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 چکیده

بهام وجود کان این اکما ،استصورت گرفته ی معنای زندگی تجربهبا وجود تحقیقات متعددی که بر روی 
منابع معنابخش به زندگی یک نوجوان چیست و نوجوانان دختر و پسر چه تفاوتی از نظر این منابع و دارد که 

نظر  هایی که ازمنابع و حوزهی حاضر مطالعهنیز ابعاد وجود و جستجوی معنای زندگی با یکدیگر دارند. 
در  دختران و پسرانو نیز تفاوت  زندگیو جستجوی معنای میزان وجود  داده، نوجوانان به زندگی آنها معنا

؛ M ،35/0=Std=99/02ساله ) 01تا  05 نوجوان 904ین راستا در ا است. دادهمورد بررسی قرار  را هااین مولفه
ه ب ی معنای زندگی پاسخ دادند.ی ارزیابی معنای زندگی و پرسشنامهبه دو ابزار برنامه درصد دختر( 3/29

نتایج حاصل حاکی از این است استفاده گردید.  مستقل  tهای کای اسکوئر و ها از آزمونلیل دادهمنظور تح
ارتباطات "، (%3/90) "خانواده" به ترتیب، ی ارزیابی معنای زندگیبرنامه مطابق با از میان منابع معناکه 

فراوانی از سوی نوجوانان به  که با بیشترین هستند ایهحوزه (%23) "کار و تحصیل" و (% 9/23) "اجتماعی
 از ی جدیدطبقه 7ی مورد پژوهش در نمونههمچنین . عنوان منبع معنا بخش به زندگی گزارش شده است

( %3/05) "آینده"و ( %02) "فناوری اطالعات"منابع معنای زندگی مورد شناسایی قرار گرفت که از آن میان 
رخی از منابع از نظر فراوانی تکرار ب ن دختر و پسرکنندگاکتشرفراوانی را به خود اختصاص دادند.  نبیشتری
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ها در ن یافتهایو نیز بعد وجود معنای زندگی با یکدیگر تفاوت معنادار داشتند. معنا و رضایت از این منابع 
  معنای زندگی مورد بحث قرار گرفتند.چارچوب نظریات تحولی و 

 ، تحول معنانای زندگی، نوجوانیمنابع معنای زندگی، ابعاد مع :کلیدیواژگان 

 مقدمه
له ن غالبا از مرح، منابع و ابعاد آای زندگیی معنت مختلف صورت گرفته در حوزهمطالعا

توان ظهور معنا را به شکل واقعی آن در این مرحله از که میاند؛ در حالینوجوانی غافل بوده
(. 5105، 0سای، پیکو و استگرگیری هویت در فرد ردیابی نمود )براتحول و همراه با شکل

 پردازند، جایدر میان مطالعات چندی که به بررسی معنای زندگی و منابع و ابعاد آن می
( که در خصوص معنای 0919) 5ی فرانکلدر کنار نظریاتی همچون نظریه ای کهمطالعه

بررسی  یعمده هایرسد یکی از چارچوباند، به نظر میزندگی شکل گرفته و توسعه یافته
، 9و مارسیا 2091، 3ی اریکسونتغییر معنای زندگی نظریات تحولی )به عنوان مثال نظریه

ند، اما باش( باشد. این دسته از نظریات اگرچه اساسا با معنای زندگی در ارتباط نمی0911
ها همگام با انتقاالت دهد که در خصوص تغییر در اهداف و دیدگاهها نشان میمروری بر آن

انداز آغاز تحول معنا را شاید بتوان در اند. از این چشمهایی داشتهرهای زندگی بحثو گذ
ابراز هویت در برابر "( یعنی در خالل تعارض 0941نجم از تحول در نظام اریکسون )مرحله پ

گیری دارد که این مقطع از شکل( اذعان می0991) 2مالحظه کرد. ردکوپ "پراکندگی نقش
معنای زندگی حیاتی و ضروری است؛ چرا که فرد پیش از اینکه  هویت در تحول آتی

ی اش بیابد بایستی بداند که کیست و تعریفبخواهد دیدگاهی از خود، هدف و معنای زندگی
ازنده را های سترین تکالیف تحولی در این سالتوان مهماز خود داشته باشد. به عبارتی می

 کردکنار تحول یک هویت قلمداد  دهی به یک دیدگاه شخصی از جهان درشکل
 (.0941)اریکسون، 

توان دورانی دانست که که در طی آن افراد فرایندی از تعادل دوباره میان نوجوانی را می
(. بخشی 5105 ،اسای و همکارانر؛ به نقل از ب0915، 4انکنند )کِگقدیم و جدید را تجربه می
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ایدئولوژیک بر گرفته از کودکی به ادراکی از  هایتوان انتقال از دیدگاهاز این روند را می
های شناختی و آگاهی اجتماعی همراه است که شاخصی جهان دانست که با ارتقاء در توانایی

(.  به این ترتیب آغاز ساخت سیستم 5112، 0رود )فیتزجرالداز بزرگسال بودن به شمار می
قتی که فرد ملزم به اتخاد زمان و و این توان ازمعنای شخصی را به صورت واقعی می

. این استقالل به ویژه در جوامع امروزی در سنین کردتصمیمات مستقالنه است مالحظه 
ا رسد که درک معنای زندگی فرد بشود. به عبارتی، به نظر مینوجوانی است که محقق می

( و 5114، 5تحول یک حس منسجم از هویت خود در ارتباط باشد )هین، پرولکس و وهس
نتیجه فرایند خلق معنا به صورت نظری از نوجوانی آغاز شده و در طول زندگی تداوم  در
 (. 5105، 3یابد )جانستونمی

در این خصوص شواهد قابل توجهی وجود دارد مبنی بر اینکه معنای زندگی در طول 
 9سلکشود. به عنوان مثال آدامسون و لیی مهمی مینوجوانی و آغاز بزرگسالی تبدیل به مساله

سال( مورد مطالعه قرار داده و  51تا  01( گروهی از افراد را در اواخر نوجوانی )0994)
ترین سواالتی که ذهن نوجوانان را به خود مشغول داشته بود سواالتی در دریافتند که رایج

ی زندگی، معنای زندگی به طور کلی و یا این دغدغه خصوص آینده، مرگ، مذهب و فلسفه
ی یک این افراد به شما م بود. اگرچه سوال از معنای زندگی دغدغه شمارهکه من کیست

ها نشان دادند که داشتن حسی از معنا برای این گروه از افراد حائز اهمیت رفت، اما تحلیلنمی
بسیاری بود؛ چرا که آن دسته از نوجوانانی که نیازی قطعی و عمده به این داشتند که چیزی 

باور بیاورند در مقایسه با کسانی که باور به وجودی برتر داشتند، مفهوم خود را بیابند و به آن 
تری را نشان دادند. این محققان همچنین دریافتند که حتی نوجوانانی که در برابر این منفی

کردند، تمایل زیادی به صحبت در خصوص شناسانه احساس تنهایی نمیهای هستیدغدغه
 گساالن داشتند. های خود با بزراین نگرانی

ری به هویت بایستی قادر باشد تصوی در راستای دستیابیکه ذکر شد نوجوان  همانطور
جامع از جهان پیرامون خود خلق کرده و هزاران اطالعات گاه متناقضی را که از منابع مختلفی 

ناسی (. نیاز به ارزیابی و بازش0944گردند را یکپارچه سازد )مارسیا، در محیط او ایجاد می
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 0ی تجارب درونی و بیرونی فردی غالبا نوجوان را به جستجو برای یک خود حقیقیدوباره
 وگلر وی معنای زندگی را موجب شود )دیتواند بررسی منابع بالقوهپیش رانده و می

ها و عواملی است که به زندگی فرد (. منظور از منابع معنای زندگی حوزه0913، 5ابرسول
شد، ن لذت، رهای مختلف متعدد بوده و عواملی چوین منابع به استناد پژوهشدهند. امعنا می

گیرد. مطالعات متعدد صورت گرفته در رابطه با منابع معنای زندگی را در بر میروابط و غیره 
ابع معنا ترین منحاکی از این هستند که اگر چه عواملی چون ارتباطات با دیگر افراد از عمده

(، اما 0997، 9؛ پراگر0993و ابرسول،  3رود )تیلورای سنی به شمار میهی گروهدر همه
ی که فرد در ی تحولتوان شاهد تغییراتی در منابع معنابخشی به زندگی با توجه به مرحلهمی

توان اینگونه بیان (. به عبارتی می0999، 2کوهلی و وسترهوف-آن قرار دارد بود )دیتمن
ه که در ساخت سیستم معنا و منابع معنابخشی به زندگی بداشت که محتوای کیفی شناختی 

رود به صورت قابل توجهی در میان نوجوانان و سالمندان تفاوت داشته و این در کار می
های مختلف تحولی و حقیقت پاسخی است به شرایط بیرونی و درونی زندگی در دوره

 های متفاوت سنی. رده
های سنی مختلف مورد بررسی قرار را در ردهمطالعات متعددی منابع معنای زندگی 

؛ دیبیتس، 0993؛ تیلور و ابرسول، 0991، 4؛ بام و استیوارت3091وگلر و ابرسول، اند )دیداده
(. برخی از محققان در 5105سیر، افالک ؛5100، 1رکر و وو ؛0992، 7درست و هانسن

