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Abstract
Many theorists believe that finding life-
meaning is one of the most significant needs
of humans. Various studies have also
indicated the positive effects of life-
meaningfulness on man’s physical and
psychological health. The aim of the present
study was to identify studentś life-meaning
and its effect on the development and
promotion of this group. The present
research is qualitative of phenomenological
type. 20 students of Birjand University were
selected using purposive - voluntary
sampling method, and were investiged by
semi-structured interview. The data was
analyzed using content analysis. Findings
indicated that factors including the family,
goals, spirituality, humanism, love, friends,
and affinity with “nature” are factors which
gave meaning to students lives. According to
obtained results, the “the family” has the
most fundamental role in giving meaning to
the studentś lives; and goals and spirituality
have determination roles, as well. Thus, it is
necessary that families and authorities have
payed special attention to these factors. So,
the community will enjoy the service of a
motivated generation who have already
found their life-meaning.
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مقدمه
مطرحتاریخادواريهمهدروهاانسانيهمهبرايکهاستپرسشیزندگیمعناييدربارهپرسش

ترینمهمازیکیزندگیبرايمعنایییافتنمعتقدندهاستدههانسانیعلوممتخصصان. استبوده
انساننیازاستمعتقد)2014رد،ایواهوکراسازنقلبه،1968(1مازلو. استزندگیدرهاانسانافهدا

خورشیدنوربهوينیازکهدارداهمیتمیزانهمانبهزندگیبرايايفلسفهوهاارزشازايمجموعهبه
فرداحساسصورتبهاغلبولی،نداردوجودواحديتعریفزندگیمعنايبراي.استبااهمیتکلسیمیا
تعریفارزشمنداهدافبهیابیدستبرايانرژيوزمانکردنصرفیازندگیدرهدفیداشتناز

وقوتنقاطبهتوجهافزایشباهمراهاخیرهايسالدر). 2006،دلگایزووکرُلهیکس،کینگ،(شودمی
ورایان(استشدهبررسیگستردهشکلیبههاپژوهشدرزندگیمعنايشناختی،روانمثبتهايویژگی
ازشاخصیعنوانبه. استبودهتوجهموردمثبتمتغیريعنوانبههمیشهزندگیيمعنا). 2001،دسی

و)2013موئینک،(انساناعمالدرانگیزشاصلیمنبع؛)2011بهاتاچاریا،(شناختیروانبهزیستی
،چتومازیوفالروسیگچن،استیگر،الوگرو،،هنري(خودکشیوخشونتازپیشگیريبرايعاملی
شودمیشادمانیبهمنجرکهاسترشديمتغیرهايمجموعهازیکیزندگیيمعناهمچنین،. )2014

).2004لنت،(
ویکتور،هاآنيهمهمیانازواندکردهیبررسرایزندگيمعناياریبسشناسانروانتاکنون

معناپژوهش،ایندرواستپرداختهموضوعاینبهدیگرانازبیش3معنادرمانیيپدیدآورنده2فرانکل
مکتبازپسکهمعنادرمانیاصلیمحتواي.گرددمیبررسیويينظریهچارچوبدرزندگیدر

کهاستآنشود،مینامیدهوینشناسیروانسوممکتبآدلر،فرديشناسیروانوفرویدروانکاوي
بهناکامینوعینشودبرآوردهقئساایناگر. است» 4معنابهمعطوفياراده«انسانسایقترینمهم

)2015همفیل،ازنقلبه،1988(فرانکل. شودنامیده می» 5وجوديناکامی«کهداشتخواهدهمراه
وي. کندمیتغییرزمانگذشتبامعنااینهمچنین،استفردمنحصربهفردهرزندگیمعناياستمعتقد

بایدکسهرومعناستدارايشرایطیهردرزندگی- 1: کندمیتأکیدانسانوجوديواقعیتسهبر
داردمعنابهمعطوفيارادهومعناستاینکسبجستجويدرذاتاًانسان-2،بیابدراخودزندگیمعناي

.بیابدمعناییخودزندگیبرايکهاستآزادشرایطتمامیدرانسان- 3و
يدربارهافرادباورهايدگرگونیپذیري،مسئولیتافزایشباگروهیوفرديانواعشاملمعنادرمانی

تأثیريزمینهدر. شودمیمنجرمراجعانزندگیکیفیتبهبودبهزندگیبهامیدافزایشوزندگی
یدرمانمثبتآثارهاآناکثر واستگرفتهصورتمتعدديهايپژوهشمعنابرمبتنیهايدرمان

اسالمیرویکردباگروهیمعنادرمانیاثربخشی: نموداشارهموارداینبهتوانمینمونهعنوانبه. انداشتهد
تأثیر؛)1394،زادهجوادوکالنترينواب،(مشاورهمراکزبهکنندهمراجعهزنانزندگیهدفمنديبر

1. Maslow
2. Frankl
3. logo therapy
4. he will to meaning
5. existential



61پدیدارشناسیيمطالعهیک: دانشجویاندر ي زندگی شناسایی معنا

يشیوهبهمعنادرمانیتأثیر؛)1394یکتا،آزاد(استثناییکودکانمادرانروانسالمتدرمعنادرمانی
اثربخشیبررسی؛)1394بهاري،وپورحمیديتارا،(دیالیزيبیمارانعمومیسالمتوامیدبرگروهی
زارع،وزهراکارزاده،حسن(معلوالنزندگیدرناامیديکاهشبرمعنادرمانیيشیوهبهگروهیمشاوره
کاهشبرچندالگوییفردييمشاورهبامعنادرمانیگروهیيمشاورهاثربخشیيمقایسهو)1391

).1386صرامی،وآباديشفیعاعتمادي،پورابراهیم،(سالمندانافسردگی
گرفتهقرارتوجهموردپیشازبیشمشاورهيحوزهدرزندگیدرمعناايحرفهکاربردهايامروزه

يالزمه. استشدهمطرحنیزشغلیيمشاورهبرايالگوییعنوانبهزندگیمعناي،مثالعنوانبه. است
زندگیمعناي«اساسیپرسشبهنخستافرادکهاستاینمختلفمشاغلمیانازشغلیکانتخاب
دارايشغلیيمشاورهروندازبخشیعنوانبهزندگیمعنايبهپرداختنمزایاي. دهندپاسخ»چیست؟

طراحیيزمینهدرنوینهايگرایشگسترشبا. استآزمایشیونظريفلسفی،روانشناختیِمبانی
رسدمینظربهونگر، الزم است معناي زندگی مورد توجه بیشتري قرار گیردشناسی مثبتو روان1زندگی

ازبیشمشاورهدرزندگیمعنايجایگاهبودنناپذیرجایگزینویگانگیسودمندي،نزدیکايآیندهدر
برنود،(شددنخواهمطرحمشاورهوهدایتبراينوینیهايروشاساساینبروشدهپذیرفتهپیش

