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Abstract 
 

    The meaning of life is one of the most complex issues that have engaged the minds of many 

theorists. The meaning of life generally involves having a goal or a sense of a single goal in life. 

Adolescents experience more conflict and psychological distresses compared with others and 

seek more to find meaning in their lives. Considering the importance of meaning of life in 

physical and psychological health of adolescents, this study aimed to review the components 

related to the meaning of life in adolescents. This study was a review that search was conducted 

in electronic databases such as Google Scholar SID (Scientific Information Database), Magiran, 

ScienceDirect, PubMed, Web of Science, Ovid and Scopus. The related articles, which were 

concentrated about adolescents' health, were extracted from 1987 to 2016, and after reviewing 

the abstracts and full text of the articles ultimately, 42 articles were used for writing. The results 

showed that components such as mental health, identity styles, life expectancy, religion and 

social communication play an important role in achieving the meaning of life in adolescents. 

Considering that the concept of the meaning of life in adolescents is a multifaceted phenomenon 

that is influenced by several factors, it seems that in order to institutionalize the adolescent's 

meaning of life and improve their level of health, a multiple approach with the participation of 

the individual, family and social institutions are essential. 
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 یـالینــی بــالــتع 
 پژوهشی -آموزشی

 (21-93)2شماره   نهم دوره

 وجوانان: یک مطالعه مروریمولفه های مرتبط با معنای زندگی در ن
 *1حسینی، زهره شاه3مرضیه عزیزی ،2هللا مرزبندرحمت،1گردشیزینب حمزه

 

 چكيده

را به خود مشغول کرده است.  پردازانهینظراز  اريیاست که ذهن بس یموضوعات نیتردهیچیپاز  یکی یمعناي زندگ       

با  سهی. نوجوانان در مقاباشدیم یهدف واحد در زندگ کیاحساس  ایهدف  کیشامل داشتن  عموماً یزندگ يمعنا

خود  یزندگ يمعنا افتنیجهت  شتریب يجستجوو به  کندیمرا تجربه  يشتریب یروان یکشمکش و آشفتگ گران،ید

 يهامؤلفهبر  يلعه حاضر با هدف مرورنوجوانان، مطا یو روان یدر سالمت جسم یزندگ يمعنا تی. با توجه به اهمباشندیم

Scholar   Google؛یحاضر با جستجو در منابع اطالعات يمرور ايدر نوجوانان انجام شد. مطالعه یزندگ يمرتبط با معنا

SID (Scientific Information Database) ،Magiran ،ScienceDirect،PubMed ، Web of Science  Ovid،  Scopus 

خالصه و متن  یاستخراج شد و پس از بررس 0891-6102از سال  موردپژوهشالت مرتبط با تمرکز بر موضوع انجام شد. مقا

 ،یسالمت روان رینظ ییهامؤلفهنشان داد که  جی. نتادیگرد دهنگارش استفا يمقاله برا 26از  تیکامل مقاالت در نها

در نوجوانان دارند.   یزندگ يبه معنا یابیدر دست یمهمنقش  یمذهب و ارتباطات اجتماع ،یبه زندگ دیام ،یتیهو يهاسبک

لذا  رد،یپذیم ریتأث يدباشد که از عوامل متعدیم یوجهچند يادهیپددر نوجوانان،  یزندگ يکه مفهوم معنا نیبا توجه به ا

چندگانه و با  يکردیرو نان،آنوجوانان و ارتقاء سطح سالمت  یزندگ يشدن معنا نهینهاد منظوربهکه  رسدیمنظر ه ب

 .باشدیم يضرور یاجتماع يمشارکت فرد، خانواده و نهادها
 

 .یروان یستینوجوانان، سالمت روان، بهز ،یزندگ يمعنا: یديکل یهاواژه
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 مقدمه

بوده است و  یزندگ يمعنا يبشر همواره در جستجو     

خود را معنادار  یوجود زندگ يدارد تا از ابتدا یسع

 یموضوعات نیتردهیچیاز پ یکی یمعناي زندگ (.0)دساز

پردازان را به خود مشغول هیاز نظر اريیاست که ذهن بس

 يمعنا نهیمتعدد در زم فیتعار رغمیعلکرده است و 

 و اغلب روانشناسان لسوفانیتوسط ف یزندگ

واحد و  فیحال تعر نیبا ا ان،یو وجودگرا یشناختانسان

همگان باشد،  موردقبول که یزندگ ياز معنا یجامع

 م ـاس نظـاحس ادـجیبه ا یزندگ يمعنا (.2-0)وجود ندارد

 
 