 المند( به تفاوتی دستهای سنی مختلف )جوان، میانسال، سخصوص منابع معنا در گروه
، ساوایا ؛ به نقل از بارتور0995، 9؛ زیکا و چمبرلین0999 ؛ رکر،0991نیافتند )بام و استیوارت، 

مالحظه ( 0999کوهلی و وسترهوف )-ی دیتمن(. اما در مقابل در مطالعه5110، 01و پراگر
فاوت ت صورت قابل توجهی در میان جوانان و سالمندانشد که سیستم معنای شخصی به 

ته و سال صورت گرفهای سنی بزرگبررسی منابع معنای زندگی غالبا بر روی گروه. دارد
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ها و منابع معنا بخش به زندگی را صرفا در رده سنی نوجوان های معدودی حوزهپژوهش
ی ها نه سازهی این پژوهشعمده(. 0913وگلر و ابرسول، دیاند )مورد بررسی قرار داده

که هدف در زندگی را مورد مطالعه قرار داده و تلویحاتی در خصوص معنا معنای زندگی بل
ها به جز غالب این پژوهش(. 5101نک و فینچ، وبر؛ 0،5101برونک، فینچ و تالیباند )داشته

ی ( در زمینه3،5102؛ کودال، کوجور، تیگا، تیرکی، رای و فگ5110،  5استثنائاتی )لین
این  به بررسی ی صورت گرفتههایک از پژوهشیچههای غربی صورت گرفته و فرهنگ

 به استناداند؛ این در حالی است که ها در چاچوب فرهنگ ایرانی نپرداختهمنابع و حوزه
ی معنای زندگی این سازه از عامل فرهنگ تاثیر پذیرفته های صورت گرفته در حوزهپژوهش

های و در فرهنگ (5111، 9ی و اُتاکاستگر، کاواباتا، شیما؛ 5110بارتور، ساوایا و پراگر، )
 های آن هستیم. مختلف شاهد ساختار متفاوتی از معنای زندگی و مولفه

ئز ری از معناداری که حای دیگدر بررسی معنای زندگی عالوه بر منابع معنابخش جنبه
و دابعاد معنای زندگی  منظور ازباشد، ابعاد معنای زندگی است. گاهی بخش میاهمیت و آ

وجود  اند:که از نظریات و تحقیقات موجود استخراج شده د عمده و اساسی معناداری استبع
(. وجود معنا عبارت است از 5114، 4و کالر ، اویشی2معنا و جستجوی معنا )استگر، فرِیزیر

( و جستجوی 5105داند )استگر، میزانی که فرد زندگی خود را مهم، معنادار و  قابل فهم می
ی انسان به منظور درک معنا، اهمیت و هدف زندگی ارد به تالش و کاوش فعاالنهمعنا اشاره د

(. ابعاد مذکور نیز به مانند منابع معنابخشی به زندگی تغییرات 5111و همکاران، استگر خود )
ها نشان دهند؛ به عنوان مثال پژوهشهای سنی مختلف نشان میهایی را در ردهو پویایی

ن در مقایسه با بزرگساالن و به ویژه سالمندان جستجوی معنای باالتری دهند که نوجوانامی
کنند و با افزایش سن میزان جستجو برای معنا کاهش یافته و وجود معنای را گزارش می

 (. برخی جستجوی معنای زندگی5100، 7شود )استگر، اویشی و کسبیرباالتری گزارش می
(. 5105و همکاران،  براسایدانند )ر نوجوان میی تحول هویت دکنندهبه عنوان تسهیل را

( جستجو و اکتشاف را در پاسخ به نیاز به 0911؛ مارسیا،  0941نظریات تحولی )اریکسون، 
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های نوجوانی و های اصلی سالهای اجتماعی، از مشخصهتعیین و ایجاد هویت، شغل و نقش
ا حاکی هو اکتشاف در این سال دانند. تاکید این نظریات بر اهمیت جستجوآغاز جوانی می

تر در مقایسه با سالمندان سطوح باالتری از جستجوی های سنی جواناز این است که گروه
 دهند. معنا را گزارش می

ساله نشان داد که جستجو  01تا  02( بر روی نوجوانان 5105) و همکاران براسایی مطالعه
ای هجوانان داشت. این مطالعه که نقش گرایشبرای معنا بیشترین سهم را در تعیین رفتار نو

در رفتارهای مرتبط با سالمت را ای چون وجود و جستجوی معنای زندگی شناسانههستی
حاکی از آن بود که جستجوی معنای زندگی نقش  ،دادنوجوانان مورد بررسی قرار می

وجود و جستجوی   کند.در ارتباط با رفتارهای سالم و ناسالم نوجوانان بازی می ایعمده
تماعی آمیز، رفتار ضد اجرفتارهای خشونت میزان کمتر بین معناداری ازمعنای زندگی پیش

و بی مسئولیتی تحصیلی/کاری در میان نوجوانان بود. ابعاد معنای زندگی همچنین احتمال 
 ند. ردکبینی میتر مشارکت نوجوانان در این دسته از رفتارها را در آینده نیز پیشپایین

اقضی جنسیت نتایج متن و معنای زندگی ابعادمنابع و  یمطالعات صورت گرفته در حوزه
هایی تفاوت به ی منابع معناهای صورت گرفته در حوزه. برخی از پژوهشانددر بر داشتهرا 

؛ بارتور 5111ند )پراگر و همکاران، اهدر منابع معنابخش به زندگی زنان و مردان دست یافت
، 5، کرامر، بوسوین و براسیو؛ فگ5113، 0؛ شفر، کلینگمن و لوکاس5110ران، و همکا

در برخی از مطالعات صورت گرفته در این حوزه، زنان و  (. در مقابل5119؛ شنل، 5117
بارتور و همکاران،  ؛ 0999ند )دیبیتس، اهمردان از نظر منابع معنا تفاوت معناداری را نشان نداد

عاد وجود باین تناقض در خصوص ا(. 5102، 3چاوز، رویو و همکاران سابادو،-؛ توماس5110
خورد. به این ترتیب که برخی از مطالعات صورت و جستجوی معنای زندگی نیز به چشم می

همکاران،  )استگر و انددست نیافته زنان و مردانمیان معناداری  به تفاوت گرفته در این حوزه
؛ استگر، 5101، 2پارک، پارک و پیترسون؛ 1195، 9؛ استگر، اویشی و کاشدان5114

ها معنای زندگی باالتری از سوی دیگر برخی پژوهش (.5101، و همکاران 4پیکرینگ، آدامز

                                                           
1  . Schaefer, Klingman & Lucas 

2. Kramer, Bausewein & Borasio 

3. Tomás Sábado, Chávez, Royo 

4. Oishi & Kashdan 

5. Park, Park & Peterson 

6. Pickering, Adams 
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؛ اورباچ، ایلوز 0941، 0کرامبافکنند )مردان: از دو گروه جنسیتی گزارش می یرا برای یک
(. الزم به ذکر است که 1195، شنل، 0390؛ زنان: بهادری و علیلو، 0917، 5و روزنهِیم

های سنی بزرگسال صورت گرفته و شاید قابل تعمیم به گروه های فوق بر روی گروهپژوهش
مرکز بر ، عدم تپژوهشی هایبر این تناقضات در یافته عالوهدر نتیجه و سنی نوجوان نباشد. 

کان لزوم کما های معناداریدر مولفه تیهای جنسیتفاوتی نوجوانی در بررسی مرحله
 سازد.ی سنی روشن میصرف بر این ردهها را با تمرکز این مولفهی مطالعه

دگی در گرهای معنای زنشناسایی تعیین به طور کلی و با در نظر گرفتن آنچه مطرح شد
. استاز اهمیت به سزایی برخوردار  ی پیدایش معنابه عنوان نقطه ی تحولیاین مرحله

کردن خالء موجود در مطالعات مرتبط با معنای زندگی در  پر جهتی حاضر در مطالعه
 در این راستا. استی سنی در این ردهابعاد معنای زندگی و  منابعنوجوانی به دنبال شناسایی 

ر منابع معنای زندگی د که: هستندخ به این سواالت سبه دنبال پا محققان این پژوهشدر 
های گزارش شده از سوی میان منابع و حوزه آیاهایی است؟ نوجوانان مشتمل بر چه حوزه

ز نظر اتفاوت وجود دارد؟ و در نهایت اینکه نوجوانان دختر و پسر دختران و پسران نوجوان 
 دارند؟ تفاوتی ابعاد وجود و جستجوی معنای زندگی چه 

 پژوهش روش
 ساله 01تا  05 نوجوان 904متشکل از  پژوهش توصیفی حاضر کنندگان در شرکت

(35/0=Std ؛99/02؛ = M 3/29؛ )ی ششمکه در مقاطع پایه ندبود درصد نوجوان دختر 
درصد(  7/49)ی دوم دبیرستان و دوره درصد( 3/05) ی اول، دورهدرصد( 9/5) ابتدایی

ی . نمونه(درصد 7/51) دیپلم بودندتحصیلی و یا دارای مدرک  مشغول به تحصیل بودند
مناطق  از گیری در دسترس و هدفمندبه روش نمونهو  0393-99های سال در فاصلهمذکور 

از آن رو که هدف  شدند. انتخاب)شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز(  تهران مختلف شهر
برخورداری از هوش طبیعی و عدم بود،  انی عادی نوجوانی حاضر بررسی جامعهاز مطالعه

 هببه عنوان مالک ورود  اریو بیم و نیز مشکل حاد جسمی شناختیوجود اختالل بارز روان
گیری توزیع پرسشنامه به این روش نمونه 211در مجموع تعداد  پژوهش مد نظر قرار گرفت.