گرفتهقرارتوجهموردبیشترزندگیمعناينیزمشاورهيحوزهدرگرفتهصورتهايپژوهشدر).2016
يمرحلهدوازدانشجویانکهدادندنشاندر در بررسی ) 2015(همکارانو،مثالعنوانبه. است

معانیدانندکلنظامنمیشرکت کنندها .کنندمیعبورزندگیمعنايبهدستیابیوزندگیمعنايجستجوي
وکندمیافسردگیغیرمفیدمعانینظامومثبت می شود شناختیروانبهزیستیباعثاثربخشومثبت

.انجامدیمخودکشیبهگاه
بهزیستیبرآنمثبتتأثیروانسانزندگیدرمعنايگستردهوعمیقآثارواهمیتبهتوجهبا
کههاییپژوهشدر.دنسازمیمعناداررازندگیعواملیچهکهشودمیمطرحپرسشاین،شناختیروان

وونگ،ازنقلبه،1986فرانکل،(ویژههدفیبهبودنمتعهدشاملهاییمقولهبهاندشدهانجامتاکنون
گوناگونهايجنبهمیانانسجام؛)2005جیمز،(کردنپیشرفت؛)2005اُدي،(برتريوخالقیت؛)2010
؛)2006هیدت،(زندگیداستانوفرهنگیهايارزشروزمره،زندگیشخصیت،همچونفردزندگی
تعلق؛)2009گوپنیک،(فرزندکردنبزرگيتجربه؛)2007فلنگان،(خلقتجهانرازهايبرتمرکز
هدفمندو) 2011سلیگمن،(استبرترخودشازاستمعتقدفردکهچیزيبهکردنخدمتوداشتن
چهکهپرسشاینبهپاسخدر. استشدهاشاره) 2013موئینک،(تعالیواخالقیاتعشق،زندگی،بودن
محیطیابافتاززندگیمعنايزیرااند،شدهمطرحبسیاريهايمقولهبخشد،میمعنازندگیبهچیز

.دپذیرمیتأثیرزندگی
شیهايگرایشاساسبرپژوهشگران. داردتفاوتنیزگوناگونرشديهايدورهدرزندگیمعناي

دلیلبهدانشجویان. پردازندمیمجزاشکلیبهزندگیهايدورهازیکهردرزندگیمعناييمطالعهبه
. هستندمطرحتأثیرگذاروفعالقشريعنوانبهجوامعيهمهدروهموارهعمر،ازمرحلهاینهايویژگی

1. life designing
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شدهانتخاببررسیبرايدوراناینپژوهشایندر،عمريگسترهدرجوانیدوراناهمیتدلیلبه
اینازآگاهی. بخشندمیمعنادانشجویانیزندگبهکهاستعواملیشناساییپژوهشهدف.است

وهاکنشکهافرادييهمهوعالیآموزشمسئوالنوالدین،شناسان،روانمشاوران،برايعوامل
درجامعهدانشجویانشناختیروانسالمتنتیجهدروزندگیبودنمعناداربانوعیبههاآنهايتصمیم
امعهجيآیندهساختنواعتالدردانشجوهابودنتأثیرگذاردلیلبههمچنین.بودخواهدمفیداستارتباط

قراربررسیموردکلیپرسشدوپژوهشایندر.اندگرفتهقراربررسیمورددانشجویانازدستهاین
زندگیمعنايدانشجویاننظراز-2وبخشند؟میمعنادانشجویانزندگیبهعواملیچه- 1:استگرفته

دارند؟همباايرابطهچهزندگیدرهدفو

روش

گیرينمونهروشونمونهجامعه،
يهاتجربهفیتوصدارشناسانه،یپدپژوهشازهدف. است1یدارشناسیپدنوعازپژوهش حاضر کیفی 

يدربارهدانشجویانيهانگرشبهیابیدستواندشدهواقعیزندگدرکهاستیصورتهمانبهیزندگ
بیاد(. داردراتناسبنیشتریبیدارشناسیپدروشیِشناختروشوينظریمبانبایزندگيمعنا
).1389،یصلصالويزیپرو،يباقرحاج

بربالغ(1396ـ1395تحصیلیسالدربیرجنددانشگاهدانشجویانکلیهشاملپژوهشاینيجامعه
از 2انتخاب موارد عاديدانشجو بر اساس موردهاي ناهمگون بودن گروه و راهبرد 20که ،دبو)11225

سالن هاي غذاخوري و دانشکده هاي کشاورزي، علوم پایه، فنی و مهندسی، ادبیات و علوم انسانی و هنر 
ساخت که در آغاز اهداف پژوهشی باید خاطرنشان انتخاب شدند (نوعازفمندهدبه روش نمونه گیري 

که مایل به همکاري در پژوهش بودند، در مطالعه شرکت براي دانشجویان تشریح گردید و دانشجویانی
).1داده شدند (جدول 

گیرياندازهابزار
استفادهساختاریافتهنیمهمصاحبهروشازهادادهگردآوريبرايپژوهش،موضوعماهیتبهتوجهبا

هرولیبود،شوندهمصاحبهازعمیقاطالعاتکسبآنهدفوشدهطراحیقبلازهاپرسشیعنی،شد،
بیشتريهايتوضیحشدمیخواستههاکنندهشرکتازوشدمیپیگیريپرسشتعداديباپرسش
صورتبهپرسشتعداديابتدادر. آیددستبهپدیدهازتريروشندركتابدهندخودهايپاسخيدرباره

اصالحینظروتحلیلمصاحبهسهایننتایج. شدانجاممقدماتیيمصاحبهسهوشدتدوینپیشنهادي
. شدندپرسیدهشوندگانمصاحبهازوشدندنهاییواصالحپرسش12تعدادسپسشد،اخذاساتید

.بودساختهمحققهايپرسشوشخصیاطالعاتبخشدوشاملهادادهگردآوريابزارهمچنین

1. phenomenology
2. typical case sampling
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پژوهشاجرايروند
هدفوموضوعهامصاحبهشروعازقبل. شدگردآوريساختاریافتهنیمهيمصاحبهروشبههاداده
هاآنکاملرضایتجلبصورتدرفقطهامصاحبهوشدمیدادهتوضیحهاکنندهشرکتبرايپژوهش

یکسانشکلبهمصاحبهمکانومناسبزمانانتخابحقازهاکنندهشرکتيهمه. شدمیانجام
کهشدمیدادهتوضیحومطرحاطالعاتماندنمحرمانهنخستهامصاحبهشروعازقبل.شدندمندبهره

تحلیلکدهااساسبرفقطاطالعاتومی شددادهاختصاصکدیکهاکنندهشرکتازیکهربه
درخواستهاآنازهمچنین. مانددنخواهمحرمانهکاملطوربهافراداطالعاتوهویتلذاوشدخواهند

