ  د یام  ریهدفمند و متغ  یزندگ   ریخود، متغ  رشیپذ

به    دیفه گذرگاه ام( و مؤلیو رشد فرد  طیتسلط بر مح  ،یخودمختار  گران،ی)ارتباط مثبت با د  شناختی  روان  یبهزست  یهامؤلفه 

مطالبی که در این زمینه عنوان شد و اهمیت مقوله امیدواری   ندارد. با توجه بهوجود    یرابطه معنادار  یبا اضطراب اجتماع   یزندگ

ی  روان  یستیبا بهز  یبه زندگ   د یامدر شرایط این بیماری و همه گیری آن در کشورمان هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط  

 باشد.می 1400-1399سال  در دوران کرونا  انیدانشجو و ابعاد آن در

 

 
9. Personal growth 

10. Environmental mastery 

11. life expectancy 

12. Snyder 
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 روش 
جامعه پژوهش حاضر    همبستگی است.  -ربرد از نوع بنیادی بوده و روش تحقیق آن توصیفیاین پژوهش بر اساس هدف و کا

. بر اساس جدول  باشد یم   1400-1399ی یادگار امام خمینی )ره( سال  شناسروان نفر از دانشجویان ترم آخر    83مشتمل بر  

به عنوان    1400-1399  سال)ره( در    ینیم خماما  ادگاری  یشناسترم آخر روان   انیاز دانشجومرد(   7زن و    61نفر )  68مورگان  

 13ی جمع آوری اطالعات در این پژوهش شامل پرسشنامه امید به زندگی میلرابزارهانمونه به صورت دردسترس انتخاب شدند.  

(MHS( روانشناختی ریف پرسشنامه بهزیستی  ی و اکتابخانه. روش جمع آوری اطالعات به صورت  باشدیم (  RSPWB( و 

در  1400ی یادگار امام خمینی )ره( شناسروان میدانی است. شرط شرکت در پژوهش حاضر ابتدا اشتغال به تحصیل و دانشجو 

  به صورت ناقص پاسخ دهد از   ها پرسشنامهترم آخر تحصیلی بود، چناچه دانشجویی پس از شرکت در پژوهش به هر یک از  

ورود و خروج از پژوهش به    ی پژوهش و رعایت پیش شرطابزارها . ابتدا قبل از تکمیل اطالعات و  گردد یمپژوهش حاضر خارج 

مالحضات اخالقی همچون حفظ و نگهداری   ی پژوهش و رعایتابزارهادانشجویان ضمن توضیخات الزم در رابطه به نحوه تکمیل  

و جلوگیری   19-دیکوو  روسیو  وعیش  لیبه دل  هاآن جلب شفاهی رضایت و همکاری    و  هاآن و محرمانه بودن اطالعات دریافتی  

قرار    انیدانشجو  اریدر اخت  ییآن جهت پاسخگو  نکیو ل  دی گرد  جادیپژوهش در سامانه پرسال ا  یابزارهااز انتشار این بیماری  

 گرفت.

ساخته  14پاورز و میلر  توسط 1988در سال به زندگی میلر   دامی پرسشنامه  (:MHS)ی میلر به زندگ  د یپرسشنامه ام   الف(

  زان یپرسشنامه، سنجش م  نی. هدف اافتی  شیسؤال افزا  48به    یبعد  یهاسؤال بود که در نسخه   40  یدارا   هیشد. پرسشنامه اول

 ی ( نمره گذار5موافق )نمره    اری( تا بس1مخالف )نمره    اریاز بس  کرتیل  فیپرسشنامه در ط  نیا  است.  اددر افر  ی به زندگیدواریام

  ینمره گذار  معکوسبه صورت    48  - 47  -39  -38  -34  -33  -31  - 28  -27  -25  -18  -16  - 13  -11سؤاالت  .  شودیم

 30  یبر رو  (1368)  یعی توسط سم  رانیبار در ا  نیاول  یآزمون برا  نیا.  خواهد بود  240تا    48  در بازهنمره هر فرد  و    شوندیم

هفته استفاده    کیآن از روش آزمون مجدد با فاصله    یی ایپا   نییاجرا شد و به منظور تع  یپسر رشته پرستار  انینفر از دانشجو