تالش  ایو  ي، هدفمند يوجود یو انسجام در زندگ

 درفرد  (.0)اشاره دارد یدر زندگ يهدفمند يسوبه

او معنادار است که  یکه زندگ کندیماحساس  یصورت

شامل هدفمند بودن جهت زندگی، احساس  شیازهاین

 يامجموعهاز  يارآمدي و کنترل بر امور، برخوردارک

و وجود یک مبناي با ثبات و استوار براي  هاارزشاز 

 پردازانهینظر (.5)شود نیتأمداشتن نوعی حس مثبت 

مثبت  يامدهایبا پ یدر زندگ امعتقدند که وجود معن

 (. 2،2)مرتبط است یسالمت
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .و مامایی، مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروري، دانشکده پرستاري و مامایی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایراندانشیار گروه بهداشت باروري . 0

 .اري، ایرانی،  دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سدانشکده پزشک ، معارف اسالمی و علوم سالمت يارشتهنیب يهاپژوهشتوسعه  مرکز استادیار گروه معارف اسالمی،. 6

  .، ساري، ایرانکارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروري، دانشکده پرستاري و مامایی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران .3

  E-mail: zshahhosseini@yahoo.com            .مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروري ،دانشکده پرستاري و مامایی نسیبه، ساري* نویسنده مسئول: 
 

:61/1/0389تاریخ پذیرش:      69/5/0389 تاریخ ارجاع جهت اصالحات:        09/6/0389تاریخ دریافت
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 یمعنا در زندگ شیشده است که افزا انیراستا ب نیدر ا 

دشوار و  طیتا بر شرا کندیمبه افراد کمک  تنهانه

 ییخودکفاو  یشخص تیوب غلبه کنند، بلکه رضانامطل

  ،یاز زندگ تیافراد، احساس لذت از کار، رضا

و عاطفه  نفسعزت، نفساعتمادبه ،يشاد ،ینیبخوش

 يدر افراد با معنا نیهمچن (.1-06)دهدیم شیمثبت را افزا

کمتر  یو افکار خودکش یوابستگ زانیم یزندگ

بدون معنا، فرد  یدر مقابل در صورت زندگ(. 9،0)است

 مندعالقه ایشمردن خود و  دیرا در مهم و مف اشییتوانا

 احتماالًامر  نیو ا (03)دهدیماز دست  یبودن به هر عمل

اضطراب،  ،یافسردگ رینظ یاز اختالالت روان یبا برخ

و  یروان سترسید ،يدیو ناام ياحساس گناه، پرخاشگر

 (.02،06،3 ،0)دارد میرابطه مستق يوجود خأل

است.  تیدر رشد شخص یاتیمهم و ح يامرحله ینوجوان

درون  یو اجتماع یروان ،یکیولوژیزیف راتییاز تغ ياریبس

. دوره دهدیمرخ  یدوره از زندگ نیشخص در طول ا

 ،یاز دوران کودک شتریاست که فرد ب يادوره ینوجوان

کند و به یرا تجربه م یروان یکشمکش و آشفتگ

 خود  یزندگ يمعنا افتنیجهت  شتریب يجستجو

در  تواندیم یپردازد. داشتن معنا و هدف در زندگیم

 نیا یدر ط طورمعمولبهکه نوجوان  یتیحل بحران هو

 شیافزا(. 05)دیبا آن مواجه است، کمک نما یدوره زمان

تا بر  کندیمبه نوجوانان کمک  تنهانه یمعنا در زندگ

 و یشخص تیدشوار غلبه کنند، بلکه رضا طیشرا

 (.1)دهدیم شیافزا زیآنان را ن ییخودکفا

 به يکه مطالعات متعدد دهدیممرور متون نشان    

 خارج ازو  رانیدر نوجوانان در ا یزندگ يمعنا یبررس

 حال نیا با ،(02-01،00)شده است اندپرداختهکشور 

در  یزندگ يمرتبط با معنا يهامؤلفه مروربهکه  يامطالعه

مطالعه با  نیا رونیازانشده است.  افتید نوجوانان بپرداز

 یزندگ يمرتبط با معنا يهامؤلفه نییبر تع يهدف مرور

 است. شدهانجامدر  نوجوانان 

 

 

 روش کار

 سؤالاساس بر که مروري بوده يامطالعهمطالعه حاضر، 

بر معناي زندگی نوجوانان  مؤثر يهامؤلفه)پژوهش

 تفاده از استراتژي؟(، پژوهشگران ابتدا با اساندکدم
0MeSH طوربهمرتبط را استخراج نمودند و  يهادواژهیکل 

مستقل به جستجو اولیه در بانک اطالعاتی اینترنتی 

تر در اختصاصی طوربه و  Google Scholarعمومی نظیر
SID (Scientific Information Database) ،Magiran ،

