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Abstract 

Aims: The meaning of life has become one of the most important issues of present age. 

The meaning of life refers to the main purpose and concept of each person's life and 

consists of the aspects of the existence of meaning and the search for meaning. The 

meaning of life has a vital role against stress and is related to the mental health of 

people. Students are one of the groups that are vulnerable to stress, so this study was 

conducted with the aim of determining the status of the meaning of life and its related 

factors among students. 

Method: This cross-sectional study was conducted among 163 students of Mazandaran 

University of Medical Sciences. The samples were collected using the Internet-based 

method. The data collection tool was the standard questionnaire of the meaning of life 

and demographic information. The data were analyzed in SPSS version 26 using 

descriptive and analytical statistics. 

Findings: No statistically significant association was observed between the overall 

score of the meaning of life questionnaire and the score of the components of existence 

and search for meaning with different classes of gender, marital status, level of 

education, field of study, economic status and the number of siblings (P>0.05). . 

However, the overall score of the meaning of life questionnaire (P=0.023) and the 

existence of meaning component (P=0.013) had a statistically significant difference 

between different age groups. Also, a positive and significant correlation was observed 

between the existence of meaning and the search for meaning (p<0.001, r=0.361). 

Conclusion: According to the findings, the relationship between the meaning of life and 

demographic information is different in different cultures, so in each culture, their 

relationship should be measured separately. 
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  یپزشک علوم انیدانشجو در آن با مرتبط عوامل و یزندگ یمعنا

 ،*0نوریمهدو دحاتمیس ،1یابارش زهره ،۳ییمال لیعق، 1،1 نوریمهدو یدمحمدمهدیس

 .رانیا ،یسار مازندران، یپزشک علوم دانشگاه ،یراپزشکیپ دانشکده ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم 1
 .رانیا تهران، شاهد، دانشگاه ،یانسان علوم انشکدهد 2
 .رانیا ،یسار مازندران، یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم 3
 .رانیا تهران، ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یشهرر( ره) ینیخم امام ادگاری واحد ،یاسالم معارف گروه 4

 

 

 11/11/1444 تاریخ دریافت مقاله:

 42/12/0011: مقاله تاریخ ویرایش

 23/12/1444 تاریخ پذیرش مقاله:

 21/12/1444 تاریخ انتشار مقاله:

 

  چکیده

 و هدف به یزندگ یمعنا. است شده لیتبد حاضر عصر موضوعات نیترمهم از یکی به یزندگ یمعنا :اهداف

. است شده لیتشک معنا یوجوتجس و معنا وجودهای جنبه از داشته و اشاره شخص هر یزندگ یاصل مفهوم

 از یکی. است مرتبط هاانسان روان سالمت با برخوردار بوده و هااسترس برابر در یاتیح ینقش از یزندگ یمعنا

دانشجویان می باشند، بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت  هااسترس برابر در بیآس معرض در ییهاگروه

 ا آن در بین دانشجویان انجام گردید.  معنای زندگی و عوامل مرتبط ب

 به هانمونه. شد انجام مازندران یپزشک علوم دانشگاهنفر از دانشجویان  163بین  در یمقطع پژوهش نیا :کارروش

 اطالعات و یزندگ یمعنا استاندارد پرسشنامه اطالعات، یآور جمع ابزار. شدند یآورجمع محور نترنتیا روش

 . گردید لیتحل یلیتحل و یفیتوص آمارو با استفاده از  26 نسخه SPSS افزارنرم در هاادهد. بود یشناختتیجمع

 حضور یهامولفه نمره نیهمچن و یزندگ یمعنا پرسشنامه یکل نمرهداری بین ارتباط آماری معنی ها:یافته

 تیوضع ،یلیتحص رشته الت،یتحص زانیم تاهل، تیوضع ت،یجنس مختلف طبقات با معنا یجستجو و

 یزندگ یمعنا پرسشنامه یکل نمره کنیول. (<40/4P)نشد مشاهده برادر و خواهر تعداد و یاقتصاد

(423/4P=)  معنا وجود مولفهو (413/4P=) ی داشتداریمعناختالف آماری  یسن مختلف طبقات بین. 

دید مشاهده گر معنا یجستجو و معنا وجود مولفه نیبداری مستقیم و معنی یهمبستگ همچنین

(441/4P< ،361/4r=) . 