منظور   به  .بوده است  3/151  نیانگی براورده شد. و م   =R% 75از نمرات آزمون    یدوسر  نیب  رسونیپ   یهمبستگ  بیشد. ضر

  تیدختر و پسر مراکز ترب  انینفر( از دانشجو  152)  یشتریتعداد ب  یپرسشنامه توسط محقق بر رو  نیآزمون ا  ییایاز پا  نانیاطم

 .(1988)میلر و پاورز،    بود  196به دست آمده    ن یانگی به دست آمد و م  %5/91کرونباخ    یآلفا  بیکه ضر  دیمعلم تهران اجرا گرد

ریف    توسط  1989در سال  ی ریف  روانشناخت  یستیپرسشنامه بهز(:  RSPWBپرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف )  ب(

 ی روانشناخت   یستیبهز  یریپرسشنامه اندازه گ  نینظر قرار گرفت. هدف ا  دیمورد تجد  2002ساخته شد و در سال   15کیس   و

  گران،یخود، روابط مثبت با د  رشیمؤلفه شامل پذ   6  ن ی: اباشدیمؤلفه م  6شامل    یروان شناخت  یستیافراد است. پرسشنامه بهز

سؤال است که   18 یدارا  RSPWBاست. فرم کوتاه پرسشنامه  ی هدفمند و رشد شخص ی زندگ ط،یتسلط بر مح ،یرخودمختا

تا کامالً موافقم است. سؤال  یاپنج درجه  کرتیل   فیجواب هر سؤال به صورت ط عامل  18و    12،  9  یها از کامالً مخالفم   ،

، عامل  13و    3،11  یها، عامل رشد شخصی؛ سؤال17و    7،15  یها، عامل تسلط بر محیط؛ سؤال6و    1،4  یهااستقالل؛ سؤال 

سؤال دیگران؛  با  مثبت  سؤال16و    5،14  یهاارتباط  و  زندگی  در  هدفمندی  عامل  را 10و    2،8  یها،  خود  پذیرش  عامل   ،

ریف    . (2003)ریف و کیس،    شودیکلی بهزیستی روانشناختی محاسبه م  یعامل به عنوان نمره  6. مجموع نمرات این  سنجدیم

 ران یگزارش نمودند. در ا  89/0تا    70/0پرسشنامه از    نی ا  یسوال  84  اسیآزمون را با مق  نیا  ی( همبستگ2006) 16سینگر  و

 
13. Miller 

14. Powers 
15. Keyes 

16. Singer 
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خود، تسلط   رشیپذ  یهارا با استفاده از آلفای کرونباخ برای مؤلفه   اسیمق  نیا  ی درون  ی( همسان1393و همکاران )  یخانجان

، 53/0،  75/0،  76/0،  51/0برابر با    بیو استقالل را به ترت  یرشد شخص  ، یدر زندگ  دفداشتن ه  گران،یرابطه مثبت با د  ،یطیمح

و    ی گزارش نمودند. خانجان  71/0را    اسیمق  نیا  یکرونباخ کل   یپژوهشگران آلفا  نیا  نیبه دست آوردند. همچن  72/0، و  73/0

برخوردار    یپرسشنامه از برازش خوب  نیا  یهاعامل  ی نشان دادند که تمام  دییی تا  ی عامل  لی( با استفاده ازتحل 1393همکاران )

 . باشند یم

ی  هاروش.  دی استفاده گرد  26ورژن    SPSS  ، از نرم افزارمورد نظرها در پژوهش  داده  لیو تحل  هیو تجز  هاه یفرض  یبررس  منظوربه  

قرار   لیتحل  هیو تجز  یمورد بررس  است که نتایج مندرج بر اساس آن  یاستنباطآمار  و    یفیآمار توص  آماری این پژوهش شامل

 17ی هیستوگرام نمودارها، جداول فراوانی و  اریو انحراف مع  نیانگیمهمچون    یی ها از شاخص  یفیگرفت. در قسمت آمار توص

بررسی گردید    ها فرض نرمال بودن داده 18رنوفیاسم  کولموگروفی با استفاده از آزمون  در قسمت آمار استنباطو    د یستفاده گردا

ی پژوهش  هاهیفرضیا رد    دییتأ در راستای   19رسون یپ   یهمبستگ  آزموناز    و سپس با توجه به روش پژوهش که همبستگی است

 استفاده شد. 