 و نیز حذف یا مخدوش بودند ،هایی که بازگشت داده نشدهسشنامهشد که با حذف پر

                                                           
1. Crumbaugh 

2. Orbach, Illuz & Rosenheim 
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در  (n=94اطالعات مربوط به نوجوانانی که به گزارش خود دارای بیماری جسمی بودند )
 پرسشنامه وارد تحلیل شد.   904نهایت 

 ها:ابزار گردآوری داده
ی ارزیابی معنای زندگی ابزاری است که به منظور برنامه: 0ی ارزیابی معنای زندگیبرنامه

( ایجاد و 5111) 5فگ، کرامر، الهاست، بوراسیوارزیابی معنای زندگی و منابع آن توسط 
 7تا  3شود که در ابتدا بین دهندگان خواسته میمعرفی شده است. در این مقیاس از پاسخ

مایند. ها، ذکر نبندی آندهد )منابع معنابخشی( بدون درجهرا که به زندگی آنها معنا می حوزه
ها را ها میزان رضایت خود از هر یک از این منابع و سپس اهمیت هر یک از آنسپس آن

 رش شده سپس به طبقات مجزایی تفکیکنمایند. منابع معنای گزابندی میمشخص و درجه
: نداه زندگی را مطرح ساختهی مجزا از منابع معنابخش بطبقه 02گردند. سازندگان مقیاس می

ی عاطفی، ارتباطات اجتماعی، کار و تحصیل، اوقات فراغت، خانه، امور خانواده، رابطه
 هنر، رشد. فگ و گرایی،مالی، معنویت، سالمت، رضایت، طبیعت، تعهد اجتماعی، لذت

ی ارزیابی معنای زندگی ای ملی و در راستای طراحی ابزار برنامه( در مطالعه5111همکاران )
کمی در خصوص این  سه شاخصهمچنین  ابزار فوقگانه دست یافتند.  02به این طبقات 

ها از )که نشانگر میزان رضایت کلی آزمودنی 3شاخص رضایتدهد: به دست می منابع معنا
)که  9شاخص وزن باشد(؛می 1-011بوده و ارزش آن بین بین ابع معنای زندگی خود من

 دارد(؛ و شاخص وزنیِ 1-011نمایانگر اهمیت کلی منابع معنای زندگی بوده و ارزشی بین
ی کل ترکیبی از دو شاخص فوق بوده و به نوعی نمره 1-011که با ارزشی از  ) 2رضایت

سازندگان مقیاس پایایی بازآزمایی شاخص وزنی  .(دهدمی حاصل از این ابزار را به دست
کنند، عالوه بر این، همسانی درونی گزارش می 75/1ی یک هفته برابر با رضایت را به فاصله

 (؛ همچنین5111به دست آمد )فگ و همکاران،  70/1بندی رضایت و اهمیت برابر با درجه
های سنجش معنا به دست داده است. در ابزار روایی همگرای خوبی با سایر آزمون این

ی معکوس شده و سپس روایی صوری ی حاضر مقیاس مذکور ترجمه و ترجمهمطالعه
مقیاس با استفاده از نظر متخصصان مورد بررسی و تایید قرار گرفت. بررسی پایایی آزمون 

                                                           
1. The Schedule for Meaning in Life Evaluation (SMiLE) 

2. Fegg, Kramer, L’hoste and Borasio 

3. Index of satisfaction (IoS) 

4. Index of weighting (IoW) 

5. Index of Weighted Satisfaction (IoWS) 
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 29/1 و 23/1، 45/1برابر با  همبستگیحاکی از آزمودنی  32بر روی به روش بازآزمایی 
(110/1>pبرای شاخص )دو بار اجرا پس از  دریت، وزن و شاخص وزنی رضایت های رضا

 یرضایت و وزن منابع معنا در نمونه همسانی درونی بررسیدر  عالوه بر اینبود. روز  02
 به دست آمد.  72/1و  71/1برابر با آلفای کرونباخ مورد مطالعه حاضر

 مطالعه به منظور سنجش ابعاد وجود و  : در این0ی معنای زندگیپرسشنامه
که  امه. این پرسشنشدی معنای زندگی بهره گرفته جستجوی معنای زندگی از پرسشنامه

 2ای است که هر گویه 01( ساخته شده است، یک مقیاس 5114توسط استگر و همکاران )
دهد. می را مورد سنجش قرار "جستجوی معنا"و  "وجود معنا"گویه آن یکی از دو مولفه 

:کامال صحیح( 7:کامال غلط تا 0ای لیکرت )از گویه 7سواالت این ابزار بر روی مقیاس 
ی متغیر بوده و نمره 32تا  2بدین ترتیب نمرات هر دو زیر مقیاس بین  شود.گذاری مینمره

املی ساختار دو ع ی میزان باالتر وجود و یا جستجوی معنای زندگی است.دهندهباالتر نشان
مورد تائید قرار گرفته است و شواهد حاکی از آن است که  ن ابزار در مطالعات مختلفیا

؛ استگر 5111، 5باشد )استگر، فریزیر و زچانینیهای مختلف مشابه میاین ساختار در فرهنگ
)با (. سازندگان آزمون روایی همگرا 5103، 3؛ بویراز، الیتسی و کن5111و همکاران، 

گرایی و ی مثبت و عوامل شخصیتی برونزندگی، عاطفه های رضایت ازآزمون
رده را بررسی ک ی منفی، نورزگرایی(های افسردگی، عاطفه)با آزمون و واگرا( 9پذیریتوافق

(. همچنین در بررسی 5114، )استگر و همکاران اندخوبی برای آن گزارش داده و روایی
به  1/1برای هر دو زیر مقیاس باالی  اعتبار آن، ضریب همسانی درونی در مطالعات مختلف

 0(. پایایی بازآزمایی این مقیاس با فاصله زمانی 5114دست آمده است )استگر و همکاران، 
گزارش شده است  73/1و  71/1برابر با های وجود و جستجوی معنا برای زیر مقیاسماه 

 یباز آزمایی با فاصلهی حاضر بررسی پایایی به روش در مطالعه(. 5114)استگر و همکاران، 
و برای زیر مقیاس جستجوی معنا  79/1روز برای زیر مقیاس وجود معنا برابر با  02زمانی 
همچنین ضریب همسانی درونی دو زیرمقیاس وجود . (p<110/1) به دست آمد 70/1برابر با 

 به دست آمد.  71/1و  13/1و جستجوی معنا به ترتیب برابر با 

                                                           
1. Meaning in Life Questionnaire (MLQ) 

2. Zacchanini 

3. Boyrz, Lightsey & Can 

4. extraversion and agreeableness 
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الذکر در قالب یک بسته در ابزارهای فوق :هاو تحلیل داده ی اجرای پژوهششیوه
. رفتگاعالم کردند قرار اختیار آن دسته افرادی که موافقت خود را برای شرکت در پژوهش 

عنای ی ارزیابی مبه ویژه برنامهی تکمیل ابزارها توضیحاتی در خصوص نحوه انگرآزمون
دهی اقدام به تکمیل گزارش خود افراد در قالبو ها قرار داده در اختیار آزمودنیزندگی 

اوت ها متفترتیب سواالت و ابزارهای پژوهش برای نیمی از آزمودنی .کردندها پرسشنامه
ای پاسخدهی زمان مورد نیاز برگویی به سواالت پیشگیری شود. تا از اثر ترتیب در پاسخ ،بود

 بود.دقیقه  31±01ی این مطالعه در نمونه
های معنای زندگیِ مطرح شده ، منابع و حوزههای پژوهشست از تحلیل دادهدر گام نخ

 "ی ارزیابی معنای زندگیبرنامه"طبقه معنای زندگی مطابق با دستورالعمل  02به یکی از 
یص قابل تخصگزارش شده معنای زندگی  منابع در این میان برخی از اختصاص داده شدند.