ازپسهامصاحبهوکردنداعالمراخودرضایتهاکنندهشرکتيهمه. گرددضبطهامصاحبهکهشدمی
.شدندسازيپیادهکلمهبهکلمهودقیقشکلبهسپسوضبطهاآنرضایتکسب

هادادهتحلیلوتجزیه
يپایهبرتحلیلیرویکرديروشاین. شداستفادهمحتواتحلیلروشازهادادهتحلیلبراي
. هاستمقولهاینمیانيرابطهبررسیومتندرموجودمحتوايازشاخصیهايمقولهتعیینوشناسایی

اینباوهاستشاخصکمکباهاپدیدهپدیدآییشرایطنسبیشناختواستنباطمحتوا،تحلیلهدف
شوشتري،زادهطالبوعابديمنادي،(دریافترامتندرنهفتهولیاساسیهايپیامتوانمیروش
کاربهازآندرکهشداستفادهعرفیرویکردازکیفیمحتوايتحلیلرویکردهايمیاناز). 1394
پیداظهورهادادهازواستقراءطریقازهامقولهواستشدهپرهیزپنداشتهپیشازهايمقولهگرفتن

،پژوهشازمستقیماطالعاتآوردندستبهعرفیرویکردباکیفیمحتوايتحلیلبارزامتیاز. کنندمی
واحد). 1390نوشادي،وایمان(استشدهمشخصپیشازهاينظریهیامقولهکردنتحمیلبدون

يمرحلهسهدرکدگذاريفرآیند. بوددانشجویانباشدهانجامهايمصاحبهازیکهرمتنتحلیل،
و»طبقات«،»طبقاتزیر«،»کدها«تشکیلوشناساییهدفباانتخابیومحوريباز،هايکدگذاري

تاشدخواندهبارچندمصاحبههرمتننخست).1389،همکارانوباقريحاجادیب(شدانجام» 1هاتم«
شاملاغلبکهمعنادارواحدهايبهمتن،یعنی،شدانجامبازکدگذاريسپس. آیددستبهمتنازدرك
يمرحلهدرسپس. گردیدندحاصلکدهاوخالصهواحدهااین. شدتقسیمدندبوجملهدویایک

مفهومیهايتفاوتوهاشباهتاساسبروشدندمروربارهاآمدهدستبهکدهاي،محوريکدگذاري
کدگذاريونهفتهتحلیلادامهدرگرفتهشکلطبقاتسپس. گرفتندقرارطبقاتوطبقاتزیرذیل

هاتموگرفتندقرارتمیکذیل،مشتركاصولیواساسیمعانیشاملطبقات،یعنی،شدانجامانتخابی
زندگیمعناينهایتدروگرفتندقراربازنگريوبررسیموردنیزمنتخبهايتم. دادندتشکیلرا

باپیوندودوستانعشق،دوستی،انسانمعنویت،اهداف،خانواده،«اصلیتمهفتقالبدردانشجویان
.شدندارائهوشناسایی»طبیعت

1. themes
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و هاکنندهشرکتیابینظارت همکاران، ارزهايیوهها از شدادهیاییو پاییرواینو تأمیبررسبراي
یدنبه توافق رسیفیکيهادر پژوهشییرواینتأميهااز روشیکیاستفاده شد. یناظر خارج

). در پژوهش حاضر 1390ي،و نوشادیماندر پژوهش است (اهاکنندهشرکتیزپژوهشگران همکار و ن
پژوهش و تا زمان یندفرآیها در طدادهيبندو طبقههايانجام کدگذارهايیوهشيپژوهشگران درباره

که کنندگانمشارکتیابیبا ارزییرواینتأمینبه توافق، گفتگو و تعامل مداوم داشتند. همچنیدنرس
صورت گرفت. یزننامد،یمیبه روش ارتباطییروایابی) آن را ارز1394یلی،جل:ترجمه، 1956(1یکفل

برخینامگذاريمورددرهاآنقرار گرفت. هاکنندهشرکتپنج نفر ازیاردر اختیلتحلیجراستا نتایندر ا
.شداعمالواخذکهداشتندنظراتیطبقاتبعضیمفهومیتشابهوبازکدهاي

یها را بررساز دادهيواحديجموعهچند پژوهشگر مستقل از هم میاکه دو یزمان،پایاییدر مورد 
بهشیوهایندرکهراهبردي. آوردحساببهپایاراهادادهتوانمییکسانیجبه نتانیلصورت دریند،نما
یک،(فلکنندمیکارهمازمستقلکهاستمختلفیپژوهشگراننتایجکردنچندبعديرود،میکار

مصاحبه، ينوارهابه باتجربه که یناظر خارجیکاز حاضرپژوهشدر).1394جلیلی،:، ترجمه1956
ها و دادهيآورجمعیندداشت، استفاده شد و فرآیپژوهش دسترسیاتجزئیو تمامشدهیادهمتون پ

.ندشدییدو تأیبررسیل،تحل
هایافته

1جدول
هاکنندهشرکتجمعیت شناختی هايیژگیو

تحصیلیيرشتهاسکانوضعیتسنجنستحصیلیمقطعشماره
آبخیزداريومرتعبومی30مردارشدکارشناسی1
زیستمحیطبومی23مردارشدکارشناسی2
شناسیزمینبومی25زنارشدکارشناسی3
آماریربومیغ22مردارشدکارشناسی4
انگلیسیزبانغیربومی19زنکارشناسی5
فرشطراحییربومیغ20زنکارشناسی6
مکانیکمهندسیبومی19زنکارشناسی7
فارسیزبانغیربومی21زنکارشناسی8
شناسیروانبومی22مردارشدکارشناسی9
عمرانمهندسیبومی20زنکارشناسی10
شیمییربومیغ27مردارشدکارشناسی11
شناسیباستانغیربومی20زنکارشناسی12
شناسیروانبومی25مردارشدکارشناسی13
فلسفهیربومیغ24مردکارشناسی14
شیمییربومیغ24مردارشدیکارشناس15
شناسیروانیربومیغ23زنارشدکارشناسی16
تاریخیربومیغ21مردکارشناسی17
ریاضیبومی22زنکارشناسی18
ریاضیبومی19زنکارشناسی19
مکانیکمهندسیبومی24مردارشدکارشناسی20

1. Flick
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2جدول
خانوادهتمطبقاتوطبقاتزیرکدها،بهدستیابیوکدگذاريفرآیند

تمطبقهزیرطبقهکدمصاحبهمتن
دهدمیمعناامزندگیبهکهچیزهاییترینمهمازیکی
ومهربانیازشرایطیهردروهمیشهکهاستاین