 متفاوت مختلف یهافرهنگ در یشناخت تیجمع اطالعات با یزندگ یمعنا ارتباط ها،طبق یافته گیری:نتیجه

 .دیسنج را هاآن ارتباط جداگانه طور به دیبا یفرهنگ هر در نیبنابرا ،است

 

 یروان فشار ؛دانشجو ؛روان سالمتی؛ زندگ یمعنا واژگان کلیدی:

پزشکی  علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان

 

 

 

 

 

 

؛ نوریمهدو دحاتمیس: * نویسنده مسئول

 امام ادگاری واحد ،یاسالم معارف گروه

 آزاد دانشگاه ،یشهرر( ره) ینیخم

 .رانیا تهران، ،یاسالم

 Hmahdavinoor@iausr.ac.ir ایمیل:

 

ای بین رشته مجله. یپزشک علوم انیدانشجو در آن با مرتبط عوامل و یزندگ یمعنا. دحاتمیس ،نوریمهدو ؛زهره، یابارش؛ لیعق ،ییمال؛ یدمحمدمهدیس ،نوریمهدو ستناد:ا

 .06-04(: 1)1؛1444 زمستان ،سینادین و سالمت ابن

 مقدمه
 حاضر عصر موضوعات نیترمهم از یکی به یزندگ یمعنا

 شخص هر یزندگ یاصل مفهوم و هدف بهو [ 1]است شده لیتبد

 مطرح یزندگ در ییجاآن یزندگ یمعنا مفهوم[. 3, 2] دارد اشاره

 یزندگ آلودرنج و تلخ و یمنف یهاجنبه با انسان که شودیم

 یاتیح عنصر کی یدگزن در معنا[. 0, 4] گرددیم مواجه

تلقی  ایبال با مقابله و هابیآس برابر در یآور تاب یبرا یروانشناخت

 در یحت هاآن یزندگ که دهدیم را حس نیا افراد بهشده و 

 .[6]دارد تیاهم زین سخت مواقع

 لیتشک معنا یوجوجست و حضور جنبه دو از یزندگ یمعنا

 یزندگ در یهدف دافرا ایآ کهنیا به معنا حضور[. 7]است شده

و یا [ 3] ؟نمایند یتلق مهم را خود یزندگ آن، خاطر به که دارند

 در یزندگ یمعنااشاره دارد.  ،دارد؟ ستنیز ارزش یزندگ ایآ اصال

 هرچه و دهدیم ارزش یزندگ به که ستا یزیچ همان واقع

 یوجوجست[. 2]است شتریبنیز  آن ارزش باشد شتریب حضورش

 و هدف درک و دنیفهم یبرا قدرچه افراد کهنیا بهنیز  معنا

 اشاره ،کنندیم تالش آن یبرا و دارند اقیاشت یزندگ ارزش

 [.3]دارد
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 واکنش کاهش نیهمچن و اضطراب کاهش به معنا وجود