شده نبودند. این منابع جدید به لحاظ فراوانی پیش تعیین ی ازگانه 02به هیچ یک از طبقات 
ای ههای مختلف قابل توجه بوده و به دلیل اهمیت تفاوتو دفعات تکرار از سوی آزمودنی

بین فرهنگی احتمالی با مطالعات انجام شده در این حوزه به صورت جداگانه به روش تحلیل 
دسته از منابع معنا که در طبقات موجود  اینمحتوا مورد بررسی قرار گرفتند. در خصوص 

 یها مطرح شده بودند، طبقاتدرصد از آزمودنی 3گنجیدند و در مجموع از سوی بیش از نمی
ی جدید از منابع معنای زندگی را به طبقه 7جدید ایجاد شدند. نتایج حاصل از تحلیل محتوا 

ی ت(، آینده )اهداف و آرزوهادست داد: فناوری اطالعات )گوشی، تبلت، کامپیوتر، اینترن
ی خوب(، حق انتخاب )آزادی و استقالل(، ظاهر شخصی )زیبایی معطوف به آینده، آینده

، و پوشش( جسمی و فیزیکی، خوش لباس بودن، خوش اندام بودن، به روز بودن لباس
اخالقیات )مهربانی، عشق و محبت، خوش اخالق بودن، صداقت(، نیاز به پذیرش اجتماعی 

برو، احترام از سوی دیگران، احساس ارزشمند بودن در نگاه دیگران، توجه از سوی )آ
هایم، استعدادهایم، هویتم، شخصیتم( و دیگران(، خود )الف: خود شخصی )خودم، توانایی

 (. ب: خود اجتماعی )کشورم، ملیتم، شهرم
ب مستقل و ابه منظور بررسی اعتبار تخصیص منابع معنا به طبقات مشخص شده دو ارزی

پرسشنامه را بررسی و منابع گزارش  31شناسی به صورت تصادفی ی روانمتخصص در حوزه
بندی نمودند. ضریب توافق میان را مطابق با دستورالعمل ابزار طبقه های آزمودنیشده

ان بمتغیر بود که بیانگر میزان توافق مناسب میان ارزیا 0تا  71/1ارزیابان برای اغلب طبقات بین 
ب ضریب توافق به ترتی "تعهد اجتماعی"و  "اوقات فراغت"ی است. تنها در مورد دو طبقه
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ه ذکر الزم بدهد. به دست آمد که کماکان توافق قابل قبولی را نشان می 42/1و  43/1برابر با 
های ذکر شده از سوی افراد که قابل اختصاص به هیچ یک است که برخی از منابع و حوزه

موجود و به دست آمده نبودند، مطابق با دستورالعمل پرسشنامه حذف شده و  از طبقات
 ها در محاسبات بعدی مورد استفاده قرار نگرفت.نمرات خام مربوط به رضایت و اهمیت آن

همچنین در خصوص تمامی منابع معنا، منابعی که مبهم بوده و به راحتی قابل تخصیص به 
وافقی در گرفت تا تزیابان مورد بحث و بررسی قرار میطبقات نبودند، به تفصیل میان ار

در  وها ی تحلیل دادهدر ادامهبه طبقات موجود حاصل شود.  هاخصوص تخصیص آن
راف و انحفراوانی، میانگین گویی به سواالت پژوهش از آمار توصیفی )راستای پاسخ

ای های کاز آزمونجنسیت جهت مقایسه بین دو  ( و ع معنا استاندارد نمرات مربوط به مناب
 مستقل بهره گرفته شد.  tاسکوئر و 

 های پژوهشیافته
فراوانی دفعات ذکر شده هر یک از طبقات موجود و جدید منابع معنا را همراه با  0جدول 

 0میانه در مجموع به صورتدهد. ها نشان میدرصد و نمرات رضایت و اهمیت هر یک از آن
ی حوزه 3ها کمتر از آزمودنی %2/9ها گزارش شد  )آزمودنی منبع معنای زندگی از سوی 2

 %3/04حوزه،  9ها به آن %5/50 ،ی معناحوزه 3به ها آزمودنی %9/02معنا را گزارش کردند، 
ی معنا بخش برای زندگی اشاره حوزه 7به  %7/54حوزه و نهایتا  4به  %9/02حوزه،  2به 

رین باالت "خانواده"ر میان منابع معنای گزارش شده د گرددهمانطور که مالحظه می(. کردند
 "تعهد اجتماعی"ی حاضر به خود اختصاص داده و ی مورد مطالعهفراوانی را در نمونه
را داشته است. از میان طبقات منابع معنا مطابق با مطالعات پیشین )فگ  کمترین میزان تکرار

ی معنای زندگی، طبقه ی ارزیابیبرنامه( و دستورالعمل 5117و همکاران، 
کنندگان نوجوان این پژوهش به عنوان یک از سوی هیچ یک از شرکت "طبیعت/حیوانات"

 ی معنابخش به زندگی گزارش نشد. حوزه

  

                                                           
1. In median  
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 ها به تفکیک طبقاتمنابع معنای زندگی گزارش شده توسط آزمودنی .1 جدول

 منابع معنای زندگی
ود بندی موجبر مبنای طبقه

ی ل برنامهدر دستورالعم
 ارزیابی معنای زندگی

 منابع معنای زندگی
بر مبنای طبقات 
جدید حاصل از 
تحلیل محتوا در 

 ی حاضرمطالعه

n % 

رضایت از منبع 
 معنای زندگی

اهمیت منبع 
 معنای زندگی

Mean ± 
SD 

Mean ± 
SD 

 33/4±09/0 17/5±35/0 3/90 311  خانواده 0

5 
ارتباطات 
 اجتماعی

 555 9/23 95/0±41/0 20/0±31/2 

 49/2±99/0 51/0±70/0 23 551  کار / تحصیل 3
 31/4±31/0 14/5±90/0 7/35 034  معنویات 9

2 
مادیات و امور 

 مالی
 051 1/51 5±51/1 73/0±04/2 

 97/2±25/0 93/0±17/0 1/01 71  ی عاطفیرابطه 4

7 
اوقات فراغت / 

 آرمیدگی
 40 7/09 39/0±71/0 47/0±90/2 

 93/2±49/0 71/1±19/5 0/01 95  ضایتر 1
 00/4±90/1 34/5±55/0 7/1 34  سالمت 9

 59/2±41/0 22/0±91/0 9/9 39  گراییلذت 01
 17/3±44/0 0±99/0 4/9 09  هنر /فرهنگ 00
 05/2±11/5 29/1±19/5 1/3 04  رشد 05
 97/2±99/0 40/1±35/5 0/3 03  خانه 03
 15/2±91/0 5±19/1 9/5 01  تعهد اجتماعی 09
 - - 1 1  حیوانات / طبیعت 02
 70/9±10/5 54/0±14/0 02 45 فناوری اطالعات  04
 94/2±12/0 32/0±49/0 3/05 20 آینده  07
 17/2±15/0 03/1±12/5 2/4 57 ظاهر شخصی  01
 33/2±15/0 90/1±19/5 2/4 57 حق انتخاب  09
 19/4±31/0 57/0±15/0 3/4 54 اخالقیات  51

50  
نیاز به پذیرش 

 اجتماعی
07 0/9 45/0±90/1 10/0±53/2 

 خود  55
 09/4±01/0 01/0±10/5 0/3 03 شخصی
 4±0 33/1±25/0 7/1 3 اجتماعی
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ن و بیشتری "فناوری اطالعات"ی در میان منابع جدید به دست آمده در این مطالعه حوزه
پژوهش در مجموع بیشترین  های اینآزمودنیکمترین فراوانی را داشتند.  "خود"ی حوزه

و داشته و کمترین میزان رضایت را از  "سالمت" و "خانواده"هایمیزان رضایت را از حوزه
بیشترین اهمیت و  "معنویات" و "خانواده"اعالم کردند.  "مادیات"و  "ظاهر شخصی"
 در تعیین معنای زندگی در میانرا کمترین اهمیت  "فناوری اطالعات"و  "فرهنگ و هنر"

 منابع معنا به خود اختصاص دادند.
د در متغیرهای مور دختران و پسرانتفاوت  های پژوهشگام بعدی از تحلیل یافتهدر 

کر هر تفاوت فراوانی ذ روشن ساختندر ابتدا و به منظور  .مورد بررسی قرار گرفتپژوهش 
تایج ن. دآزمون کای اسکوئر استفاده گردی یک از منابع معنای زندگی در دو جنسیت از

حاصل از این تحلیل حاکی از آن است که از میان طبقات معنای زندگی، دختران و پسران 
ی معنای زندگی با یکدیگر تفاوت معنادار دارند. دختران با فراوانی طبقه 02در فراوانی ذکر 

= P ،19/59<110/1) (، مادیاتP ،72/09( =0)2X<110/1ی عاطفی )بیشتری طبقات رابطه
(0)2X،) ( 12/1سالمتی>P ،73/1( =0)2X( رضایت ،)12/1>P ،9( =0)2X هنر ،)
(110/1>P ،00/03( =0)2X( رشد ،)12/1>P ،14/9( =0)2X فناوری اطالعات ،)
(110/1>P ،19/31( =0)2X( حق انتخاب ،)110/1>P ،90/03( =0)2X ظاهر شخصی ،)
(110/1>P ،57/59( =0)2X( تایید دیگران ،)12/1>P ،40/2( =0)2X( و خود )12/1>P ،

94/9( =0)2Xذکر  فراوانی ،( را در میان منابع معنا بخش به زندگی ذکر کردند؛ در حالیکه
= P ،05/2<12/1(، اوقات فراغت )P ،97/03( =0)2X<110/1طبقات ارتباطات اجتماعی )

(0)2X( خانه ،)12/1>P ،50/1( =0)2X( و تعهد اجتماعی )12/1>P ،14/9( =0)2X در )
می های کشاخصدر  دختران و پسرانتفاوت ران به صورت معناداری باالتر بود. میان پس