حسابهاآنرويتوانممیومندمبهرهامخانوادهحمایت
)7کد(.کنم

ازبودنمندبهره
ومهربانی

خانوادهحمایت
ومهربانی
حمایت
خانواده

محبت
خانواده

بهکنارمدرپدرمومادريمهربانانهوصمیمانهحضور
)19کد(.بخشدمیمعنازندگیم

صمیمانهحضور
يمهربانانهو

پدرومادر
صمیمیت

والدین
چونولیدادمدستازپیشسالچندارپدرماینکهبا

بدهند،تحصیلادامههایشبچهداشتدوستهمیشه
درساالنکهاستپدرمروحرضایتخاطربهفقط
)6کد. (خوانممی

پدرروحرضایت
تحقق

آرزوهاي
والدین

تعهد
نسبت

خانوادهبه
خانواده

. اندکشیدهزحمتمنبرايخیلیاآلنتامادرموپدر
بنیاديهايانگیزهازیکیهاآنزحماتکردنجبران

)11کد(.دهدمیجهتومعناامزندگیبهکهاستمن
کردنجبران
وپدرزحمات

مادر
جبران
زحمات
والدین

دهدمیمعناامزندگیبهکهاملیوعترینمهمازیکی
کهشغلیوامخواندهکهدرسیکهاستاحساساین
کوچکترمخواهروپدرومادرزندگیشدنبهتردردارم

)14کد(.استمؤثرمشکالتشانشدنکمترو

شدنبهتر
کاهشوزندگی

وپدرمشکالت
کوچکترخواهر

بهبود
زندگی
خانواده

رفاه
خانواده

معنازندگیمهايبرنامهوهاتالشيهمهبهآنچه
مالینظرازفرزندانموهمسرکهاستاینبخشدمی

)9کد(.کنندشرفتیپبتوانندوباشندتأمین
ومالیتأمین

همسرپیشرفت
فرزندو

مالیتأمین
خانواده

خانواده،«اصلیعاملهفتقالبدرخوددیدگاهازرازندگیمعنايپژوهشایندردانشجویان
که هر یک در زیر به اندنمودهبیان»طبیعتباپیوندودوستانعشق،دوستی،انسانمعنویت،اهداف،

.اختصار ذکر شده اند
. است»خانواده«دهدمیمعناپژوهشایندرکنندهشرکتزندگیبهکهعاملیترینمهم. خانواده

اعضايباصمیمانهارتباط. سازدمیمعنادارراهاآنزندگیگوناگونهايجنبهازخانواده،هاآننظراز
. آوردمیوجودبهدانشجویاندررازندگیبهمثبتاحساسیعواطف،واحساساتکانونعنوانبهخانواده

.استمطرحندانشجویابرايحمایتمنبععنوانبهخانوادههمچنین
هايارزشنفرده،دیگرسوياز. داشتندايویژهتأکیدخانوادهنقشنفربر18کننده،شرکت20از

رامادروپدرویژهبهخانوادهاعضايآرزوهايدانشجویاناین. اندپذیرفتهراهاآنوکردهدرونیراخانواده
ایندرجالبهايیافتهازیکی. کنندمیتالشآنبهرسیدنراهدرودادهقرارخودزندگیهدفوآرمان

پدرنقشبهنوعیبههاشوندهمصاحبهيهمه. استفرزندانزندگیمعنايبرپدرتأثیرونقشپژوهش
ازیکی. دانستندمی»پدررضایت«راشانزندگیبهبخشیدنمعناعاملترینمهمنفرسهوداشتنداشاره

:داشتنداظهارنفرسهاین
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روپدرماینکهبا.نماخومیدرسپدرمخاطربهفقطولیندارمايعالقهتحصیليادامهبهمن«
فقطبدهند،تحصیلادامههایشبچهداشتدوستهمیشهچونولیدادمدستازپیشسالچند

)6کد.» (خوانممیدرساالنکهاستپدرمروحرضایتخاطربه
زندگیبدهنددستازراخودوالدیناگرگفتندهاکنندهشرکتازنفرنُهکهاستچنانخانوادهنقش
معنامهمعواملازفرزندانوهمسربرادران،وخواهرانووالدینازپس. شودمیمعنابیبرایشان

می زندگیبخشمعناعواملازراهاآنبابخشآرامشروابطدانشجویانوهستندزندگیبهبخشیدن
.دانند

15. هستند»اهداف«دهدمیمعنادانشجویانزندگیبهکهعاملیدومینخانواده،ازپس. اهداف
توجهبا. دانندمیزندگیشدنمعناداريمایهراهاآنوجودکهاندبرگزیدهخودزندگیبرايرااهدافینفر
دو»مناسبشغلداشتنوتحصیلدرموفقیت«داشتند،قرارآندرهاکنندهشرکتکهسنیيمرحلهبه

مالیاستقاللکسب،ايحرفهپیشرفتهدف،دواینازپس. شدندبیانبارهاکههستندايعمدههدف
يخانوادهازحمایت. شداشارههاآنبهکههستندموارديجملهازمطلوباقتصاديشرایطبهرسیدنو

اهدافانتخابدردانشجویانکهاستعواملیازآیندهدرفرزندانوهمسربرايبودنگاهتکیهوپدري
.دارندتوجهآنبهشغلیوتحصیلی

.» کنمبرآوردهراامخانوادهآرزوهايکهکنمپیشرفتچنانوباشمداشتهخوبیشغلخواهممی«
)11کد(

کاربههمجايبهگاهوتناوببهرا»هدف«و»معنا«هايواژهدانشجویانمصاحبهسهانجامازپس
معنايشمانظرازآیا: «شداضافهپژوهشهايپرسشبهپرسشاینچهارميمصاحبهاز. برندمی

متفاوتمقولهدوایندانشجویانازنفر16نظراز»دارند؟تفاوتیاهستندیکسانزندگیهدفوزندگی
وهاارزششاملها،هدفبرعالوهزندگیمعناي. هاستهدفيدربرگیرندهوترجامعزندگیمعنايو

.هستنیزانسانباورهاي
زندگیخوریم،میشکستماناهدافدروقتی. استآنازبیشچیزينیست،هدفزندگیمعناي«

)5کد.» (کنیممیانتخابرادیگريهايهدفباورهایمانيپایهبروشودنمیمعنابیبرایمان
واهدافبودمعتقدهمنفریکومشاهده نکردندمقولهدواینبینتفاوتیدانشجویانازنفرسه

.باشندهمازمستقلتوانندمیکههستندموازييمقولهدوشکلبهمعنا
وخداوندباارتباط. است»معنویت«بخشد،میمعنااندانشجویزندگیبهکهسومیعامل.معنویت

سهکهجاییتاداردايویژهجایگاه) نفر14(دانشجویانبیشترزندگیدرمذهبیودینیوظایفبهعمل
قدرتمنبعبهکهاحساساینوخداباارتباطحفظرازندگیبهبخشیدنمعنااساسیعاملتنهانفر