ScienceDirect،PubMed ،Web of Science ، 

Ovid،Scopus  پرداختند. با استفاده از کلیدواژه و

 meaning of life OR lifeدستورالعمل جستجوي مرتبط 

meaning OR meaning in life OR search for 

meaning OR presence of meaning AND 

psychological factors OR psychosocial factors 

OR psychological health OR well-being OR  

identity styles OR religion AND adolescent OR 

adolescence OR adolescence period  در فاصله

جستجو انجام شد و مقاالت  6109زمانی جوالي تا اکتبر 

استخراج گردید. همچنین با  0891-6102مرتبط از سال  

معادل فارسی نظیر معناي زندگی، جستجو  يهادواژهیکل

اجتماعی، سالمت روان، -انیبراي معنا، عوامل رو

الکترونیکی  يهاگاهیپاهویتی، نوجوانان در  يهاسبک

مقاله از  251فارسی نیز جستجو انجام شد. در مجموع 

اولیه استخراج شد. بعد از حذف مقاالت  جستجويطریق 

در دو مرحله مورد  آمدهدستبهمقاالت  626تکراري 

ي، عنوان و غربالگري قرار گرفتند. در مرحله اول غربالگر

توسط دو نویسنده  آمدهدستبهخالصه کلیه مقاالت 

که  ییهاآنقرار گرفت و  یموردبررسمستقل  طوربه

پژوهشی  يهاسؤالمعیار ورود مطالعه را داشتند و به 

مطالعه حاضر پاسخ دادند، انتخاب شدند. معیار ورود 

)مطالعات نیمه تجربی، مطالعات شامل تمامی مطالعاتی

مطالعات مورد شاهدي( بودند که به معناي  توصیفی و

مطالعه در این  695. اندکردهاشارهندگی در نوجوانان ز

مرحله خارج گردید. در مرحله دوم غربالگري، متن 

قرار  یموردبررسوارد شده از مرحله قبل  کامل مقاالت

اشاره به معناي زندگی، به  رغمیعلکه  ییهاآنگرفت و 
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یا  (N=31)عناي زندگی اشاره نکردندتبط با ممر يهامؤلفه

از لیست  (N=62)اهداف مطالعه حاضر مرتبط نبودند با

مقاله  26خارج شدند. در نهایت  شدهانتخابمطالعات 

 قرار گرفت. مورداستفادهعه مروري براي نگارش این مطال

محققین پس از انتخاب مطالعات از مرحله قبل، تمامی 

عه نمودند و اطالعاتی را مطالعات مرتبط را با دقت مطال

که در پژوهش حاضر به آن نیاز داشتند را استخراج و 

نمودند. نتایج حاصل از مرور مطالعات در  یدهسازمان

معناداري زندگی در جوانان در چندین  يهامؤلفهزمینه 

 شد. يبنددستهطبقه 

 

  هاافتهی

ذیل بر  به شرحمتعددي  يهامؤلفهنتایج نشان داد که 

)جدول شماره گذارندیم ریتأثزندگی در نوجوانان معناي 

0). 

 