  مورد بررسی قرار گرفت. مستقل tبا استفاده از آزمون  منابع معنا و نیز ابعاد معنای زندگی
 دختران و پسران نوجوان در متغیرهای مورد پژوهش یمقایسه .2 جدول

 میانگین گروه متغیر
انحراف 
 استاندارد

 tآزمون  مون لوینآز

F معناداری t 
ی درجه

 آزادی
 معناداری

ابع
من

  
ی

عنا
م

  
گی

زند
 

شاخص 
رضایت 
 منابع معنا

 44/01 14/11 پسر
43/1 95/1 49/9 909 110/1 

 00/09 50/75 دختر

 42/1 53/330 -99/1 110/1 33/01 01/07 10/15 پسر
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شاخص 
اهمیت 
 منابع معنا

 12/05 44/15 دختر

شاخص 
وزنی 
 رضایت

 24/01 73/15 پسر
35/5 05/1 15/2 909 110/1 

 05/09 90/73 دختر

عاد
اب

  
ی

عنا
م

  
گی

زند
 

وجود 
معنای 
 زندگی

 52/2 52/51 پسر
55/00 115/1 77/2 15/903 110/1 

 31/4 94/59 دختر

جستجوی 
معنای 
 زندگی

 19/9 93/51 پسر
94/1 99/1 01/0- 909 53/1 

 73/9 99/59 دختر

قابل مالحظه است، در خصوص منابع معنای زندگی دختران و  5همانطور که در جدول 
های رضایت از منابع معنا و شاخص وزنی رضایت تفاوت معناداری داشته پسران در شاخص

نای عی ابعاد ماند. در حوزهو پسران به طور کلی میانگین باالتری در این دو مولفه داشته
زندگی دو گروه در وجود معنای زندگی متفاوت بوده و مجددا پسران میانگین باالتری از 

 اند.  معناداری در مقایسه با دختران به دست آورده

 گیریو نتیجه بحث

ای هکه عالوه بر منابع به دست آمده در پژوهش استحاکی از آن  ی حاضرهای مطالعهیافته
ای صورت های از معنای زندگی هستیم. همچنین تحلیلمنابع تازهپیشین، در این نمونه شاهد 

های مختلف معنای زندگی در میان های جالب توجهی را در خصوص مولفهگرفته تفاوت
 سازد.دختران و پسران آشکار می

به عنوان اولین منبع معنا بخش به زندگی بود که با بیشترین  "خانواده"در پژوهش حاضر 
ات ارتباط"های مورد مطالعه گزارش شد و به دنبال آن بسیاری از آزمودنی فراوانی از سوی

العات در ای که با دیگر مطبیشترین فراوانی را داشتند؛ یافته "کار / تحصیل"و  "اجتماعی
(. 5105سیر، ؛ افالک5110باشد )به عنوان مثال بارتور، ساوایا و پراگر، این زمینه همسو می

ین ی منابع معنای زندگی نخستاکثر مطالعات صورت گرفته در حوزهالزم به ذکر است که 
در این  ایمنبع معنا بخش به زندگی را ارتباطات ذکر کرده و خانواده به عنوان زیر مجموعه

( 0913وگلر و ابرسول )( و دی0993گردد. به عنوان مثال تیلور و ابرسول )قلمداد می طبقه
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های مورد مطالعه )از کودکی تا سالمندی( ی گروههمه در مطالعات خود دریافتند که در
کنندگان به خود اختصاص داده بود. این بندی را در پاسخ شرکتباالترین درجه "روابط"

(، 0991) 0طبقه شامل تعامالت با خانواده، دوستان و شرکای عاطفی بود. هارلو و نیوکامب
( و دیبیتس 0994و چمبرلین ) 5نر(، اکو0997(؛ پراگر )0992دیبیتس، درست و هانسن )

 ( نیز به نتایج مشابهی دست یافتند. 0999)
ترین عاملی است که از نظر هیجانی و اقتصادی نوجوان را حمایت کرده خانواده اساسی

زاده و درتاج، دوست، اباذری، عباسکند )حقو حسی از هویت و تعلق در او ایجاد می
اجتماعی نوجوان ایجاد کرده -د روانیین زمینه را برای رشتردر واقع خانواده بنیادی(. 5109

کرمی، شهرستانی، رود )به شمار می اوو روابط خانوادگی یک عامل حفاظتی قوی برای 
ارتباط با خانواده در مقایسه با ارتباط با دوستان همبستگی بییشتری (. 0390توانایی و آسیایی، 

رابطه با والدین به عنوان یکی از (. 5109)برونک، دهد را با معنا و هدف در زندگی نشان می
 شناختی نوجوان درعوامل مهم در بهزیستی نوجوانان شناخته شده است. اساسا تحول روان

 شناختیساز رنج روانگیرد و انزوا و ناکامی مزمن در روابط زمینهخالل روابط شکل می
ی مشترک های فعالیتامکان تجربهتعامل مثبت با اطرافیان در قالب روابط اجتماعی  .است

 گیری هویت به نوجوان کمکو خوشایند را فراهم ساخته و از سوی دیگر در فرایند شکل
ابی و ، آزاد فالح، موتتقویتر از خود و دنیای اطرافش داشته باشد )کند که درکی عمیقمی

 (.0399 ،طالیی

 ین میزان تکرار  را در اینکمتر "تعهد اجتماعی"در میان طبقات منابع معنای زندگی 
های تیوتوان در اولنمونه از نوجوانان به خود اختصاص داد. دلیل این یافته پژوهشی را می

سد افراد رهای سنی جستجو کرد. به نظر میارزشی متفاوت نوجوانان در مقایسه با سایر گروه
 اطراف ین با دنیاییابی و کشف ارتباطی نوهویت خود،مشغول  بسیار ی تحولیدر این رده

دوستی، کمک به دیگران، مفید بودن و کار عواملی چون انسان؛ از این رو خود هستند
های تعهد اجتماعی، منبعی معنا بخش در زندگی آنها هایی از مولفهداوطلبانه، به عنوان نمونه

د که ( همخوانی دار0912گردد. این یافته با نظریات تحولی همچون اریکسون )نمیقلمداد 
بیان داشتند جوانان غالبا مشغول خود بوده و به دنبال ایجاد یک هویت شخصی، توسعه و 

کسون ای هستند. مطابق با دیدگاه اریایجاد روابط فردی و دستیابی به یک حس تسلط حرفه

                                                           
1. Harlow & Newcomb 

2. O'Connor 
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توان شاهد یک فرایند تکامل تدریجی از خودگرایی به در تحول بهنجار آدمی می
توان در بزرگسالی و عمدتا میانسالی مالحظه تکامل این فرایند را می البته .بود 0دیگرگرایی

ای هتوان چنین مطرح نمود که همچنانکه افراد رشد میابند، از ارزشنمود. به عبارتی می
هایی چون خدمت رسانی به دیگران، و پیوند ابزاری و اهداف فردی به سمت و سوی ارزش

(. به عبارتی گویی 0999کنند )رکر، اجتماعی حرکت میتر ها در سطوح وسیعبا دیگر انسان
رایانه را ارج هایی فردگتر بیشتر ارزشفرد در ابتدای فرایند تشکیل معنا و در سنین پایین

 گذارد. گرایانه میهایی انسانی تحول رو به سوی ارزشنهد و با حرکت در چرخهمی
ه کنندگان نوجوان این پژوهش باز سوی هیچ یک از شرکت "طبیعت/حیوانات"ی طبقه

ی پژوهش حاضر همسو با ی معنابخش به زندگی گزارش نشد. این یافتهعنوان یک حوزه
باشد، که از معدود مطالعاتی است که در چارچوب ( می5102ی کودال و همکاران )مطالعه

رخی ب فرهنگی غیر غربی به بررسی منابع معنای زندگی پرداخته است. این در حالی است که
مطالعات بر روی منابع معنای زندگی این حوزه را به عنوان یکی از عوامل معنا بخش به 

؛ فگ و همکاران، 5110؛ لین، 0994دهند )اکونر و چمبرلین، زندگی افراد گزارش می
های سنی غالب این دست مطالعات بر روی گروهعالوه بر اینکه (. 5100؛ رکر و وو، 5117

ای بین هتواند نشانگری از تفاوتی پژوهش میه است، این یافتهبزرگسال صورت گرفت
فرهنگی نیز در خصوص منابع معنای زندگی باشد. طبیعت به عنوان یک منبع معنا بخش به 

( یا سالمندی )رکر و وو، 0994زندگی برای افرادی که در میانسالی )اکونر و چمبرلین، 
های تواند بدان دلیل باشد که افراد در رده( قرار دارند، گزارش شده است. این می5100

شناسانه و وجودی از نزدیکی به طبیعت گرفته و این تحولی مذکور حسی از معنای هستی
(. به صورت نظری 5103، 5دهد )هوول، پسمور و بوروها را ارتقاء میعامل بهزیستی آن

ی های سنردها بیشتر بکه  هایی از معنای زندگی را در نزدیکی به طبیعت یافتتوان مولفهمی
از  رارویف از:عبارتند  هامولفهبرخی از این نوجوانی؛  دوران و نهدارد  همخوانی بزرگسالی