 کمک یعاطف استرس به خودمختار یعصب ستمیس حد از شیب

 مواد مصرفسوء رفتارهای پرخطری همچون با و[ 8]کند یم

 یعوامل بانیز  معنا یجستجو[. 14 ،1] دارد کوسمع یرابطه

 یرابطه یمنف احساسات و یرنجور روان ،یافسردگ همچون

 .[7]دارد مستقیم

 برابر در مانع کی عنوان به تواندیم یزندگ بودن داریمعن

 عملکرد یبرا رو نیا ازنموده و  عمل استرس یمنف یامدهایپ

 سالمت اختالالت یاالب وعیش[. 11]است مهم اریبس افراد یروان

 در یعموم بهداشتعمده  ینگران کی انیدانشجو نیب در روان

 سالمت اختالالت معرض در را گروه بوده که این یجهان سطح

 [. 12] دهدقرار می یخودکش و روان

 ،یاجتمـاع یزنـدگ در ـرییتغ سـبب دانشگاه به ورود

 به حساس رایبسـ یمقطعـ رو، نیا از و شودیم یفرد و یخانوادگ

 هاینقش و انتظـارات ـراتییتغ نیا کنار در[. 13]رودیم شمار

 قرار. ردیگ یم شکل دانشـگاه بـه ورود بـا همزمـان هـم یـدیجد

 و بـوده تـوام ینگران و فشار بـا غالبـاً یطیشـرا نیچنـ در گـرفتن

 چنین[. 14]دهدیم قرار ریتأث تحت را افـراد یبـازده و عملکـرد

 یزندگ یمعنا از پرسش جادیا باعث اغلب ییفرسا طاقت طیشرا

 خود یزندگ یبرا ییمعنا نتوانند انیدانشجو اگر[. 10]شودیم

 نیا نیتسک یبرا است ممکن وشده  یوجود خأل دچار بیابند،

 [.16]بزنند یخودکش به دست تیوضع

 انیدانشجو روان سالمت در یزندگ یمعنا تیاهم به توجه با

مطالعه  ،یخودکشاختالالت روان و  از یریشگیپنقش آن در  و

آن با  ارتباطحاضر با هدف تعیین وضعیت معنای زندگی و 

 دانشجویان انجام گردید.  یشناختتیجمعهای ویژگی
 

 کارروش
و از نوع مقطعی بود  یلیتحل-یفیتوص مطالعهپژوهش یک این 

 یپزشک علوم دانشگاهبین دانشجویان  در 1444 سال که در

 بود یانیدانشجو تمام شامل یآمار یجامعه .شد انجام رانمازند

 با. بودند دانشگاهاین  در لیتحص حال در انجام مطالعه زمان در که

 و عدم حضور دانشجویان در دانشگاه کرونا یپاندم وعیش به توجه

 یآورجمع محور نترنتیا روش به هانمونه ، انجام مطالعه زمان در

 و هاگروه در پرسشنامه سواالت نکیلبدین صورت که . گردید

 به لیتما که یانیدانشجو و ارسال دانشگاه ییدانشجو یهاکانال

. تکمیل نمودند را هاپرسشنامه داشتند، شرکت در مطالعه

 یپزشک علوم دانشگاه یدانشجو شامل مطالعه به ورود معیارهای

مطالعه و معیار خروج نیز  در شرکت به لیتما و بودن مازندران

از  نفر 173در مجموع  های دریافتی بود.پرسشنامهبودن  ناقص

پرسشنامه نیز  14 که کردند لیتکم را هادانشجویان پرسشنامه

ها تکمیل شده بود از بدلیل آنکه توسط دانشجویان سایر دانشگاه

 .گردیدتحلیل  پرسشنامه 163 مطالعه حذف و اطالعات

اطالعات جمعیت  بخش دومشتمل بر  هاداده یآورجمع ابزار

 اطالعات. بود یزندگ یمعنا سنجش پرسشنامهشناختی و 

 تاهل، تیوضع سن، ت،یجنسسوال شامل  11شناختی با جمعیت

 تیوضع ل،یتحص محل دانشگاه ،یلیتحص رشته ،یلیتحص مقطع

 برادر، و خواهر تعداد ات،یدخان مصرفسابقه  خانواده، یاقتصاد

و  یروان یناراحت بابت نشناسروا ای روانپزشک به مراجعه سابقه

 پرسشنامهدر بخش دوم، وند سنجیده شد. خداوجود  به اعتقاد

 که( Meaning in Life Questionnaire: MLQ) یزندگ یمعنا

 در یزندگ یمعنا سنجش هایپرسشنامه نیپرکاربردتریکی از 

 نیا[. 6]گردید، استفاده است متنوع یهافرهنگ و هاتیجمع انواع

 معنا یوجوجست وگویه(  0) معنا وجود مولفه 2 اراید پرسشنامه

گزینه ای از  7با مقیاس لیکرت ه یگو 14 گویه( و مجموعاً 0)