 سالمت روانی 

سالمت روانی مفهومی پیچیده با اجزاي مختلف است     

که ابعاد آن شامل استقالل، تسلط محیطی، رشد شخصی، 

دف در زندگی و خودپذیرشی روابط مثبت با دیگران، ه

اجزاي  عنوانبه توانندیمتمامی این عوامل . (2)باشدیم

کلیدي در تعریف سالمت روانی در نظر گرفته شوند. از 

 پیوسته با پیامدهاي طوربهسوي دیگر معناي زندگی 

که  ياگونهبه (3)سالمت روانی مثبت در ارتباط است

، عاطفه مثبت، شادمانی،  نفسعزتمعناي زندگی باالتر با 

، رضایت از زندگی و عملکرد روانی ینیبخوش

در . (09 ،00)ر بین جوانان در ارتباط بوده استد ترمطلوب

روانی در اثر شکست  يهایشناسبیآسمقابل برخی از  

 از یکی مثال  طوربه. (3،08)شودیمدر یافتن معنا ایجاد 

 فقدان امروزي، در جوامع با افسردگی مرتبط عوامل

. عالوه بر این فقدان باشدیم زندگی در معنا از حسی

 از برخی با آن، پایین سطوح وجود معنا در زندگی یا

 از پس رساست اضطراب، نظیر روانی فشارزایی عوامل

گناه، پرخاشگري و ناامیدي و ضعف  احساس و سانحه

بنابراین . (0،8)جهه با مشکالت رابطه مستقیم دارددر موا

ها قدرتش را نشان نوجوانی که در هریک از این حوزه

 . (05)عیت سالمت روانی خوبی خواهد داشتدهد، وض

جهت درک بهتر معناي زندگی و سالمت روانی در 

 تواندیممختلف و مفاهیم آموزشی  يهامشاورهنوجوانان 

به نوجوانان جهت پیشرفت یا توسعه جامع بدن، روح و 

 از کمک کند. یکی یسالبزرگذهن و ورود به دوره 

 یمعنا درمان روان، سالمت مبحث در مطرح مداخالت

 شدهاثبات مختلف عاتدر مطال آن اثربخشی که است

یاري  زندگی معناي یافتن در را فرد تواندیم و است

روانشناسی وي  مشکالت و هاتنش کاهش سبب و داده

 هاآن زندگی که افرادي که داد نشان گردد. مطالعات

 و اضطراب با توانندیم بهتر دارد، معناي بیشتري

 جدید اطالعات پردازش کنند، مقابله زندگی يهاچالش

 يترمثبت و ترعیوس اندازچشم و بوده ترراحت هاآن رايب

 در نهایت اینکه داشتن. دارند خود زندگی آینده براي

 سبب که است مفیدي يامقابله مهارت زندگی در معنا

 و برده لذت خوب خویش اوقات از بتواند انسان شودیم

 .  (60 ،61)کند تحمل را بد اوقات

 

 هویتی  یهاسبک

 يریگشکلیکی از تکالیف مهم تحولی انسان روند    

هویت است و تکوین هویت موفق با معناي زندگی 

ارتباط مستقیم دارد. هویت جنبه درونی و اساسی است 

و  شودیمکه به کمک آن یک فرد با گذشته خود مرتبط 

هویت . (66،63)کندیمارچگی احساس تداوم و یکپ

عبارت است از سازمان دادن یک خود درونی که شامل 

. باشدیمسیستم باورها، آرزوها، عقاید و تاریخچه فردي 

اریکسون در تعریف روانی اجتماعی بحران هویت آن را 

حسی از پیوستگی با گذشته و سوگیري براي آینده 

به  يهامهارتو  هاآموختهکه فرد باید  ياگونهبه داندیم

پیشین و همچنین  يهادورهدست آورده از 

د و هویت گذشته را در هم آمیز يهايهمانندساز

اریکسون در . (06،01)زدشخصی را براي خود بسا

بر بهداشت  مؤثریکی از عوامل  عنوانبهخصوص هویت 
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 دیتأکاجتماعی  يهابافتروانی نوجوانان، بر اهمیت 

داشته است، زیرا بافت اجتماعی حقیقتی را براي جستجو 

هویت در  يریگشکلجهت . (62)کندیمدر فرد ایجاد 

هویتی  يهاسبکنوجوانان سه نوع سبک هویتی شامل 

 شدهییشناسااجتنابی -اطالعاتی، هنجاري و سردرگم

 يهاسبککه افراد داراي  دهدیماست. مطالعات نشان 

اجتنابی نسبت به نوجوانان داراي -هویتی سردرگم

هویتی اطالعاتی و هنجاري هیجان کمتري  يهاسبک

پایین، اختالالت روانی  نفسعزتبه همین دلیل از دارند، 

و از سالمت  برندیمنظیر افسردگی و اضطراب رنج 

جسمی پایینی برخوردارند. همچنین افراد داراي 

اجتنابی تمایل کمتري جهت  -هویتی سردرگم يهاسبک

 . (62-65)ي و یافتن معناي زندگی خود دارندجستجو

 