به چیزی فراتر از زندگی فردی و نگاه به زندگی در قالب بخشی از یک  9، وصل بودن3خود
ذکر شد نگاه  (. این در حالیست که همانطور که5105تر )هوول، پسمور و بورو، طرح بزرگ

                                                           
1. self-centered to other-centered 

2. Howell, Passmore & Buro 

3. Self-transcendence  

4. Connectedness 
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ارتباط  ینوجوان به معنای زندگی نگاهی بیشتر فردگرایانه بوده و به ندرت و به جز محدوده
 رد. گینگرانه را در بر میهای هستیبا دیگران از خود فرد نوجوان فراتر رفته و مولفه

ود توان در نظر گرفت وجی پژوهش حاضر میتبیین دیگری که در خصوص این یافته
دی ی چندبعهای مورد بررسی پیشین است. سازههای فرهنگی در مطالعات و نمونهتفاوت

احساس  ها ومعنا متشکل از عناصر مرتبط شناختی، انگیزشی و عاطفی مانند باورها، ارزش
(. این عناصر برگرفته از منابع مختلفی هستند که 0994باشد )اکونر و چمبرلین، رضایت می

ها ها و باوراند. ارزششود، گرفته شدهها تجربه میه معنا در آنهای شخصی کخود از زمینه
ناسی شهای جمعیتی فرهنگی و ویژگیزیرسازهای منابع معنا بوده و لذا متناسب با زمینه

های سطح زمینه ی تعامل بینکنندهکنند. بنابراین منابع معنای زندگی هر فرد منعکستغییر می
( 0917، 5باشد )کافمنرهنگی و تاریخی در سطح کالن میو سیستم ارزشی ف 0خرد زندگی

شد یافتن، باشد که بیانگر رهای زندگی تفاسیر ذهنی از میراث فرهنگی فرد میمنظور از زمینه
(. این 0917باشند )کافمن، زندگی و کسب معنا از برخی از تجارب فرهنگی خاص می

ی هستند و خود را در چارچوب اجتماعی که چه کسای برای درک افراد از اینها پایهزمینه
ها تداعی باورهایی است که به صورت دهد. ارزشکنند به دست میچگونه ادراک می

ها زشباشد. این اری خاص در گذر زمان میوسیعی قابل قبول بوده و برگرفته از یک جامعه
فرهنگی خاص قرار داده و به شکل گرفتن ساختار -ر یک چارچوب تاریخیشخص را د

رسد ارتباط با حیوانات و طبیعت چنانکه در کنند. به نظر نمیزندگی او  کمک می
ی ما نیز برجسته باشد، به ای از افراد جامعههای غربی رایج است در میان نمونهفرهنگ

 ن شود. طوریکه در منابع معنا بخش به زندگی نمایا
تواند دلیلی احتمالی برای دستیابی به طبقات جدید از منابع های فرهنگی میاین تفاوت

ی حاضر باشد. طبقات جدید منابع معنا بخش به زندگی که در معنای زندگی در مطالعه
ی بین هاهای تحولیِ مختصِ نوجوانی، تفاوتی حاضر به دست آمد، در کنار ویژگیمطالعه

ری اطالعات، فناو"سازد. این طبقات جدید مشتمل بر ز در این زمینه برجسته میفرهنگی را نی
ر بودند. د "آینده، حق انتخاب، ظاهر شخصی، اخالقیات، نیاز به پذیرش اجتماعی و خود

ی هبیشترین و حوز "فناوری اطالعات"ی میان منابع جدید به دست آمده در این مطالعه حوزه
ارش شده را از سوی نوجوانان مورد مطالعه داشتند. برخی از این کمترین فراوانی گز "خود"
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عی چون اند؛ منابمنابع معنا بخش به زندگی در برخی مطالعات در این حوزه نیز به دست آمده
وگلر و ابرسول، ، دی0993(، ظاهر شخصی )تیلور و ابرسول، 0973، 0اخالق )باتیستا و آلموند

(. اما علت ظهور هر یک از این منابع جدید در 5102ران، ها )کودال و همکا( و آرزو0913
 تواند باشد؟های معنابخش به زندگی نوجوانان در این مطالعه چه میحوزه

های فناوری اطالعات )گوشی، تبلت، کامپیوتر( در دنیای حاضر اینترنت و دیگر مشخصه
ند. کتر ایفا مید جوانی زندگی افراد جامعه به ویژه افرانقشی چشمگیر در روند هر روزه

گونه فضاهای مجازی در اختیار کاربران آنها قرار های بیشماری که حضور در اینفرصت
 نهگوهای حاصل از آن افراد را هرچه بیشتر به سمت و سوی این دهد، همراه با خشنودیمی

 %7/92 ( آسیا در مجموع5109) 5کشاند. بر اساس گزارش آمار جهانی اینترنتها میفناوری
دهد. همچنین مطابق با آمار منتشر کاربران اینترنت در سطح جهان را به خود اختصاص می

کاربران  %09خانوارهای کشور دارای رایانه بوده و  % 9/92( 0395ی مرکز آمار ایران )شده
شود. سال شامل می 59تا  02این کاربران را افراد  %5/50سال و  09تا  4اینترنت را افراد 

ای از ابزارهای فناوری اطالعات چه در راستای سرگرمی و مروزه نوجوانان به طور فزایندها
(. به استناد 5102، 3کنند )دیر، چِن و نمینِنهای درسی استفاده میچه در راستای فعالیت

شن، لیو پایین آمده )های صورت گرفته سن استفاده از اینترنت در میان کاربران آن پژوهش
( و اگرچه آمار دقیقی در این خصوص در دسترس نیست، اما میزان شیوع 5105، 9و ونگ

ای مشابه هایبر، تلگرام و دیگر برنامههای فناوری اطالعات از قبیل واستفاده از برخی از جلوه
به وضوح در میان نوجوانان در حال افزایش است. به این ترتیب جای تعجبی نیست که این 

 معنابخش به زندگی در میان این گروه سنی نمود یابد.  عامل به عنوان یک منبع
های مربوط به آینده از قبیل اهداف و آرزوهای معطوف به آینده و داشتن دغدغه

ای خوب منبع دیگری بود که در میان منابع جدید به دست آمده از نظر فراوانی در رتبه آینده
رکزی خاص بر آینده و ایجاد های بارز نوجوانی ظهور تمدوم قرار داشت. از مشخصه

و جامع متشکل از مراحلی نزدیک،  2ای کلیدیدگاهی از این مفهوم زمانی به عنوان سازه
ها و انتظارات مرتبط با (. دغدغه2510، 4ی مسیر زندگی است )بارگینامیانی و دور از ادامه
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 دهی بهلباشد و اندیشیدن در این خصوص و شکتحولی شایع می یدورهآینده در این 
تری در نوجوانی در مقایسه با تواند نقش بسیار مهمادراکاتی از خود در چارچوب آینده می

(. چگونگی تفکر نوجوان در خصوص آینده 5109، 0دیگر مراحل تحولی داشته باشد )آیوو
، وردهد )نگها شکل میی رفتار او را در آنهای کنونی و نحوهی ادراک او از موقعیتشیوه
تواند میزان مشارکت نوجوانان ( و انتظارات مثبت در این راستا می5105، 5ریکا و اوپرسابت

، 3کاراندید، چیو، دانکن و همکند )مکبینی در رفتارهای سالم را در ابتدای بزرگسالی پیش
های مرتبط با آن در میان منابع معنای زندگی در گروهی (. لذا انعکاس آینده و مولفه5100

 نان جای تعجب ندارد. از نوجوا
ی دیگری که تحت عنوان یک منبع معنای زندگی در نوجوانان این مطالعه ظاهر حوزه

شد حق انتخاب یعنی آزادی و استقالل بود. کسب استقالل به ویژه از والدین یکی از 
های بارز دوران طلبی از ویژگیرود و استقاللهای اصلی نوجوانی به شمار میدغدغه

ای هتوان رهایی از وابستگیی اصلی نوجوانی را میاست. در حقیقت مشخصهنوجوانی 
 .های مختلف قلمداد نمودکودکی به والدین و رسیدن به خودکفایی و استقالل در زمنیه

نوجوان بایستی هویت اجتماعی و شناختی مجزایی برای خود تشکیل داده و از زیر چتر 
در جریان "(. 0391آبادی و مشهدی، هاشمنبری قحمایتگر والدین خارج شود )ودادیان، 

ی پیشین نوجوان هویت جسمی، جنسی و فکری و روحی خود جدایی از تعلقات کودکانه
 ها در او حاصل شده است، به ایفایرا باور کرده و با کمک از تفکر انتزاعی که در این سال

 ص، 0319)شهرآرای،  "دازدپرهای مستقل در ارتباط با خانواده، همساالن و جامعه مینقش
ای ه(. استقالل و فاصله گرفتن از والدین به ویژه برای کسب اعتماد نسبت به توانایی059

رود. به همین دلیل بسیاری از نوجوانان قوانین را در خود برای نوجوان ضروری به شمار می
والدین، مدارس  های اعمال شده از سویدانند و محدودیتتضاد با آزادی و استقالل خود می