باشد که ( می7( تا کامالً درست )نمره 1کامالً نادرست )نمره 

 و ییروا .[7]است  شده طراحی و تدوین همکاران و Steger توسط

 و ییاینق ر مطالعهی درانیاجامعه  در MLQ پرسشنامه ییایپا

و قابل قبول  مناسب [17]همکاران و یخسروو [ 6]همکاران

 هاکنندهشرکت یدشوار به توجه با .ه استشدو گزارش  یابیارز

 با پاسخنامه مختلف یهادرجه نیب تفاوت قیدق صیتشخ در

 دو حذف با[ 18]همکاران و یمصرآباد ،یادرجه 7 کرتیل فیط

از خیلی مخالفم تا خیلی  یادرجه 0 کرتیل فیط به را آن بخش،

 و 0 بعد هر یبرا نمره حداقل نمودند که در نهایت لیتبدموافقم 

 . بود 30 نمره حداکثر

 SPSS (SPSS v.26.0; SPSS افزار نرم 26در نسخه  هاداده

Inc., Chicago, IL, USA ) یفیتوص هایهآمار ازوارد و با استفاده 

-یت دو، یکاهای آزمون و( اریمع انحراف و نیانگیم ،یفراوان)

 یداریمعن سطح. ه تحلیل شدندطرفکی انسیوار زیآنال و مستقل

  در نظر گرفته شد. 40/4ها کمتر از در همه آزمون
 

 

 نتایج
 و مرد شرکت کنندگان از( %6/30) نفر 08 مطالعه، نیا در

 مطالعهمورد  افراد یسن نیانگیم. بودند زن( %4/64) نفر 140

 متاهل %1 و مجرد افراد از %11 حدود. بود سال 6/22 ± 43/3

دانشجویان شرکت کننده در مطالعه به وجود  از %0/14. بودند

در  درصد 4/06 لی،یتحص مقطع لحاظ از خداوند باور داشتند.

مشغول  یکارشناس در مقطع درصد 7/38 و یعموم یدکترمقطع 

 تیوضعدانشجویان  از درصد 84همچنین  به تحصیل بودند.

سایر . گزارش نمودند متوسط سطح در خانواده خود را یاقتصاد

 ارائه شده است. 1اطالعات جمعیت شناختی در جدول 

 یزندگ یمعنا پرسشنامه های مختلفگویه یهاپاسخ یفراوان

زندگی من "ارائه شده است. طبق یافته ها، گویه  1در نمودار 
موافق و گویه دارای بیشترین فراوانی پاسخ  "هدف واضحی ندارد

دارای  "دار کندیمن بدنبال چیزی هستم که زندگیم را معن"

 بیشترین فراوانی پاسخ مخالف بود. 
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و همکاران نوریمهدو   
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 مطالعه در گانکنند شرکت شناختیجمعیت یرهایمتغ یفراوانتوزیع  :1 جدول

(163n=) 

 متغیر فراوانی درصد 

 جنسیت  

 مرد         08 6/30

 زن      140 4/64

 سن  

30 07           18-21 

7/41  81           22-24 

4/14  17           20-27 

1/4  سال 27باالی            8 

 وضعیت تاهل  

 ردجم         148 8/14

 متاهل          10 2/1

 اعتقاد به وجود خداوند  

 بلی      104 0/14

 خیر      1 0/0

 مقطع تحصیلی  

 اسیکارشن           63 7/38

 ارشدکارشناسی                   6 7/3

 دکتری عمومی                 12 4/06

 دکتری تخصصی                  2 2/1

 تحصیلی رشته  

 دانشکده پزشکی                     62 38

 دانشکده پرستاری                      21 1/12

 داروسازیدانشکده                        32 6/11

 انشکده پیراپزشکید                      د 33 2/24

 دانشکده بهداشت                     12 4/7

 پزشکیدانشکده دندان                           3 8/1

 وضعیت اقتصادی  

 خوب        13 8

 متوسط          137 4/84

 ضعیف         13 8

 تعداد خواهر و برادر  

8/82 130            4-2 

7/14 24            3-4 

 و بیشتر 0            4 0/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 وجود مولفه ،یزندگ یمعنا یکل نمره نیانگیم سهیمقا یبرا