بااند،شدهدورخداوندازکنندمیاحساسزمانهرندردکبیانهاآن. کردندبیانهستندوصلالهی
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ارتباطتحکیموجبرانبرايآنمانندودادنصدقهنذر،،نمازخواندنقرآن،قرائتهمچونیهایشیوه
.کنندمیتالش
اگر. شودمیمعنابیبرایمزندگی،امشدهدورخداوندازکنممیاحساسخطایاغفلتدلیلبهوقتی«
)10کد.» (کردنخواهمتجربهرامعناییبیباشم،داشتهراخداولیبدهمدستازراچیزمهمه

. است»دوستیانسان«شد،مطرحهاکنندهشرکتازنفر12توسطکهدیگرعامل. دوستیانسان
بهخدمتومحبتجهتدرتالشبخشدمیمعناهاآنزندگیبهکهعواملیازیکیکردندبیانهاآن

:کردبیانندانشجویاازیکی،مثالبراي. استدیگرهايانسان
مجوزدریافتدنبالبههماالن. کنممیهمکاريخیریهيهمؤسسیکباپیشسالچنداز«

بهتريوشادترزندگیهاآنکنمکاريکنممیتالش. هستمسرپرستبیکودکانبرايايمؤسسه
)12کد.» (باشندداشته

یگدزندرعاملنیا. استعشق ،ذکر شدهاکنندهشرکتنفر از 9که توسط يگریدعامل.عشق
به بودنواردیامزیمجرد نيهاکنندهشرکتنیدارد. همچنيترمتأهل نقش برجستهيهاکنندهشرکت

ها خواهد بود را از همسر آنندهیکه در آيبا فردقیعمیعاطفارتباطتجربه کردن عشق و داشتن
:داشتنداظهاررا3کدبرشمردند. شانیبه زندگدنیعوامل معنا بخش

هایخوشدراوبابودنکردهدایپيگریديمعناامیزندگکنارم دراز ازدواج و با وجود همسرم بعد«
)3. (کد دهدیمعنا مامیبه زندگمیدارمانندهیآيبراکهییهابرنامهوهایناخوشو

دوستانهاکنندهشرکتاینبراي. هستند»دوستان«شد،ذکرنفر6توسطکهاین عامل.دوستان
کهخوشیاوقاتودوستانجمعدربودنوبودندکنندهحمایتوعاطفیروابطمنبعخانوادههمچوننیز
.دهدمیمعناشانزندگیبهکنندمیسپريهمبا

هایمان،نگرانیوهادغدغهاززدنحرفداریم،همباکهايصمیمانهگفتگوهايدوستانم،بابودن«
)4کد.» (بخشدمیمعناامزندگیبهداریمهمباکهخوشیاوقاتوتفریحوگردش

نیستپررنگخانوادهنقشبامقایسهدردانشجویانزندگیبهبخشیدنمعنادردوستاننقشالبته
همبازکنند،میسپريدوستانباراخودوقتبیشترکهخوابگاهساکندانشجوهايحتیکهايگونهبه

هستندمنزلدرکهمحدوديروزهايتعدادوخانوادهباارتباطدربیشتررازندگیبهبخشمعناتجارب
.کردندتوصیف

گردشداشتندبیانواشاره»طبیعتباپیوند«عاملبههاکنندهشرکتازنفرسه. طبیعتباپیوند
بهرهمجموعدروکوهنوردييتجربهگیاهان،وهاگليمشاهدهخورشید،طلوعيمشاهدهطبیعت،در

.سازدمیمعنادارهاآنبرايرازندگیکهاستتجاربیجملهازطبیعتهايلذتازبردن
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معناامزندگیبهشده،آغازجدیديروزوکردهطلوعخورشیدبینممیوشوممیبیدارکههاصبح«
)1کد.» (استبخشالهامبرایمخلقتهايزیباییدیدنوطبیعتدرگردش. بخشدمی

بحث
معنویت،اهداف،خانواده،«يمقولههفتشاملدانشجویانزندگیبهبخشمعنااصلیعوامل

همفیل،ازنقلبه،1988(فرانکل. شدندشناسایی»طبیعتباپیوندودوستانعشق،دوستی،انسان
ـ1،2خالقیاآفرینندههايارزشـ1«يدستهچهارشاملرازندگیبهبخشمعناعوامل) 2015
،ويمنظرازهمچنین. کندمیمعرفی»4غاییمعنايـ4و3نگرشیهايارزشـ2،3تجربیهايارزش

هايارزشيدستهسهشاملکهزمینیمعناياولسطح. هستندمطرحسطحدودردستهچهاراین
درواستآسمانیکهغاییمعنايدومسطحواستنگرشیهايارزشوتجربیهايارزشآفریننده،
.یابدمیتجلیدینومعنویت

ایملموس ياثردنیآفر،مثالً،يها به انجام دادن کارارزشنیا.خالقاینندهیآفريهاارزشـ1
معتقدند انسان با داشتن هاستیالیستانسی. اگزگردندیبر مگرانیدبهکردنخدمتای،ناملموسياشهیاند

است. آنچه یاهداف شخصيریگیها پارزشنیاازمثالنی. بهتررسدیبه معنا مآنيریگیپبرنامه و 
عنوان شانیزندگمعنا بخشعوامل عنوانبه»یدوستانسان«و » اهداف«نیتحت عناوهاکنندهشرکت
است.نندهیآفريهابه ارزشراند، ناظنموده
به، 1986(. به باور فرانکل میکنیمافتیاز جهان دريزیچهاارزشنیادر .یتجربيهاارزشـ2

که به شخص ارزش یکسایيزیتجربه کردن چ،یعنی،یتجربيهاارزش)2010وونگ،ازنقل
یزندگبهیمعنا بخشعاملچهار. استها در روابط عاشقانه ارزشنینمود انیتر. مهمدهدیم

در یتجربيهابه ارزشرناظ»عتیطبباوندیپ«و»یدوست«،»عشق«،»خانواده«شاملدانشجویان
فرانکل هستند.يهینظر

مرتبط هستند، اما در یمثبت انسانيهابا تجربهیو تجربنندهیآفريهاارزش.ینگرشيهاـ ارزش3
در آن وجود دارد و نه امکان ییبایو مرگ هست که نه زيماریهمچون رنج، بیطیشرایزندگ
نقلبه، 1988(فرانکلآورد. يروینگرشيهابه ارزشدیمعنا باافتنیيبراطیشرانی. در اینندگیآفر
ناگوار يهاتیدر موقعیحتتوانندیمهاانساناست معتقد)2009م،یسوسونگم،یکم،یکم،یاکنگ،از

دایپنندیگزیکه برمییهارا بر اساس نگرششانیزندگيمعناطیشرانیترو خارج از کنترل و سخت
ییمعناافت،یییانسان در رنج و درد هم معنایوقتاست. ریناپذاجتنابرنج بردنروزمرهیزندگدرکنند. 