 اميد به زندگی 

 يهاسازه با زندگی در معنا وجود بین ارتباط بررسی   

 هاآن تعاملی تأثیر و امید مثالً مثبت روانشناسی دیگر

 و سعادتمند و شاد زندگی یک زا بودن برخوردار براي

 موردتوجه شدتبه اخیر يهاسال در روانی سالمت

. (5)قرارگرفته است نظرانصاحب و پژوهشگران

 و است امید از ترگسترده ياسازه زندگی، معناداري

 معنادار زندگی از عنصري عنوانبه را امید توانیم

 )انتظار شناختی مؤلفهي دو امید دارا (62)آورد حساببه

 که این به امید)عاطفی و آینده( در وقایعی دادن روي

 پیامدهاي داراي و رویدادهایی مثبت رویدادها، این

 تواندیم آن عاطفی مؤلفه که باشدیم باشند( مطلوبی

 در و آینده در مثبت وقوع رویدادهاي کننده ینیبشیپ

 . (61)اشدب روانی سالمت افزایش نتیجه

در این راستا بر اساس نتایج مطالعات همبستگی معناداري  

 ،1)و امید در زندگی وجود داشته است بین معناي زندگی

 داشتن و امیدوارانه تفکر یک از بودن برخوردار. (62

مسیرهاي  با آشنایی و مدار هدف تفکر براي کافی عمناب

 زندگی يمعنادار سبب اهداف، به رسیدن براي الزم

تعاملی به  رابطه یک دو این بین گریدعبارتبه شودیم

 معنا افزایش به منجر امید افزایش یعنی دیآیم وجود

 یا تفکر امید افزایش سبب هم معنا افزایش و گرددیم

 يزااسترسبدون امید حوادث . (62)گرددیم دارهدف

زندگی غلبه بر مشکالت را براي فرد بسیار دشوار 

و در نتیجه سبب رویکردهاي گریزي و  سازدیم

مقابله فعال شود. نوجوانان ناامید  يجابه کنندهاجتناب

 یضداجتماعاغلب درگیر رفتارهاي پرخاشگرانه و 

و کمتر محتمل است که رفتارهاي  شوندیم

 کهينحوبهسالمتی را پیگیري نمایند  هکنندمحافظت

است هم فقدان امید و هم فقدان معنا در زندگی  شدهانیب

پرخطر سالمتی در ارتباط بوده با مشارکت در رفتارهاي 

 امید، دوگانه سازنده عناصر که ییآنجا از. (1،69)است

 هدف مدار افکار فرآیند بیانگر مسیرها، و منابع یعنی

 نقطه نظري لحاظ از هم مدار هدف و تفکرات باشندیم

 فرض توانیم پس هستند، زندگی در معنا ثقل و مرکزي

 زندگی در معناداري اصلی پیامد امیدوارانه تفکر نمود که

است که  امیدواري و  شدهانیبدر این راستا . (5)باشدیم

معناي زندگی از عوامل مهمی هستند که در کنار 

بر سازگاري نوجوانان با محیط مدرسه  ینیبخوش

در  کنندهمحافظتعوامل  عنوانبهبوده است و  رگذاریتأث

در مواردي که دانش  رونیازااست.  شدهگرفتهنظر 

ه مشکل دارند، آموزان پرخطر در سازگاري با مدرس

کمک کند تا معناي زندگی و  هاآنبه  تواندیممشاور 

 زیبرانگچالشامید به زندگی را جهت غلبه بر حوادث 

 . (1)زندگی بیابند

 

 مذهب 

 و مذهب بین اخیر نشان داده است که يهایبررس   

وجود  مثبت و سازگار ارتباط یشناختروانبهزیستی 

 بین ارتباط است بر ممکن که عواملی بین از. (68-31)دارد

 معناي به توانیم باشد رگذاریتأث بهزیستی روانی و مذهب

برخی از مطالعات بر این . (31-36)کرد اشاره زندگی

که مذهب چارچوبی را براي معنا و  اندکرده دیتأکتصور 

 مذهبی نگرش. (02،30،33)کندیمهدف در زندگی فراهم 

 معناي هدف و از بهتر شناخت به تا کندیم کمک افراد به
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 سؤاالت به پاسخ منجر به ینوعبه و یابند دست زندگی

این امر  . شودیم زندگی معناي و هدف مورد در نوجوان

 مذهب .گذاردیم رتأثی نوجوان هویت بر خود، نوبهبه

پیشنهاد  طریق از هویت تعهد و کشف براي را زمینه

 فراهم معنوي و اجتماعی ایدئولوژیکی، مفاهیم کردن

 که بین است داده نشان نتایج کهيطوربه ،کندیم

 . (32)دارد وجود رابطه مثبت شدهکسب هویت و مذهب

 

 ارتباطات اجتماعی 

 معناي منابع حوزه در گرفته صورت مطالعات اکثر   

 ارتباطات را زندگی در بخش معنا نخستین منبع زندگی،

این  در يارمجموعهیز عنوانبه خانواده و کرده ذکر

 است عاملی نیتریاساس خانواده .گرددیم قلمداد طبقه

 رده وک حمایت را نوجوان اقتصادي و هیجانی نظر از که

 واقع . درکندیم ایجاد او در تعلق و هویت از حسی

 اجتماعی-روانی رشد براي را زمینه نیتريادیبن خانواده

 عامل یک خانوادگی روابط کرده و ایجاد نوجوان

 با مثبت . تعاملرودیم شمار به او براي قوي حفاظتی

تجربه  امکان اجتماعی روابط قالب در اطرافیان

 ساخته که  فراهم را خوشایند و مشترک يهاتیفعال

 دنیاي و خود از ترقیعم درکی شود تا نوجوان می منجر

  . (05،08)باشد داشته اشیزندگاطرافش و معناي 

 