جمعیت  اطالعات مختلف طبقات در معنا یجستجو مولفه و معنا

 طرفهکی انسیوار زیآنال آزمون و مستقلیت آزمون از شناختی

طبق  ارائه شده است. 2 جدول در آن نتایج که گردید استفاده

 یمعنا پرسشنامه یکل نمرهداری بین ارتباط آماری معنی ها،یافته

ی معنا یجستجو و وجود یهامولفه نمره نیهمچن و یزندگ

 زانیم تاهل، تیوضع ت،یجنس مختلف طبقات با زندگی

 و خواهر تعداد و یاقتصاد تیوضع ،یلیتحص رشته الت،یتحص

 یکل نمرهمیانگین  یکنول(. <40/4P) نشد مشاهده برادر

 یسن مختلف طبقات بین (=423/4P)  یزندگ یمعنا پرسشنامه

 آزمون نتایج که یطور به .ی داشتداریمعناختالف آماری 

 یسن طبقه پرسشنامه نمره میانگین کهنشان داد  LSD یبیتعق

 بود سال 27 یباال یسن گروه از شتریب سال 21تا  18

(448/4P=) .سال  24تا  22 یسن گروه نمرهمیانگین  نیهمچن

 یسن گروهو  (=424/4P) سال 27تا  20 یسن گروه از شتریب

 شیافزا با به طور کلی. (=421/4P) بود شتریب و سال 27 یباال

 . یافتکاهش می یزندگ یمعنا یکل نمره سن

 نمره نیانگیمهای مطالعه حاضر نشان داد که دیگر یافته

اختالف  سن ریمتغ مختلف طبقات در ی زندگیمعنا وجود مولفه

 LSD یبیتعق آزمون نتایج. (=413/4P) داشت یداریمعنآماری 

 گروه در ی زندگیمعنا وجود مولفه نمرهنیز نشان داد که میانگین 

 بود سال 27تا  20 گروه از شتریب سال 21تا  18 یسن

(442/4P=) . ی زندگیمعنا وجودفه مول نمرههمچنین میانگین 

 سال 27-20 گروه سنی از شتریب سال 24تا  22 یسن گروه در

(448/4P=)  سال و بیشتر بود  27و گروه سنی(424/4P=) با .

مولفه  نمرهمیانگین  درداری حال اختالف آماری معنیاین

 مشاهده سن ریمتغ مختلف طبقات در یزندگ یامعن یجستجو

 .(<40/4P) نشد

-مولفه نیبداری مستقیم و معنی یهمبستگ ضردر مطالعه حا

مشاهده  ی زندگیمعنا یجستجو و ی زندگیمعنا وجود های

 وجودبعد  شیافزا بابه عبارتی  .(=441/4P< ،361/4r) گردید

 شیافزا یخط صورت به زین ی زندگیمعنا یجستجو بعد معنا

 .فتاییم
 

 بحث

و  تعیین وضعیت معنای زندگی مطالعه نیا انجام از هدف

دانشجویان شاغل به  یشناخت تیجمعهای رابطه آن با ویژگی

تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 یکل نمره که بود آن از یحاکپژوهش حاضر  جینتا. بود مازندران

 و ی زندگیمعنا وجود مولفه دو و یزندگ یمعنا پرسشنامه

 ت،یجنس یختشناتیجمعی زندگی با متغیرهای معنا یجستجو

 تیوضع ،یلیتحص رشته ،لییتحص مقطع ن،ید تاهل، تیوضع

 یمعنادار ارتباط آماری برادر و خواهر تعداد وخانواده  یاقتصاد

 یزندگ یمعنا پرسشنامه سواالت یها پاسخ یفراوان درصد سهیمقا :1 نمودار  .نداشت
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 آن با مرتبط عوامل و یزندگ یمعنا 
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 شرکت کنندگان در مطالعه شناختیا در زندگی بر حسب ویژگی های جمعیتمعن وجود و معنا یجستجوهای ی و مولفهزندگ یمعنا پرسشنامه یکل نمره نیانگیم سهیمقا :1جدول 
ی زندگیمعنا نمره کلی ی زندگیمعنا جست و جوی  ی زندگیمعنا وجود   

شناختیمتغیرهای جمعیت  
-سطح معنی

 داری

 میانگین

انحراف معیار(±)   

-سطح معنی

 داری

 میانگین

انحراف معیار(±)   

-سطح معنی

 داری

 میانگین

انحراف معیار(±)   