 

 ها یافته

 ی توصیفی امید به زندگی، بهزیستی روانی و ابعاد آن هاشاخص  -1جدول 

 مردان  زنان  

 انحراف معیار  میانگین  تعداد معیار انحراف   میانگین  تعداد 

 29/16 71/196 7 57/29 3/186 61 امید به زندگی 

 14/14 57/53 7 30/11 61/51 61 بهزیستی روانی 

 08/4 11 7 03/2 25/10 61 پذیرش خود

 83/3 9 7 90/2 48/8 61 روابط مثبت با دیگران 

 34/1 86/9 7 81/1 84/8 61 استقالل

 11/2 86/7 7 81/2 62/7 61 محیط تسلط بر  

 45/3 29/7 7 08/3 66/7 61 زندگی هدفمند 

 87/2 57/8 7 75/2 77/8 61 رشد فردی 

 

ابعاد آن در دانشجویان زن و مرد بهها شاخصنشان دهنده    1جدول   تفکیک   ی توصیفی امید به زندگی، بهزیستی روانی و 

نفر است. به ترتیب میانگین و انحراف معیار هر متغیر   7نفر و تعداد مردان    61زنان در پژوهش حاضر  مشخص شده است، تعداد  

 است. قابل مشاهده در زنان و مردان

 
17. Histogram 

18. Kolmogorov Smirnov 

19. Pearson correlation test 
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  شودیمنشان دهنده میزان امید به زندگی در زنان و مردان است، با توجه به میانگین نمرات امید به زندگی همانطور که دیده   -1نمودار 

 میانگین نمرات امید به زندگی در مردان بیشتر از زنان است. 

 

  شودیمس جنسیت در زنان و مردان است، همانطور که دیده  میزان میانگین نمرات بهزیستی روانی بر اسا  - 2نمودار  

 . باشدیممیانگین نمرات بهزیستی روان در مردان بیشتر از زنان 

 تست نرمال بودن متغیرهای پژوهش  -2جدول 

 
 رنوف یآزمون کولموگروف اسم

 سطح معناداری  درجه آزادی  آماره 

 *200/0 68 69/0 امید به زندگی 

 *200/0 68 80/0 بهزیستی روانی 
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است، با توجه به میزان سطح معناداری امید به   رنوفیکولموگروف اسمتست نرمال بودن متغیرهای پژوهش و آزمون  3جدول 

ی متغیرهای  هادادهاست بنابراین فرض نرمال بودن    تربزرگ  05/0شده است و از میزان    200/0زندگی و بهزیستی روانی که برابر  

 . باشد یمنرمال  هادادهپژوهش برقرار است و توزیع 

 همبستگی امید به زندگی، بهزیستی روانی و ابعاد آن ماتریس   -3جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

        1 امید به زندگی  -1

       1 729/0** بهزیستی روانی  -2

      1 712/0** 348/0** پذیرش خود -3

     1 463/0** 718/0** 541/0** روابط مثبت با دیگران  -4

    1 226/0 360/0** 560/0** 393/0** استقالل -5

   1 281/0* 416/0** 380/0** 730/0** 575/0** تسلط بر محیط  -6

  1 517/0** 377/0** 533/0** 513/0** 835/0** 624/0** زندگی هدفمند  -7

 1 601/0** 528/0** 442/0** 373/0** 453/0** 782/0** 642/0** رشد فردی  -8

01 /0>P**                                                 05 /0 P< * 

 

ماتریس همبستگی آزمون پیرسون، رابطه بین امید به زندگی با بهزیستی روانی و ابعاد آن را در دانشجویان نشان    - 4جدول  

، فرض صفر آن بود که بین امید به زندگی با بهزیستی روانی در دانشجویان رابطه وجود ندارد، فرض خالف که همان  دهدیم

که بین امید به زندگی با بهزیستی روانی در دانشجویان رابطه   داشتیمد بیان  فرض پژوهشگر و فرضیه اصلی پژوهش نیز بو