کهییجاتاشودیمریتعبیمتفاوتشکلبهرنجآنگریدپسآناز،يواال همچون گذشت و فداکار

1. creative values
2. experimental values
3. attitudinal values
4. ultimate meaning
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دانشجویانکه ییهااز مقولهکیچیهآن به کار برد.يرنج بردن را برایِقبلاصطالحهمانتوانینم
فرانکل، يهیگفت مطابق نظرتوانیمجهینتنیانییاشاره ندارند. در تبینگرشيهابه ارزشعنوان کرد 

قیعمیها با درد و رنجهستند که انسانیزندگمعنا بخشجزء عوامل یزمانینگرشيهاارزش
رسدی. به نظر مگردندیرو مروبهالوقوعبیو احتمال مرگ قريماریبزان،یدست دادن عزازهمچون 

ریاند. لذا سارا تجربه کردهییهارنجنیمرحله از عمر کمتر چننیايهایژگیولیبه دلدانشجویاناغلب 
ها معنا آنیدارند به زندگيشتریتناسب بیدوران جوانيهاتیو محدودهاییها که با تواناارزش

.بخشندیم
نوعیاستمعتقد)1385میالنی،وصالحیان:ترجمه،1965(فرانکل.آسمانییاغاییمعنايـ4
باوردینافرادبرايغاییمعناي. استمطرحهاانسانزندگیدراستآسمانیگوییکهرازندگیمعناي
تحققعنوانبهرادینوي. استیافتنتکاملیاوحقیقتعلم،جستجويمادیون،برايواستخداوند

اعماقدردارریشهمذهبیاحساسنوعیاستمعتقدوکندمیمعرفیزندگیدرغاییمعنايخواست
حاضرپژوهشدانشجویانزندگیبهبخشمعناعاملسومین. داردوجودهاانسانيهمهناهشیارضمیر

ينظریهدرزندگیبهبخشمعناعاملچهارمینبهناظراند،کردهمطرح»معنویت«عنوانتحتکه
.استآسمانییاغاییمعناي،یعنی،فرانکل

معناعوامليزمینهدرراپژوهشپنچ) 2010(گراهاموهیکشفینچمن،بامیستر،استیلمن،،لمبرت
نزدیکروابطنقشبردانشجویانهاپژوهشاینيهمهدر. نداهدادانجامدانشجویانزندگیبهبخشیدن

بودنمعناداراحساسگیريشکلدرخانوادهسويازحمایتدریافتوخانوادهاعضايباصمیمانهو
بخشیمعنااصلیمنبعخانوادهکهکنندمیگیرينتیجههاآنکل،دراند،داشتهايویژهتأکیدشانزندگی

چهار عامل خانواده و یان) خانواده از م2009و برگ (ماکوالپژوهش در. استدانشجویانزندگیبه
یبه زندگیدننخست را در معنا بخشیگاهها؛ جاو رسانهیآموزش و پرورش، نظام آموزش عالین،والد

وخانوادهصمیمانه،روابط«نیز) 2008(کینییروکرنسپژوهشنتایجمبنايبرافراد داشته است. 
در خانوادهگفتتوانمینتیجهاینتبییندر. هستندزندگیبهبخشیدنمعناعواملترینمهم»دوستی

فرزندانباوالدینمدت ارتباط یو طوالنیکنزدیتماهیلآموزشگاه انسان به دلیننخستیگاهجا
.داردهاآنزندگیمعنايجملهازفرزندانهاينگرشوشخصیتیريگشکلبرراتأثیربیشترین

یابیدستویشخصرشدماننديفرداهداف: شودیماهدافازدستهدوشاملیزندگيمعناافتنی
). 2011ا،ی(بهاتاچاریشغلویلیتحصيهاتیموفقبهدنیرسهمچونياحرفهاهدافوآرامشبه
مند و هدفی) زندگ2013(کنیموئو) 2006(کلرویشیازر،یفرگر،یاستيهاپژوهش،مثالعنوانبه

نقش اهداف در نیی. در تباندبودهیبه زندگدنیاز عوامل معنا بخشیمتعهد بودن به رشد شخص
برايايانگیزهوپیگیريبراياهدافیداشتنبدونگفت توانیمدانشجویانیزندگيمعنادار
اززندگیمعنايوگرددمیانگیزگیبیوانفعالبهمحکومسرعتبهانسانزندگیآینده،هايتالش
يادامهبرايافرادکهکندمیپیدامعنازمانیهایشآسانیوهاسختیيهمهبازندگی. رودمیمیان

.بکوشنداستارزشمندبرایشانکههدفیبهدستیابیراهدروباشندداشتهدلیلیزندگی
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هوكتانگرن،ونپژوهش. استشدهتأییدنیزپژوهشیيپیشینهدردینومعنویتبخشمعنانقش
منابعازیکیمذهبیتعهداتایجادوحقیقیجاودانگیبهباورایجادطریقازمذهب) 2013(دیویسو

باترينزدیکيرابطهمذهبیافراددریافتند) 2012(ردایواهوکراس. استزندگیبهبخشیدنمعنا
تريقويزندگیدرمعنااحساسوکنندمیحمایتبیشترعاطفیهايجنبهازرادیگراندارند،خداوند

بهزیستیبهرامذهبزنجیر،هايحلقهازیکیصورتبهزندگیمعناينیز) 2005(فریزرواستیگر. دارند
کهاستاینادیانومعنویتاصلیکارکردگفتتوانمینتایجاینتبییندر. دهدمیپیوندشناختیروان

وترعمیقمعنااندازههر). 2009اسپیلکا،وهیلهود،(بیابندراشانزندگیمعنايتاکندکمکمردمبه
دراسالمجملهازتوحیديادیان. کندمیاقناعبهترراآدمینامحدودروحباشدتروسیعآنشموليدایره

با. کنندمیتأکیداستاووجودروحانیيجنبهبااصالتکهاینوآدمیحقیقتبرزندگیمعنايخصوص
ماديموجوديانگیزغمپایانمرگدیگراست،مشتركالهیادیانيهمهدرکهمعاداصلبهاعتقاد

رازندگیدینمنظرازانسان. استبهتروتروسیععالمیبهروحانیموجوديشدنرهسپاربلکهنیست،
.یابدمیخودزندگیبرايکنندهاقناعمعناییوبیندمیناپذیرپایان

» 1رفتنفراخوداز«اصطالحبا) 2015شرایبر،ازنقلبه،1976(فرانکلينظریهدریدوستانسان
راخودوجودتمامیآنکهبرايکهاستفردبهمنحصرموجوديانساناستمعتقدوي. بیان شده است