، 9کنند )هولینگ و توریلو مسئوالن را در تعارض با حق خود برای آزاد بودن قلمداد می
ترین سطح به معنای توانایی فرد برای تامین نیازهای اساسی خود (. استقالل در ساده5115

ای هشد. در سطحاست؛ نیازهایی که در اوایل زندگی توسط والدین و دیگران برآورده می
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ترین عالیق فرد را نیز در بر گرفته تمایل به آزادی در تر استقالل عمیقپیچیده
 رسد. های فردی در این مرحله از تحول به اوج خود میگیریتصمیم

ظاهر شخصی مشتمل بر مواردی چون زیبایی جسمی و فیزیکی، کم کردن وزن، خوش 
 ، منبع معنای دیگری بود که درو پوشش لباس بودن، خوش اندام بودن، به روز بودن لباس

اری ی بسیمیان منابع معنابخش به دست آمده در پژوهش حاضر جای داشت. نوجوانان دغدغه
ها در خصوص ظاهر خود دارند و بر این باورند که دیگران نیز اهمیت بسیاری برای ظاهر آن

 های جدیدیچهرهی تحولی زمان زیادی صرف تجربه و آزمون قائل هستند. افراد در این رده
در  کنند. این کارهای متنوع در پوشش میهای متنوع و شیوهاز خود با امتحان کردن آرایش

از بدن  گیرد. تصویر ذهنیراستای تحول و دستیابی به یک تصویر بدنی مطلوب انجام می
عدی بی چند رود؛ این سازهی تحولی به شمار مییکی از ابعاد مهم خود ارزیابی در این دوره

(، عموما به عنوان 5102های شناختی و هیجانی است )بارگینا، و پویا که متشکل از مولفه
میزان رضایت از ظاهر فیزیکی یا به عبارتی عدم تفاوت در تصویر کنونی بدن و تصویر 

(. 0390نژاد، ، سلیمانی، کاظماصل شود )دهقانی، چهرزاد، جعفریآل بدنی شناخته میایده
تواند انعکاسی از به زندگی می اهر شخصی به عنوان یک منبع معنابخشظهور عامل ظ

 ی نوجوانان در این حوزه باشد.  ی هموارهدغدغه
های این پژوهش همچنین کمترین میزان رضایت خود را در میان منابع مختلف آزمودنی

از هایی در مورد جذابیت ظاهری مالکگزارش کردند.  "ظاهر شخصی"معنای زندگی از 
های موجود در روند جهانی سوی خانواده بافت فرهنگی عقیدتی مدرسه و جامعه و نیز مالک

مکاران، گیرد )تقوی و هیابد گاهی در تناقض یا یکدیگر قرار میشدن به نوجوان انتقال می
ترین دالیل نارضایتی از تصویر بدنی را در کنار تغییرات بسیار زیاد و سریع (. از مهم0399

توان همین استانداردها و هنجارهای فرهنگی حاکم و رایج ی تحولی، میدر این دورهجسمی 
ی ای و از مجراهای مختلفدانست؛ هنجارها و استاندارهایی که با حجم وسیع تبلیغات رسانه

یابد. ناهمخوانی با این تصویرها برای نوجوان ها انتشار میچون اینترنت، ماهواره و سایر رسانه
ه تواند منجر بهای اجتماعی قرار دارد، میدر معرض تاثیر شدید همساالن و مقایسه که دائما

، یکن فر و منصورینارضایتی درونی، عدم احساس خودارزشی و ناسازگاری گردد )تمنایی
0391 .) 

اخالقیات یا به عبارتی عواملی چون مهربانی، عشق و محبت، خوش اخالق بودن و 
ه ی معنابخش بنوجوانان در این پژوهش به عنوان یک حوزه صداقت منبع دیگری بود که
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ها را متوجه ی شناختی نوجوانان بیشتر آنهای فزایندهزندگی از آن یاد کردند. اگرچه تونایی
(، اما ظهور اخالقیات به عنوان یک 0393آبادی، کند )لطفهای اخالقی میمسائل و ارزش

جود میان های فرهنگی موصل تاثیر فرهنگ و تفاوتتوان حامنبع معنا بخش به زندگی را می
ی منابع معنای زندگی های صورت گرفته در حوزهی این پژوهش و سایر پژوهشنمونه

تر ذکر شد منابع معنا بخش به زندگی افراد تا حد زیادی تحت تاثیر دانست. همچنانکه پیش
 ی عظیما توجه به گسترهی خاص قرار دارد. بهای فرهنگی و اجتماعی هر جامعهچارچوب

اخالقی  هایتاثیرات دین بر ساختار فرهنگ کشور ما جای تعجبی نیست که برخی آموزه
دین اسالم از چنان اهمیت و برجستگی در میان افراد برخوردار باشد، که در معنای زندگی 

 د.نگرند، تجلی یابه خود و زندگی میها به عنوان دیدگاه و چارچوبی که از آن بآن
هایی چون صداقت، محبت، راستی، درستی، حفظ حقوق دیگران و احترام به دیگران آموزه

همه و همه از جمله تعلیمات و دستورات دینی است که تاثیر قابل توجهی بر فرهنگ ارتباطی 
هایی که افراد از مجراهای مختلفی چون خانواده و مدرسه به جامعه ما داشته و دارد. آموزه

 گیرند. یر آن قرار میکرات تحت تاث
منبع دیگر معنا یعنی نیاز به پذیرش اجتماعی مشتمل بر مواردی چون آبرو، احترام از 

میت اهسوی دیگران، احساس ارزشمند بودن در نگاه دیگران و توجه از سوی دیگران بود. 
ه ب به نظر دیگران در بافت فرهنگی قابل تفسیر است. در بررسی دیدگاه کودکان و نوجوانان

 . برای نوجوانی که درشایان توجه هستند "خود" های فرهنگی در خصوصبهزیستی مدل
ر از تگیری خودِ وابسته به دیگران مهمکند شکلگرا زندگی میای با فرهنگ جمعجامعه

وامع هایی از این دست جشود. از این رو توجه به تایید دیگران در نمونهخودِ مستقل تلقی می
های ای است که در یافته(؛ و این همان مساله0399است  )تقوی و همکاران، قابل مالحظه 

ر گرایی حاکم باز نقطه نظر فرهنگی و با توجه به جمعپژوهش حاضر شاهد آن هستیم. 
به شمار  "0فرهنگ با وابستگی درونی"توان نوعی های ایرانی، فرهنگ ایرانی را میخانواده

(؛ در حقیقت و از نقطه نظر فرهنگی این 5111، 3فیموا، مرتضوی و ترو5آورد )واتکینز
ایی که هباشد، یعنی فرهنگگرا قابل مالحظه میهایی جمعوابستگی درونی غالبا در فرهنگ

دهند، پندارد( اولویت میها میهایی که فرد خود را عضوی از آنبه منافع گروهی )گروه
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(. به عنوان 0314شغلی در ژاپن )مرتضوی،  های کاری ومانند گروه خانواده در ایران و تیم
مثال، یک فرد ایرانی با وجود حفظ پیوندهای قوی عاطفی و هیجانی با والدین و اقوام خود، 
در حالت بروز تعارض بین منافع شخصی و خانوادگی، احتماال به منافع خانوادگی اولویت 

 (. 0310باشد )مرتضوی، داده و حفظ آبروی خانواده برای او دارای اهمیت باالتری می
خش های معنابکنندگان در این پژوهش در میان حوزهخود منبع دیگری بود که شرکت

های صورت گرفته دو زیر مجموعه در این طبقه را به زندگی از آن یاد کرده بودند. تحلیل
هایم، استعدادهایم، خودم، توانایی"( خود شخصی شامل مواردی چون 0به دست داد: )

. "کشورم، ملیتم، شهرم"هایی چون ( خود اجتماعی مشتمل بر مثال5و ) "م، شخصیتمهویت
. رشد خود یک مبحث ندآورهای رشد خود به حساب میرشد هویت را معموال یکی از جنبه

ترین موضوعات آن شامل رشد خود انگاره مهم گردد وتحول نوجوانی قلمداد میمهم در 
باشد. نوجوانان غالبا می های خودنهادن بر شایستگیزشعزت نفس یا ارو  یا مفهوم خود

دهند. آل را که دائما در مقایسه با خود واقعی است در خویشتن رشد مییک خود ایده
ی نوجوان و تاکید او بر خود تا حد زیادی حاصل جدایی او از خودآگاهی فزاینده

ای هان در جریان ایفای نقشباشد. تجارب نوجوبزرگساالن و تالش در راستای استقالل می
نگی انگیزد، موجب تلفیق و هماهمختلف و رفتارهایی که پذیرش و تایید دیگران را بر می

خود "(. در این مرحله از تحول 0319گردد )شهرآرای، ی خود در او میدهندهعناصر تشکیل
یتی بوده های اجتماعی و شخصفرد در مقایسه با کودکی بیشتر شامل ویژگی "هایتوصیفی

(. در 0393آبادی، شود )لطفها دیده میهای اعتقادی و ارزشی در آنو عناصری از نظام
واقع مفهوم خود در کودکی با مفهوم خودِ خانوادگی در هم آمیخته بوده و کودک از خودِ 