معنادار است،    01/0است که در سطح    729/0وجود دارد، میزان ضریب همبستگی بین امید به زندگی با بهزیستی روانی برابر  

رابطه مثبت و   %99دانشجویان با احتمال و فرض صفر رد گردید و بین امید به زندگی با بهزیستی روانی  دییتأ لذا فرض خالف 

آن بود که بین امید به زندگی با بهزیستی روانی بر اساس بعد پذیرش خود در   معناداری وجود دارد. فرضیه فرعی اول پژوهش 

برابر میزان ضریب همبستگی  دارد،  رابطه وجود  فرضیه   01/0است که در سطح    348/0  دانشجویان  بنابراین  است،  معنادار 

رابطه معناداری وجود    %99با احتمال    خود   رشیبر اساس بعد پذ  ی روان  یستیبا بهز  ی به زندگ  د یامگردید و بین    د ییتأهش  پژو

روابط مثبت با دیگران در  بر اساس بعد  یروان یستیبا بهز ی به زندگ دیامدارد. فرضیه فرعی دوم پژوهش حاضر آن بود که بین 

 گران یبر اساس بعد روابط مثبت با د   یروان  یستیبهزدانشجویان رابطه وجود دارد، میزان ضریب همبستگی بین امید به زندگی با  

بر اساس بعد روابط مثبت با    یروان  یستیبا بهز  یبه زندگ   دیاممعنادار است، بنابراین بین    01/0است که در سطح    541/0برابر  

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فرضیه فرعی سوم پژوهش آن بود که بین امید به    %99در دانشجویان با احتمال    انگرید

زندگی با بهزیستی روانی در بعد استقالل و خودمختاری در دانشجویان رابطه وجود دارد، با توجه به میزان ضریب همبستگی 

 01/0شده است و در سطح    393/0ی که برابر  در بعد استقالل و خودمختار  یروان  یستیبا بهز یبه زندگ  دیامدر جدول باال بین  

پژوهش   فرضیه  لذا  است،  بین    دییتأ معنادار  و  زندگ  دیامگردید  بهز  یبه  و خودمختار  یروان  یستیبا  استقالل  بعد  در    یدر 

  ی ستیبا بهز  یبه زندگ  دی امبود که میان    رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فرضیه فرعی چهارم آن  %99با احتمال    انیدانشجو

  یستیبا بهز  یبه زندگ   دیام ، میزان ضریب همبستگی بین  رابطه وجود دارد  انیدر دانشجو  بر اساس بعد تسلط بر محیط  یروان

گردید و    دییتأمعنادار است لذا فرضیه پژوهش    01/0شده است که در سطح    575/0برابر    طیبر اساس بعد تسلط بر مح  یروان

رابطه مثبت و معناداری    % 99در دانشجویان با احتمال    طی بر اساس بعد تسلط بر مح  یروان  یستیبا بهز  یبه زندگ  دیامبین  
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زندگی هدفمند در دانشجویان  بر اساس بعد    ینروا  یستیبا بهز  یبه زندگ   دیاموجود دارد. فرضیه فرعی پنجم آن بود که بین  

که    هدفمند  یبر اساس بعد زندگ  یروان  یستیبا بهز  یبه زندگ  دیامرابطه وجود دارد، با توجه به میزان ضریب همبستگی بین  

  ی ستیهزبا ب یبه زندگ  دیامگردید و بین   دییتأ معنادار است، لذا فرضیه فرعی پنجم پژوهش    0/ 01است و در سطح    624/0برابر  

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فرضیه فرعی ششم آن    %99در دانشجویان با احتمال    هدفمند  یبر اساس بعد زندگ  یروان

رابطه وجود دارد، نتایج جدول فوق میزان   انیدر دانشجو  رشد فردیبر اساس بعد    یروان  یستیبا بهز  یبه زندگ   دی ام  نیببود که  

بهز  یبه زندگ  دیامضریب همبستگی بین   اساس بعد رشد فرد  یروان  یستیبا  معنادار   01/0است که در سطح    642/0ی  بر 

پژوهش  باشدیم بهز  یبه زندگ  دی امگردید و بین    دییتأ ، لذا فرضیه فرعی ششم  در    یبر اساس بعد رشد فرد  یروان  یستیبا 