 بحث 

مرتبط با معناي  يهامؤلفهمطالعه حاضر با هدف مروري    

 يادورهنوجوانان انجام شده است. نوجوانی  زندگی در

 يهایآگاهشناختی و  يهاییتوانااست که با افزایش 

اجتماعی و بالغ شدن همراه است. براي دستیابی به 

موفقیت در هویت خود، نوجوانان نیاز به ایجاد یک 

و گاهی  شماریبع از جهان اطرافشان و ادغام تصویر جام

توسط منابع مختلف در  دشدهیتولمتناقض اطالعات 

 هاحوزهمنابع معناي زندگی . (69)دارند شانیزندگمحیط 

. خانواده، دهندیمو عواملی هستند که به زندگی فرد معنا 

 ییهاحوزهارتباطات اجتماعی، کار و تحصیل به ترتیب 

در  معنا بخشمنابع  عنوانبههستند که با بیشترین فراوانی 

 ریتأث. این منابع تا حد زیادي تحت اندشدهشناختهزندگی 

و اجتماعی هر جامعه قرار فرهنگی  يهاچارچوب

 اساسی يهاسازه از یکی زندگی معناي. (08)دارد

 عنوانبه اخیر پژوهشی ادبیات در که شودیم محسوب

 یشناختروان بهزیستی و سالمتی با مرتبط عوامل از یکی

معناي زندگی و بهزیستی . (3،35)شودیم شناخته

از موضوعات پژوهشی مهم در روانشناسی  یشناختروان

 بین ثبتم ارتباط نیز متعددي مثبت است و مطالعات

 يهاشاخص با را یشناختروانبهزیستی  زندگی و معناي

 و نفسعزت ،ینیبخوش زندگی، از رضایت نظیر مختلف

. (9،00،06،05،32)اندداده نشان را مثبت عاطفه

که بر رشد  یشناخترواننظریات بهزیستی  گریدعبارتبه

فرد  یشناختروان يهاقدرتشخصی فرد و شناخت 

یک جزء حیاتی  عنوانبهدارد، معناي زندگی را  دیتأک

که نتیجه به  ردیگیمدر نظر  یشناختروانبهزیستی 

قوي و  کنندهییشگویپفرد و  يهالیپتانسحداکثر رسیدن 

 هاافتهی. (8،05،32)است یشناختروانسازگار بهزیستی 

میزان  دانندیم معنا با را خود زندگی که نشان داد افرادي

 را یدرمانروان به کمتر نیاز و کمتر دموا سوءمصرف

برخی مطالعات نشان  کهیدرحال. (30،31)کردند گزارش

که جستجوي براي معناي زندگی به دلیل فشار  اندداده

و  یشناختروانمنجر به کاهش بهزیستی  تواندیمروانی 

در سال   Doganمطالعه .  (3)سترس روانی گرددافزایش دی

 دهدیمرکیه نشان دانشجو در کشور ت 636بر روي  6106

که جستجوي معناي زندگی در کنار وجود معناي زندگی 

با بهزیستی آنان در ارتباط  یفراوان طوربهدر دانشجویان 

 . (0)ر به کاهش بهزیستی روانی شده استاست و منج

 طوربهو سالمت روان  تیمعنو انیرابطه م یدر پژوهش

باال و  يهانمرهکه  ياست و افراد شدهفیتوصمعکوس 

، احساس مثبت کنندیمکسب  تیرا در ابزار معنو نییپا

مروري بر مطالعات . (39)ندینمایمرا تجربه  يشتریب

در حوزه سالمت جوانان و نوجوانان نیز نشان  یالمللنیب

، یدر زندگ باالتر با نمره هدفجوانان  اندکِداده 

ثبات  شیدارند و از افزا یاز زندگ يشتریب تیرضا
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 تیفیک ،یمعنا در زندگ شیبا افزا د وبرخوردارن یجانیه

در این ارتباط . (38-00،21)ابدییم شیافزاآنان  یزندگ

 نشان داده شده است که نمرات معناي زندگی در 

آموزان مقطع متوسطه هندي با بهزیستی دانش

 يداریمعنارتباط  طوربهو جنسیت آنان  یشناختروان

عامل محافظتی  عنوانبههمچنین معناي زندگی . (20)دارد

گیري از رفتارهاي پرخطر در براي سالمت روان و پیش

 .(00)است شدهمطرحیی ایرومان نوجوانان

مروري با عنوان مطالعه  يامطالعهتاکنون  کهییازآنجا

این را از نقاط قوت  توانیماست  نشدهانجامحاضر 

در مطالعه حاضر  حالنیباارفت. مطالعه حاضر در نظر گ

قرار نگرفتند  یموردبررسبا رویکرد سیستماتیک مطالعات 

و کیفیت مطالعات وارد شده تعیین نشد. همچنین تنها از 

در  هاآنمطالعات با زبان فارسی و انگلیسی که متن کامل 

که در  شودیمدسترس بود استفاده گردید. پیشنهاد 

و یا مطالعات کیفی در  مطالعات آینده مطالعات کمی

زمینه معناي زندگی در نوجوانان انجام شود و به نقش 

متعدد در ارتقاي معناي زندگی  یشناختروانمداخالت 

در نوجوانان پرداخته شود تا مطالعات جامعی در این 

 زمینه به دست آید.