613/4   044/4   143/4  جنسیت  
 (76/4±)41/23   (12/3±)16/1   (10/2±)44/13  مرد       

 (70/0±)44/23   (46/4±)38/14   (63/2±)46/13  زن      

423/4   236/4  (17/4±)36/14  413/4  سن  

 (07/0±)47/23   (17/4±)36/14   (61/2±)14/13  سال 21تا  18      

 (01/0±)46/24   (71/3±)00/14   (81/2±)04/13  لسا 24تا  22      

 (23/3±)76/24   (47/2±)17/1   (61/1±)08/11  سال 27تا  20      

 (16/3±)04/11   (43/2±)20/8   (38/1±)20/11  سال  27باالی       

868/4   114/4   630/4  وضعیت تاهل  

 (00/0±)31/23   (87/3±)22/14   (83/2±)48/13  مجرد      

 (34/3±)46/23   (30/2±)33/14   (66/1±)73/12  متاهل      

361/4   324/4   663/4  اعتقاد به وجود خداوند  

 (36/0±)11/23   (61/3±)16/14   (61/2±)43/13  بلی      

 (88/0±)88/24   (74/4±)44/11   (07/3±)44/13  خیر      

468/4   614/4   448/4  لیتحصی مقطع  

 (88/4±)14/23   (66/3±)14/14   (34/2±)41/13  کارشناسی      

 (43/4±)40/24   (18/3±)16/1   (04/1±)33/11  رشدکارشناسی ا      

 (71/0±)63/23   (86/3±)42/14   (44/3±)24/13  دکتری عمومی      

 (12/2±)04/24   (03/3±)04/7   (41/1±)41/13  دکتری تخصصی      

833/4   130/4   882/4  تحصیلی رشته  

 (63/0±)24/23   (84/3±)11/14   (43/3±)41/13  کده پزشکیدانش      

 (40/4±)42/21   (31/3±)71/1   (74/2±)71/12  دانشکده پرستاری      

 (84/0±)31/24   (81/3±)81/14   (10/2±)04/13  دانشکده داروسازی      

 (24/0±)31/23   (73/3±)24/14   (16/2±)10/13  دانشکده پیراپزشکی      

 (64/0±)04/22   (14/4±)11/1   (23/2±)08/12  ده بهداشتدانشک      

 (21/7±)41/22   (16/4±)66/1   (40/3±)33/12  پزشکیدانشکده دندان      

132/4   116/4   364/4  وضعیت اقتصادی  

 (70/4±)03/21   (82/3±)46/1   (46/2±)47/12  خوب      

 (48/0±)60/23   (77/3±)48/14   (84/2±)17/13  متوسط      

 (23/4±)10/21   (14/2±)38/8   (48/2±)76/12  ضعیف      

617/4   243/4   836/4  تعداد خواهر و برادر  

 (43/0±)42/23   (82/3±)36/14   (68/2±)46/13       4-2 

 (31/4±)33/22   (66/2±)24/1   (40/3±)12/13       3-4 
 (03/1±)20/24   (27/6±)41/12   (44/3±)20/12  و بیشتر 0      

 

 و وجودهای مولفه نیب یارتباط داد نشان مطالعه نیا جینتا

 نیانگیم فقط. ندارد وجود تیجنس با ی زندگیمعنا یوجوجست

از  باالتر ینامحسوس طور به زنانبین  در یزندگ یمعنا یکل نمره

 با مطالعه نیا یجهینت. نبود داریمعن از نظر آماری کهمردان بود 

 اما ،[11] بود همسوو همکاران  Schnell یمطالعههای یافته

 همکاران و Steger یمطالعهنتیجه  ،حاضر مطالعه جینتا برخالف

 یزندگ یمعنا یرو بر تیجنس که داد نشان 2441 سال در

 [. 24] است اثرگذار

 یداریمعن رابطه مطالعه نیا جینتا تأهل، تیوضع با رابطه در

 تیوضعبا  های آنبین میانگین نمرات معنای زندگی و مولفه

-یافته ،حاضر پژوهش جینتا خالفبر .نداد نشان دانشجویانتأهل 

 داد نشان 2441 و 2447  یهاسال در شده انجام مطالعه دوهای 

 افراد از شتریب خاص طور به متاهل افراد در یزندگ یمعنا که

 را یزندگ در معنا و تاهل ییهمسو نیا[. 21 ،11] است مجرد

 عواق در. کرد هیتوج خانواده در تعلق حس وجود قیطر از توانیم

 یتلق ی زندگیمعنا افتیدر عمده منبع عنوان به تواندیم تأهل

 [. 23 ،22] گردد

 به کهفته های مطالعه حاضر نشان داد یا سن،متغیر  با رابطه در

رابطه معنی داری وجود  یزندگ یمعناو  سنبین متغیر  یکل طور

 با یزندگ یمعنا جستجومولفه  نیب یارتباط نکهیا رغم یعل دارد.