 . وجود داردمثبت و معنادار رابطه   %99با احتمال  نایدانشجو
 

 گیری بحث و نتیجه
بود.    1400-1399در دوران کرونا در سال    انیدانشجو  یروان  یستیبا بهز  ی به زندگ  د یامهدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط  

  1400-1399در دوران کرونا در سال    که بین امید به زندگی با بهزیستی روانی دانشجویان  باشدیمی پژوهش بیانگر آن  هاافتهی

نتیجه گرفت با افزایش میزان امید به زندگی، بهزیستی روانی در دانشجویان نیز  توانیمرابطه مثبت و معناداری وجود دارد، و 

،  خود  رشیپذبین امید به زندگی با بهزیستی روانی در ابعاد  ی پژوهش نیز حاکی از آن است که  هاافته. دیگر یابد ی یمافزایش  

- 1399در دوران کرونا در سال    انیدانشجوی  رشد فردو    هدفمند  یزندگ،  طیتسلط بر مح،  استقالل،  گرانیروابط مثبت با د

پژوهش  هاافته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بر اساس ی  1400 ابعاد    توانیمی  نتیجه گرفت امید به زندگی با تمامی 

از گفت    توانیمی پژوهش حاضر  هاافتهبهزیستی روانی در دانشجویان نیز ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. در تبیین ی

  یدادهایقوع روو   ی نیب  شی در پ   تواند یم  ی باشد، مؤلفه عاطف  یتو شناخ  ی دو مؤلفه عاطف  یدارا  تواند یم  یبه زندگ   د یکه ام  ییآنجا

 د ی ام زانیبرخوردار هستند. م یشتریب یروان یستیباشند بهز دوارتریافراد هر چه ام نینقش داشته باشد و بنابرا ندهیمثبت در آ

به سالمت روان    زین  یروان  یستیبهز  شتناثرگذار باشد. دا  تواندیم  انیدانشجو  یبر ابعاد مختلف زندگ  یروان  یستیو بهز  یبه زندگ

از آنجایی که امیدوار بودن مهمترین  حرکت کنند،  یتا به صورت هدفمند در زندگ کندیکمک م انیدانشجو یدواریام زانیو م

دانشجویان است چرا که اگر کسی امید داشته باشد هوشیار است و این    خصوصاً ی  در زندگو اصلی تربن انگیزه هر شخصی  

. الزم به ذکر است عالوه  دهد یمرا  ها آنبا شرایط خود در هر وضعیتی مواجه شده و توان غابه به  که  دهدیم جرئت را به افراد 

و موانع رسیدن به   دهد یم را    هاآنبر مطالب گفته شده امید به دانشجویان قدرت برنامه ریزی و اراده برای دستیابی به اهداف  

در    هاآنبه    تواند یمو این امید    دهد یما به حرکت رو به جلو در زندگی سوق  ر  هاآنو    داردیم بر    هاآن این اهداف را از سر راه  

  ی هاپژوهشی زندگی کمک کند و از این رو سبب افزایش بهزیستی روانی و ابعاد آن در دانشجویان شود.  های دشوارمقابله با انواع  

،  برند یرنج م   یدیو احساس ناام  نییافراد از سالمت روان پا  رینسبت به سا  نییپا  ی به زندگ  دیام  یاند افراد دارامختلف نشان داده

ی انجام شده در داخل و خارج از  هاپژوهشبرخی از    (.1388حسینی،  تجربه کنند )  یو افسردگ  یدیناام  توانندیم   ندهیو در آ

  باشدیمبا پژوهش حاضر    هاافتهنه و ییی از منظر جامعه، روش، حجم نموهاتفاوتکشور با نتایج پژوهش همسو و برخی دارای 

  ، یشادکام ،یروانشناخت یستیمثبت بر بهز یروان درمان ریتأث ( در مطالعه 2020. تقوایی نیا و علمداری )میپردازیم  هاآن که به 

ن درمانی  ی به این نتیجه دست یافتند که گروهی که روامعلمان بازنشسته مبتال به افسردگ ن یدر ب ی و افسردگ ی به زندگ  دیام

مثبت دریافت کرده بودند تا حدودی میزان اثربخشی بیشتری بر روی شادکامی، بهزیستی روانشناختی و میزان امید به زندگی  