 

 یريگجهينت

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عوامل متعددي نظیر    

هویتی نوجوانان، امید به  يهاسبکانی، سالمت رو

زندگی، مذهب و ارتباطات اجتماعی آنان بر جستجو و 

است. با توجه به اهمیت  رگذاریتأثیافتن معناي زندگی 

استقرار و ارتقاي معناي زندگی در نوجوانان، در نظر 

در این زمینه حائز  مدتیطوالن يهايزیربرنامهگرفتن 

یافتن معناي زندگی در سنین  کهییازآنجااهمیت است. 

زمینه را براي داشتن زندگی معنادار در  تواندیمنوجوانی 

و در نتیجه سالمت جسمی و روانی مطلوب  یسالبزرگ

 يهاکالسبرگزاري  رونیازادر آن سنین فراهم کند، 

 موردنظرآموزشی و در نظر گرفتن متون مرتبط با موضوع 

، ماهیت موضوع اهمیت معناي زندگی يسازشفافجهت 

آن امري بسیار حیاتی  یشناختروانو ساختار و ابعاد 

 روانشناسی با يهامشاوره. همچنین در نظر گرفتن باشدیم

 را زندگی بودن معنادار تواندیممعنادرمانی  رویکردهاي

دهد و در نهایت منجر به ارتقاي  افزایش نوجوانان در

ه با توجه به اینک تاًینهابهداشت روانی در آنان گردد. 

 يادهیپدمفهوم معناي زندگی در نوجوانان،  کهنیا

، ردیپذیم ریتأثکه از عوامل متعددي  باشدیم یچندوجه

نهادینه شدن معناي زندگی  منظوربهکه  رسدیم به نظرلذا 

رویکردي چندگانه  نان،آنوجوانان و ارتقاء سطح سالمت 

ضروري  و با مشارکت فرد، خانواده و نهادهاي اجتماعی

 .باشدیم
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 به مطالعه واردشدهمشخصات مطالعات  : 1جدول شماره 

 نتایج

مكان 

انجام 

 مطالعه

حجم 

 نمونه
 نام نویسنده سال نوع مطالعه

 Daniel T. L. Shek 0883 مقطعی 6051 چین .معناي زندگی با بهزیستی و سالمت روانی ارتباط معنادار دارد
مذهبی ذاتی باالتر با  يهاشیگرابهزیستی معنوي، بهزیستی وجودي، بهزیستی مذهبی و 

 در مردان همراه بوده است. ترنییپاسطح اضطراب 
یلیتحل-توصیفی 25 آمریکا  6113 Davis, T. L 

قبل توجهی  طوربههستند که  ییرهایمتغعواملی نظیر امید، حمایت معلم و معناي زندگی 

 . دهدیمگروه مقاوم را از گروه ناسازگار افتراق و تشخیص 
عیمقط -یتوصیف 226 کره  6115 

TackHo Kim 

 

 Michael F. Steger 6115 توصیفی 506 آمریکا . کندیممعناي زندگی ارتباط بین رفتار مذهبی روزانه و بهزیستی روانی را تعدیل 

 يهاسبکو این ارتباط توسط  کندیمارتباط بین مذهب و تطابق با طول زمان بسیار تغییر 

 . شودیممعنا در زندگی تعدیل 
یمقطعوصیفی ت 028 آمریکا  6115 Crystal L Park 

، در محیط دانشگاه با شوندیمدانشجویانی که با سبک هویتی اطالعاتی وارد دانشگاه 

، از نظر کنندیمو سطح باالیی از استقالل علمی را تجربه  شوندیمبهترین عملکرد ظاهر 

 را دارند. اجتماعی مهارت باالیی دارند و از لحاظ تحصیلی بهترین عملکرد 

یلیتوصیفی تحل 221 آمریکا  6115 Berzonsky, 
Michael D. 