( و گام اصلی در رشد هویت 0319کند )شهرآرای، ی پدر و مادر تقلید و تبعیت میآگاهانه
ی عمومی خانواده دانست. ی نوجوان از خودانگارهتوان همین جدا شدن خودانگارهرا می

توان حاصل ن را میتجلی خود به عنوان یک منبع معنای زندگی در این گروه از نوجوانا
 از تحول قلمداد نمود. عاد مختلف خود در این دورهببرجستگی رشد ا

دختران و پسران در خصوص برخی های جنسیتی میان پژوهش حاضر همچنین به تفاوت
های معناداری مورد مطالعه دست یافت. در ابتدا و در خصوص منابع معنای زندگی مولفه

فروانی ذکر اغلب منابع معنای زندگی در میان دختران و پسران ها حاکی از آن بود که تحلیل
د قلمداد ندگی خوو پسران منابع متفاوتی را معنابخش به زتفاوت معنادار داشته و دختران 

نابخش به در منابع مع یهایی پژوهش حاضر با مطالعات دیگری به تفاوتاین یافته کنند.می
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؛ 0997؛ پراگر، 0991باشد )بام و استیوارت، میی زنان و مردان دست یافتند همسو زندگ
های (. تفاوت5119؛ شنل، 5113؛ شفر، کلینگمن و لوکاس، 5110بارتور و همکاران، 

ولوژیک، روانی، اجتماعی و فرهنگی بین زن و مرد خود را در منابعی که به زندگی این فیزی
 (. 5110دهد )بارتور و همکاران، دهد نیز نشان میدو گروه معنا می

های رضایت از های معنای زندگی )شاخصهای پژوهش در خصوص دیگر مولفهیافته
دهد که پسران میانگین ی( نشان میمنابع معنا، شاخص وزنی رضایت و وجود معنای زندگ

نای اند. این یافته همسو با نتایج مطالعاتی است معباالتری در مقایسه با دختران به دست آورده
(. 0917؛ اورباچ و همکاران، 0941کنند )کرامباف، زندگی باالتری را در مردان گزارش می

جود معنای زندگی شاخصی ی رضایت از منابع معنا، شاخص وزنی رضایت و وهر سه مولفه
از معناداری زندگی قلمداد شده و از آنجا که به استناد تحقیقات صورت گرفته معنای زندگی 

؛ استگر 5101رود )پارک و همکاران ی میزان بهزیستی باالتر به شمار میکنندهبیشتر منعکس
سر در این ان پکنندگی فوق به عبارتی بدان معنا است که شرکت(، یافته5100و همکاران، 

ین دهند. اما اپژوهش بهزیستی باالتری را در مقایسه با دختران گزارش کرده و نشان می
تفاوت جنسیتی در میزان معناداری و در نتیجه سطح بهزیستی افراد نوجوان از کجا نشات 

ناد تتوان در این مساله جستجو کرد که به اسای را میگیرد؟ یکی از دالیل چنین یافتهمی
فی ی عواطف منمطالعات صورت گرفته در این خصوص، زنان در مقایسه با مردان در تجربه

(. عالوه بر این تغییر و تحوالت 5112، 0هوکسما-دهند )نولنهای باالتری گزارش مینمره
 تواند منجر به بهزیستیبدنی چون بلوغ زودتر، شروع قائدگی و عدم تعادل هورمونی می

(. به 5119، 5ان در مقایسه با پسران گردد )مایکل، بیسگر، فوهر و ایبلتر دخترروانی پایین
عبارتی، از آنجایی که منابع استرس و امکانات مختلفی در اختیار هر یک از افراد دو جنسیت 

گردد، دختران و پسران از نظر ها میگیرد که منجر به تفاوت در میزان سالمتی آنقرار می
علل  (. یکی دیگر از5117، 3ا یکدیگر تفاوت دارند )ونگ و میائوابعاد و میزان بهزیستی ب

ی توان در عوامل فرهنگی و اجتماعی حاکم بر نمونهتر دختران نوجوان را میبهزیستی پایین
های اجتماعی و سنتی بیشتری در ی ما دختران با محدودیتحاضر جستجو کرد. در جامعه

ر ما های امروزی در کشوط اجتماعی حاکم بر خانوادهمقایسه با پسران رو به رو هستند. شرای

                                                           
1. Nolen-Hoeksema 

2. Michel, Bisegger, Fuhr & Abel 

3. Wang & Miao 
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ارهای ها و فشهای پیش داشته، کماکان محدودیتعلیرغم تفاوت قابل توجهی که با سال
سازد. این فشارهای اجتماعی در کنار بیشتری را بر دختران در مقایسه با پسران وارد می

یانگین متواند تبیینی برای می تحولی یدورهی تغییرات جسمی و هورمونی در این تجربه
 در این مطالعه باشد.  های معناداری زندگیدر مولفه تر دختران نوجوانپایین

ه ب عدم شمول نوجوانان با وضعیت سالمت جسمی متفاوت نهایتا الزم به ذکر است که
سازد. با توجه به های پژوهش را محدود میبه نوعی تعمیم یافته عنوان یک محدودیت

ری های معنادای مولفهرسد مقایسهبه نظر می ،ی میان معنای زندگی و سالمت جسمیهرابط
ع و ابعاد معنا در میان نوجوانان سالم و بیمار نتایج جالب توجهی را در بر داشته باز قبیل منا

سی قرار مورد بررتحقیقات آتی تجربی در این حوزه  شود درکه پیشنهاد می ایباشد؛ مساله
 گیرد. 

قیقات ای توسط تحهمیت و برجستگی روانشناختی معنای زندگی به صورت فزایندها
ی حاضر با شفاف ساختن ساختار منابع و ابعاد معنای زندگی رسد. مطالعهتجربی به تایید می

ان ی زندگی انسرسد آغاز فرایند ساخت معنا در چرخهتحولی که به نظر می یدورهدر یک 
نایی تواند به عنوان مبهای این مطالعه می. یافتهیدافزامیاین زمینه  باشد، به دانش موجود در

ا شناختی بی معنا و نیز ارزیابی مداخالت روانبرای مقایسه در مطالعات مرتبط در حوزه
 رویکرد معنادرمانی در این گروه سنی مورد استفاده قرار بگیرد. 

 منابع
بررسی رابطه بین سبک های (. 0390د. )بهادری خسرو شاهی، جعفر و علیلو، مجید محمو

-049(، 30) 5، شناختیی مطالعات روانمجله. هویت با معنای زندگی در دانشجویان
093. 
(. بررسی اثر بخشی 0391علی. ) و مشهدی، ، بهرام علیآبادیهاشمزهرا؛ قنبری ودادیان، 

پرخاشگری فرزندان و کاهش -ای بر حل تعارضات والدیندرمانی چندخانوادهگروه
-90، 9. شناسی بالینیفصلنامه مطالعات روانساله شهر مشهد.  02-09نوجوانان دختر 

09. 
(. 0390کرمی، ابوالفضل؛ شهرستانی، ملیحه؛  توانایی یوسفی، سمیرا و آسیایی، مینا. )

استعمال  هایبینهای مقابله با استرس به عنوان پیشالگوهای ارتباطی خانواده و مهارت
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فصلنامه سال شهر مشهد.  01تا  03ت در نوجوانان پسر سیگاری و غیر سیگاری دخانیا
 .050-099، 7. شناسی بالینیمطالعات روان

(. تحلیل کیفی بهزیستی فاعلی از 0399موتابی، ف. و طالیی، ا. ) ، ن. آزاد فالح، پ.تقوی
-594، 93 ،شناسان ایرانیشناسی تحولی: روانفصلنامه رواندیدگاه دختران نوجوان. 

559. 
(. ارتباط تصویر بدن و سازگاری در 0391فر، محمدرضا و منصوری نیک، اعظم. )تمنایی

 .1-05(، 4) 03، ی تحقیقات علوم پزشکی زاهدانمجلهنوجوانان. 
اد، نژدهقانی، مریم. چهرزاد، مینو میترا. جعفری اصل، معصومه. سلیمانی، ربابه و کاظم

-اط رضایت از تصویر ذهنی بدنی با الگوهای فرهنگی(. بررسی ارتب0390احسان. )
ی علمی دانشکده پرستاری و مامایی مجلهاجتماعی در دختران نوجوان شهر رشت. 

 .54-39(، 39) 3، همدان
 . تهران: علم. شناسی رشد نوجوان )دیدگاه تحولی((. روان0319شهرآرای، مهرناز. )

 . تهران:(: نوجوانی، جوانی و بزرگسالی5شناسی رشد )روان(. 0393آبادی، حسین. )لطف
 (.سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت

های فرهنگی و خودپنداره (. ارتباطات خانوادگی، ارزش0310مرتضوی، شهرناز. )
دانشجویان و کارمندان یک دانشگاه ایرانی )شهید بهشتی( و یک دانشگاه  هایی ازنمونه

 لند(. قرارداد پژوهشی با معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی. آمریکایی )پرت

های درون و بین هایی از پژوهششناسی اجتماعی: نمونهروان(. 0314مرتضوی، شهرناز. )
 . تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.فرهنگی

و  عاتراد از فناوری اطالی خانوارها و اف(. نتایج آمارگیری استفاده0395) مرکز آمار ایران.
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