ی زندگی و نمره کلی معنا وجودمولفه  نمره ولیکن ،نشد افتی سن

 کاهش سن شیافزا با یداریمعن صورت به پرسشنامه معنای زندگی
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و همکاران نوریمهدو   
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 و Steger یمطالعه درهمسو با نتایج این مطالعه، . افتیمی

 یارتباط سن با ی زندگیمعنا یوجوجستمولفه  زین همکاران

 سن با یاندک مثبت ارتباط ی زندگیمعنا وجودمولفه  اما نداشت

-می شیافزا نیز یزندگ یمعنانمره  سن بعبارتی با افزایش ،داشت

 هاداده تریجزئ یبررسنیز  همکاران و آفتاب مطالعه در .[7] افتی

 ترجوان افراد و مسن افراد در راتییتغ نیا یالگو که کرد مشخص

 رابطه مسن تیجمع در. بود متفاوت( سال 61 از کمتر و تر شیب)

 ،بود معکوس داریمعنی طور به سن و ی زندگیمعنا وجودلفه مو

ی معنا یجستجومولفه  رابطه ترجوان تیجمع در کهیحال در

[. 24] گزارش شده بود معکوس داریمعنی طور به سن و زندگی

 از یبعض درنتایج مطالعات مشابه متناقض بود و  یکل طور به

 ،20] هنشد رشگزا یزندگ یمعنا و سن نیب یارتباط مطالعات

ی زندگی معنامیانگین نمرات  سن شیافزا با گرید برخی در و[ 26

 [.28 ،27 ،24]بود نیز افزایش یافته

-مولفه نیب دارییمعن و میمستق یهمبستگ حاضر مطالعه در

 مشاهده یزندگ یمعنا یجستجو و یزندگ یمعنا وجود های

 ره مولفهنم معنا وجود نمره مولفه شیافزا با یعبارت به. دیگرد

 .افتییم شیافزا یخط صورت به زین یزندگ یمعنا یجستجو

-می برخالف نتایج مطالعه حاضر، بر مبنای شواهد نظری موجود

 رابطه یزندگ در معنا وجود و معنا یجستجو بایست مولفه

 ،یزندگ در معنا وجود صورت در عبارتیبه ،باشند داشته معکوس

 ،یزندگ در معنا ورحض عدم صورت در و شود کم آن یجستجو

 و آفتاب مطالعه در. باشد اشیزندگ در ییمعنا دنبال به فرد

 در معنا وجود و معنا یجستجوهای رابطه مولفه ،[24] همکاران

 هاآن نیب رابطه ترجوان تیجمع در اما نبود معنادار مسن افراد

 در شده داده نشان مختلف مطالعات در. بود یمنف انتظار طبق

 نیب ارتباطنیز  کایآمر متحده االتیا مثل فردگرا یها فرهنگ

 گزارش شده یمنف ی زندگیمعنا یوجوجست و وجودهای مولفه

بوده  مثبت هاآن ارتباط ژاپن مثل گراجمع یهافرهنگ در و

های مولفه نیب یارتباط هم مطالعات یبعض در البته[. 21]است

 که بوده نشد گزارش در زندگی معنا یوجوجست و معنا وجود

  [.31 ،34] داد نسبت یفرهنگ بیترک به را هاآن بتوان دیشا

 به اعتقاد نیب یارتباطکه دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان داد 