میزان بهزیستی روانی   هاآن پس از آموزش در  ی که معلمان بازنشسته مبتال به افسردگیاگونه نسبت به گروه دیگر داشتند، به 

پس از مداخله کاهش پیدا کرده بود. هر دو پژوهش   هاآن افزایش پیدا کرده بود و میزان افسردگی در    هاآنو امید به زندگی در  

در زمینه بررسی امید به زندگی و بهزیستی روانشناختی و نتایج آن با یکدیگر همخوانی دارد، اما عدم بررسی متغیر روان درمانی،  
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آموزش   یاثربخش( به مطالعه  1398وش، جامعه و حجم نمونه در دو پژوهش با یکدیگر تفاوت دارد. گراوند، منشئی و نادی )ر

ی پرداختند،  فرزندان سرطان  یمادران دارا یزندگ  تیفیو ک  یروان شناخت  یستیبر بهز  یمعنو- ی  شناخت  وهیبه ش  دیبر ام  یمبتن

  تیفیو ک  یروان شناخت  یستیبر بهز  یمعنو-یشناخت  وهیبه ش  د یبر ام  یمبتن  یآموزش  بستهبه این نتیجه دست یافتند که    ها آن 

بر   یمعنو-یشناخت  وهیبه ش دیبر ام  یمبتن  یبسته آموزش  ر یتأث  زانیم.  معنادار دارد  ریتأث  ی فرزندان سرطان  یمادران دارا یزندگ

در هر دو مطالعه میزان   درصد بود.   60و    47  بیبه ترت  ی فرزندان سرطان  یمادران دارا  ی گزند تیفیو ک  یروان شناخت  یستیبهز

امید و بهزیستی روانشناختی بررسی شده است، همچنین نتایج دو مطالعه با یکدیگر شباهت دارد لذا هر دو مطالعه با یکدیگر  

از   ن دو پژوهش است. شمسایی و  ی میاهاتفاوتهمخوانی دارد، اما روش پژوهش، جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری 

  ی ستیبهزبه این نتیجه دست یافتند که بین    انیدردانشجو  نده یبه آ  د یبا ام  ی روان  یستیرابطه بهز( در مطالعه  1396انگشتان )

ام  یروان آ  دیبا  روانی، روش    وجود دارد.  یرابطه مثبت و معنادار  انیدانشجو  ندهیبه  پژوهش در بررسی بهزیستی  در هر دو 

معه و نتایج شباهت وجود دارد، اما در مطالعه حاضر امید به زندگی بررسی شده است، همچنین روش نمونه گیری پژوهش، جا

 ی دیگر هر دو پژوهش است. هاتفاوتو حجم نمونه از 

گفت به دلیل اینکه پژوهش حاضر بر روی دانشجویان روان شناسی یادگار امام   توانیمدر راستای تعمیم نتایج پژوهش حاضر 

خمینی )ره( در شهر ری مطالعه شده است، جهت تعمیم نتایج به جوامع دیگر نیازمند بررسی جوانب الزم و در نظر گرفتن  

با ارتقاء امید   توانیمژوهش حاضر ی پ هاافتهبا توجه به ی .باشد یم شرایط دیگر همچون وضعیت شغلی، اجتماعی و گروه سنی 

ی آموزشی در خصوص  هاکارگاهبا برگزاری    گرددیمشد، لذا توصیه    میزان بهزیستی روانی در دانشجویان  افزایش  به زندگی سبب

ی،  در میزان امید به زندگ  مؤثر و آموزش ارتقاء آن و تبیین عوامل    شودیمارائه راهکارهایی که موجب افزایش امید به زندگی  

پیشنهاد   پژوهشگران  سایر  به  شود.  دانشجویان  روانی  بهزیستی  بیشتر  افزایش سطح  میزان   شودیم سبب  آتی  مطالعات  در 

 و افت تحصیلی دانشجویان نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد.  پیشرفت تحصیلی
 

 سپاسگزاری 
را در جمع آوری اطالعات همرامی و یاری   از تمامی شرکت کنندگان که با ما در راستای پژوهش حاضر مشارکت نموده و ما

 نمودند کمال قدردانی و تشکر را داریم.
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