یتوصیفی مقطع 050 آمریکا جستجوي معنا در زندگی است. يریگاندازهپرسشنامه معناي زندگی ابزار مناسبی براي   6112 Michael F 

مختلف  يهاگروهبهزیستی روانی و معنادار  عنوانبهبین درک زندگی  یتوجهقابلتفاوت 

 است. شدهدهید آموزانانش د
لیلیتح -توصیفی 012 هند  6111 Neerpal Rathi 

 جزبهرا در خصوص رفتارهاي پرخطر نوجوانان  ياکنندهمحافظتمعناي زندگی نقش 

. در مردان فقدان معناي زندگی تنها با کندیم ایفا هایدنینوشسیگار کشیدن و مصرف 

در زنان  کهیدرحالهمبستگی داشته است.   هابخشآراممصرف مواد غیرقانونی و مصرف 

، رابطه جنسی غیر ایمن و کاهش میزان ورزش هایدنینوشفقدان معناي زندگی با مصرف 

 رتباط بوده است.زندگی در ا يبامعناقوي  طوربهارتباط داشته است. سالمت روانی 

 Brassai L 6100 توصیفی 0811 رومانیا

، تطابق آکادمیک، رفاه روانی، نفسعزتحضور معناي زندگی ارتباط مثبت معناداري با 

ثبات کمتر در  ترنییپا نفسعزتجستجو براي معنا با  کهیدرحالتعلقات قومی دارد 

 .بهزیستی روانی دارد

عیمقط -توصیفی 518 آمریکا  6101 Kiang L 

بهزیستی ذهنی  کنندهییشگویپ یتوجهقابل طوربهحضور معنا و جستجوي معنا در زندگی 

 .باشدیمدر نوجوانان 
یتوصیفی مقطع 636 ترکیه  6106 Tayfun Doğan 

مشکالت رفتاري  ترنییپانگرش وجودي با سطوح باالي رفتارهاي سالمتی و سطوح 

بوده است. در بین متغیرهاي وجودي، جستجو براي معنا عامل اصلی  )ناامیدي( در ارتباط

 . شودیمو مهم رفتار نوجوان محسوب 

 László Brassai 6106 توصیفی 262 رومانی
 

و  داریمعنبا افسردگی و معناي زندگی با بهداشت روان  اطالعاتیرابطه بین سبک هویت 

بین معناي زندگی و سبک هویت هنجاري با بهداشت روان  يداریمعنرابطه چندگانه 

 .ستبرقرار ا

 Ehyakonandeh 6102 همبستگی 319 ایران

نفیلیپی .کندیمحضور معناي زندگی رابطه بین قدردانی و بهزیستی روانی را تعدیل  5610 مقطعی 218   Jesus Alfonso D. 

Datu 
چهار طبقه اصلی مذهب و معنویت در دانش آموزان مبتال به سرطان شامل: سابقه معنوي 

 یک منبع عنوانبهفرد، ایمان و اعتقاد، اهمیت معنویت در زندگی نوجوانان و عمل جامعه 

یکی از ابزارهاي مهم مقابله با بیماري  عنوانبه. اکثر نوجوانان معنویت را کنندهتیحما

 .دانستندیم

فیکیفی اکتشا 8 برزیل  6105 Verônica de 

Moura Souza 

ر و با سبک هویت عناي زندگی با سبک هویت اطالعاتی و هنجاري رابطه مثبت معنادام

 .سردرگم/ اجتنابی رابطه منفی معنادار دارد
 611 ایران

 -توصیفی

 همبستگی
 جعفر بهادري خسروشاهی 0380

پذیري و حضور معنا در  ارتباط بین تصور تعلق شدهکسبهویت مذهبی زودرس و 

بین بعد  يگریانجیم، همچنـین هویـت مـذهبی آشفته، کندیمزندگی را میانجیگري 

 .باشدیمکنترل و حضور معنا در زندگی 

 فاطمه خاکشور 0386 همبستگی 590 ایران

بین میانگین نمره اضطراب با معناي زندگی ارتباط آماري معنادار و معکوس وجود دارد 

(12/1 =p .) بین میانگین نمره استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان همبستگی

 (.p= 15/1) معناداري وجود داشت

یلیتحل-توصیفی 666 ایران  طاهره دهداري 0386 

ارتباطات ، ارزیابی معناي زندگی به ترتیب، خانواده يبرنامهاز میان منابع معنا مطابق با 

ن هستند که با بیشترین فراوانی از سوي نوجوانا ییهاحوزه و کار و تحصیل اجتماعی

 .است شدهگزارشمنبع معنا بخش به زندگی  عنوانبه

 سمیه احمدي 0382 توصیفی 202 ایران

یتوصیفی مقطع 651 ایران .(p < 110/1)ی رابطه منفی معناداري وجود داردبین معناي زندگی و افسردگ  غالمرضا احمدي 0382 
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