خودازمعنوينیازساختنبرآوردهبافقط. رودفراترخودازوگرفتهفاصلهخویشتنازبایدسازدمحقق
فردکهچیزيبهکردنخدمتوبودنتعلقمهمچنین. رسیدخودشکوفاییبهتوانمیکهاسترفتنفرا

مطرحزندگیبخشمعناعواملعنوانبه) 2011سلیگمن،(استبزرگتروبرترخودشازاستمعتقد
یکه به زندگداندیمیاز عواملیکیرایدوست) انسان2007(یوو بوراسینباسویمر،کر،فگ.اندشده

عالقمنداساساًوفراروندهخودازاستموجوديانسانگفت توانیماین گونه. بخشدیافراد معنا م
شخصبهوبگیردفاصلهخودازمعناجستجويمسیردرانسانهرچه. استخویشفراسويبهدستیابی

رازندگیوساختخواهدمحقّقبیشترراخودانسانیهايقابلیت،فکر کندخودازفراترموضوعییا
.یافتخواهدبامعناتر

. داندمیزندگیبخشمعنامهمعواملازیکیراعشق)2015ل،یهمفازنقلبه،1988(فرانکل
ازانساناستمعتقدوداندمیرنجتحملوورزيعشقخالقیت،راسالمشخصیتاصلیویژگیسهوي
کهگیردمینشأتهاییفعالیتاززندگیمعناي. داراستراآندریافتوعشقنثارقابلیتفرارونده،خود

) 2014(مهروتراوینجارکارپ). 2016ولف،(استارزشمندچیزيیاشخصبهعشقهاآنانجامدالیل
پذیرفتهشدن،واقععشقمورد: دانندمیعواملایندانشجویانزندگیبهبخشیمعناعواملترینعمده
معناي) 2008(کینییروکرنس. هاآنزندگیاشخاصترینمهمسويازبودناعتمادموردوشدن

وکردنکمکورزیدن،عشقهاآنمنظراززندگیمعنايدریافتندوکردهبررسیراشناسانروانزندگی
ازیکیعنوانبهعشقنیز،)2013(کمویینو) 2007(همکارانوفگ. استدیگرانبهنسبتشفقت

1. self-transcendence
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باراوي،یعنیورزد،میعشقدیگريبهانسانوقتی. استشدهذکرافرادزندگیبخشمعناعوامل
انسانیراستايدرفرددوهر،دوجانبهعشقدر. استپذیرفتهشفردبهمنحصرویکتاهستیوجود
کهفرديبهمنحصرهدفتواندمیخوبیبهورزدمیعشقکهکسی. دارندمیبرگامشدنترکامل

راانسانهايهیجانيهمهاستقادرعشق. آورددستبهراباشدزندگیدرشنیازهایيهمهجوابگوي
راآنکهانسانیزندگیبهوداردگسیلویژههدفیبهرسیدنجهتدرراآدمیتوانتمامیوکندارضا

.ببخشدمعناکندمیتجربه
پرداخته د،یآیاز آن به شمار میبخشیدوستيکه مقولهافرادانیبه نقش ارتباط مينظریمباندر

يواسطهبهیزندگياست معنامعتقد) 2006و همکاران، نگیکازنقلبه، 1984(شده است. فرانکل 
وتعلقاحساسانددادهنشانمتعددمطالعات. شودیمجادیاگرانیو ارتباطات با دیشخصيهاتیموفق
اجتماعیپیوندهاي) 2016(لوهمنواستاوروا. استزندگیبخشمعناعواملازدیگرانباداشتنپیوند
بخشیمعنايعمدهمنابعازیکیکهاستجمعیوارتباطیصمیمانه،ودوستانهپیوندهايانواعشامل

اجتماعیحمایتهمراهبهدوستان،اجتماعیِحمایتنقشازنیز) 2015(پاركوهونگ. استزندگیبه
.برندمینامهستندزندگیمعناييکنندهبینیپیشعواملازوجودي،بهزیستیونفسعزتخانواده،

از يادیداشته و بخش زيادیزشیمرحله از عمر، به دوستان گرانیايهایژگیولیبه دلدانشجویان
ها و ها، اهداف، دغدغهنسل خود آرماندوستان همایدانشجویان. ندینمایميها سپروقت خود را با آن
. با ابندیدستیزندگازمشترك یو برداشتاسحسابه توانندیمیراحتبهدارند لذا یمشکالت مشترک

معنادردوستانریتأث،دانشجویانيهاارزشوهانگرشدوستان و همساالن در يتوجه به نقش گسترده
.دینمایمیرفتنیپذوینیبشیقابل پيامردانشجویانیزندگبهیبخش

قیدارند از طرعتیبا طبيشتریبوندیکه پي)، افراد2011) و رکر و وو (2007فلنگان (يهاپژوهش
يریگجهینت) 2013. هاول، پسمور و بورو (ابندییرا مشانیزندگيجهان خلقت معنايتمرکز بر رازها

بهمنجرگذارد،یها مانسانیزندگيمعنايریگشکلکه بر يریبا تأثعتیطبباداشتنوندیپکردند که 
بر اساس توانیرا میبه زندگیدر معنا بخشعتیبا طبوندینقش پ.شودیمیشناختروانیستیبهز

منسجم یزندگکیيانسان برايجستجوهاشتریبهیفرضتبیین کرد. بر اساس این 1ییگراستیزهیفرض
وغریزيپیونديمعتقدندانگرایزیستدارد. عتیانسان با طبوندیبا پیتنگاتنگيو کامل، رابطه

م،یهستیستیزياکه ما خود گونهییاز آنجا.داردوجودحیاتهايسیستمدیگروهاانسانبینفطری
زندگینهاییهدفومعنابهتوانیممیناستزندگیوحیاتیادآورآنچهوطبیعتگرفتننظردربدون
.کنیمپیدادست

زندگی،بهیمعنابخشعوامليزمینهدرحاضرپژوهشبهشدهانجامهايپژوهشتریننزدیک
اند و کردهیبررسیمردم آلمان را در سطح ملیزندگي) که معنا2007و همکاران (فگهايپژوهش

.باشندمیاند،پرداختهآمریکاکشوردردانشجویانزندگیمعنايبررسیبهکه) 2013(همکارانوهیل

1. biophilia hypothesis
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قابلکاملطوربههاپژوهشایننتایجهاابزارنبودنهمگنجملهازشناختیروشهايتفاوتبهتوجهبا
.نمودمقایسههمبارانتایجتوانمیکلیصورتبهفقطونیستندگیرينتیجهومقایسه
دوستان،فراغت،اوقاتکار،خانواده،يمقوله13شامل )2007(همکارانوفگپژوهش جینتا

نیتراست. مهمرفاه،وخوشگذرانیلذت،طبیعت،معنویت،باکیفیت،زندگیمالی،امورهمسر،سالمتی،
و یدوم را دارد. اهداف شغليرتبهیدارد. دوستیخوانپژوهش حاضر همجیاعامل خانواده است که با نت

یزندگکهاستیعاملنیو مذهب هشتمتیها معنوچهارم قرار دارند. در پژوهش آنيدر رتبهیآموزش
قرار ازدهمیي)، در رتبهعتیو ارتباط با طبهاییبای(درك زعتیبا طبوندیو پسازدیمردم را معنادار م

. داردرادوازدهم يرتبهزی) نگرانیو کمک به دی(شامل تعهدات اجتماعیدوستانسانيدارد. مقوله
یزندگمعنا بخشعواملعنوانبهزینحاضرپژوهشدرهامقولهنیايهمهاستمشخصکهگونههمان

نخست را گاهیعامل خانواده که در هر دو پژوهش جاجزبهها، آنتیاهمیاند، ولمطرح شدهدانشجویان
بهدنیبخشنهاد در معنانیايادینقش مهم و بنانگرینخست خانواده بگاهیدارد، با هم متفاوت است. جا

گاهیجادروماکشوردرسومگاهیجادرتیمعنويمقولهداشتنقرار. استمايجامعهدانشجویانیزندگ
يهاکنندهشرکتیبه زندگیعامل در معنابخشنیاترپررنگنقشينشانهزینآلمانکشوردرنهم

ششم است گاهیدر جایدوستيتوجه پژوهش حاضر، قرار گرفتن مقوله. از نکات قابلباشدیما ميجامعه
ما يجامعهکهنیاباشد از يانشانهتواندیبرخوردار است و ميکمترتیپژوهش از اهمنیاکه نسبت به 

خود را حفظ کرده است.یهنوز بافت سنت
کشوردردانشجویانزندگیبهیمعنابخشمنابع) 2013(همکارانوهیلپژوهشنتایجاساسبر
»مذهبوخوشبختیجستجويشخصی،رشدشغل،دوستی،نوعانسانی،ارتباطات«شاملآمریکا
اعضايبارابطهجملهازارتباطانواعيهمهشاملدانشجویاناینمنظرازانسانیارتباطات. هستند
دومیندوستینوع. اندشدهمطرحمهمعاملدوعنوانبهنیزحاضرپژوهشدرکهاستدوستانوخانواده

نیزشخصیرشدوشغل. استدانشجویانزندگیبهبخشیدنمعناعاملچهارمینحاضرپژوهشدرو
بهبخشمعناعاملششمینمذهبهمچنین. اندشدهمطرحاهدافبهرسیدنذیلحاضرپژوهشدر

بیشترنقشازاينشانهوباشدمیعاملسومینحاضرپژوهشدرکهاستدانشجویاناینزندگی
ایندرشدهمطرحعوامل. استمايجامعهدانشجویانزندگیبهبخشیدنمعنادرمذهبومعنویت
.دارندزیاديتناسبحاضرپژوهشهايیافتهبا،استنشدهاشارهکهطبیعتباپیوندزجبهپژوهش

گیرينتیجه
بهکهعواملیيزمینهدرموجوددانشافزایشجهتدراستتالشیپژوهشایننظرييحیطهدر
معلمان،ها،خانوادهبرايتواندمیپژوهشنتایجکاربردي،بعداز. بخشندمیمعناهاکنندهشرکتزندگی
هاکنندهشرکتازنوعاینبانوعیبهکهاقشارييهمهوگذارانسیاستوریزانبرنامهمشاوران،اساتید،

معناداردرخانوادهيگستردهوعمیقتأثیربرحاضرپژوهشنتایج. باشدمفیدهستندتعاملوارتباطدر
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درکالنهايگذاريسیاستوخانوادهبنیانتقویتاستالزملذا. داردداللتدانشجویانزندگیشدن
نیززندگیمعناداريدراهدافمهمنقشبرپژوهشایندر. گیردقرارمسئوالنتوجهموردزمینهاین

. استجامعهباورهايوهاارزشفرهنگ،ازبرگرفتهگزینندبرمیدانشجویانکهاهدافی. شدتأکیدبسیار
نقشترتیباینبه. هستندهارسانهايجامعههردرهاارزشوفرهنگانتقالابزاردیگر،سوییاز

نیزگزینندبرمیخودزندگیبرايکهاهدافیگريواسطهبه،آن هازندگیمعنايدرجامعههايرسانه
گمانبیلذادارد،ايعمدهنقشدانشجویانزندگیساختنمعناداردرمعنویتهمچنین،. شودمیروشن

درآن هامعنويباورهايتقویتجهتدربلندمدتوبنیاديکارشناسانه،ریزيبرنامهسازي،فرهنگ
عواملنقشبهتوجهباهمچنین. داشتخواهدچشمگیرينقشدانشجویانزندگیساختنمعنادار
عواملاینبهمسئوالنوهاخانوادهاستالزم،آن هازندگیمعنايدرطبیعتباپیوندودوستانعشق،

انگیزهبانسلیخدماتازراجامعه،دانشجویانزندگیمعنايتقویتباتاباشندداشتهايویژهتوجهنیز
آثاروزندگیدرمعنايگستردهنقشداشتننظردربا.سازندمندبهرهاندیافتهراخودزندگیمعنايکه

ازتوانندمیدرمانگرانومشاورانگروهی،وفرديهايمشاورهقالبدرمعنابرمبتنیهايدرمانمثبت
.نماینداستفادهگروهیوفرديمعنادرمانیقالبدرودانشجویانباتعاملدرحاضرپژوهشنتایج

بهدستیابیبرايلذااست،بودهبیرجندشهردریاندانشجوبهمحدودپژوهشاینهايکنندهشرکت
،یاجتماعيهاگروهگریديهاکنندهشرکتیزندگيمعنایآتيهاپژوهشدراستالزمترجامعشناخت

انواعشودمیپیشنهادنیشود. همچنیدر جامعه بررسيترو در سطح گستردهگریديهادر بافت
ومفیدترزندگیمعنايساختارگیريشکلبهمنجرکهخانوادهفضاهايووالدینفرزندپروريهايسبک

سن،میانيرابطهيزمینهدرپژوهشهمچنین. گردندبررسیشوند،میدانشجویاندرتريمنسجم
يدربارهکهاینبهتوجهبا. بودخواهدبخشآگاهیفرزندانزندگیمعنايودلبستگیابعاد،جنس

اندکیمطالبعمريگسترهدروزمانگذشتباافرادزندگیمعنايتغییربرمؤثرعواملوچگونگی
.بپردازندنیزموضوعاینبهآتیهايپژوهششودمیپیشنهاددانیممی
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