 با که وجود نداشت یزندگ یمعنا مختلف یهاجنبه و خداوند

 معنا انسان یزندگ به خود یخود به نید. بود مخالف ما تصورات

-یدشوار و هایسخت انسان شودیم باعث نید واقع در. دهدیم

 انسان واقع در. نپندارد را بیهوده کندیم تحمل ایدن در که را ییها

 راه در را هایسخت تمام شودیم باعث که دارد یهدف دارنید

 که باشد یمنبع است ممکن نید[. 32]کند تحمل آن به دنیرس

 نید واقع در. کندیم برآورده ی زندگیمعنا یبرا را ازین نیچند

 روزانه یتهایفعال به دهد،یم لیتشکرا  هاارزش از محکم یاهیپا

 دهد،یم جهت روزمره یزندگ در یریگمیتصم به دهد،یم ساختار

 کی یاجتماع تیحما و کندیم جیترو را مطلوب مقابله یها وهیش

توان دلیل این تناقض را می [.33]کندیم فراهم را یمذهب جامعه

 نداشتن ای داشتن صرفاً مطالعه نیا درد که اینگونه تبیین نمو

 ای یدارنید زانیم نه و شد سوال انیدانشجو از خداوند به اعتقاد

 در دارند اعتقاد خداوند به که یافراد قطعا. آنان یمذهب تعهد

 به افراد از یبعض. هستند متفاوت نید به تعهد و یدارنید زانیم

 یمعرف خداوند به معتقد را خود خانواده، یندارید و غاتیتبل لیدل

 مشهود رفتارشان در خدا به اعتقاد نیا که یدرحال ،کنندیم

 تعهد ای یندارید انیم ارتباط یبعد مطالعات در است بهتر. ستین

داری بین ارتباط معنی. شود دهیسنج یزندگ یمعنا با یمذهب

 تیضعشناختی دانشجویان از قبیل وهای جمعیتسایر ویژگی

با  یلیتحص مقطع و رشته خانوار، افراد تعداد ،نوادهخا یاقتصاد

 تواندیم رسد این روابطبه نظر می. معنای زندگی مشاهده نشد

 . باشد متفاوت یزندگ طیمح و فرهنگ به بسته

به این نکته توجه توان های مطالعه حاضر میاز محدودیت

 عهمطال مورد افراد یروان و یکیزیف طیشرا که ییآنجا ازداشت که 

 بدون دارد، یزندگ یمعنا افتنی و ینیب جهان در ییسزا به ریتاث

از . شوندیم گذاشته کنار یمهم یرهایمتغ هاآن گرفتن نظر در

 بر آن یاقتصاد و یروان راتیتاث و کرونا یپاندمها، دیگر محدودیت

 مطالعات با اطالعات سهیمقا شودیم باعثبود که  مردم یزندگ

دیگر محدودیت  مطالعه نییپا نمونه محج .شود ترسخت یقبل

 .دهد کاهش را آن یبخش تیعموم تواندیمپژوهش حاضر بود که 

 یریگجهینت
 هایمانند ویژگی مختلف یهاریمتغ با یزندگ یمعنا ارتباط

 .باشد متفاوت گوناگون جوامع در است ممکن یشناختتیجمع

 روان سالمت در یزندگ یمعنا نقش و تیاهم به توجه با لذا،

 .شودیم شنهادیپ مختلف یهافرهنگ در روابط نیا سنجش افراد،

 قدردانی و تشکر
 علوم دانشگاه یپژوهش یشورا مصوب یقاتیتحق طرح از حاصل مقاله نیا  

 دانشگاه آن ییدانشجو قاتیتحق تهیکم تیحما با که است مازندران یپزشک

 ییدانشجو قاتیتحق تهیکم تیحما از دانندیم الزم برخود سندگانینو. شد انجام

 در کننده شرکت انیدانشجو یهمکار نیهمچن و مازندران یپزشک علوم دانشگاه

 .آورند بعمل یقدردان پژوهش

 منافع تضاد
 در نگارش این مقاله تضاد منافع وجود ندارد.

 

 مالحظات اخالقی
 مازندراندانشگاه علوم پزشکی در پژوهش کمیته اخالق پژوهش حاضر مصوب 

. پژوهشگر پس از گرفتن رضایت (IR.MAZUMS.REC.1400.540) شدمی با

و توضیح اهداف پژوهش، به آنان اطمینان داد تمامی  شرکت کنندگانآگاهانه از 

 ها محرمانه خواهد ماند.اطالعات فردی آن
 

 سندگانینو سهم

 پژوهشگر/کار روش نگارنده ،(اول سندهینو) نوریمهدو یدمحمدمهدیس       

 یکمک پژوهشگر/شناس روش ،(دوم سندهینو) ییمال لیعق ؛(%44) بحث ارندهنگ/یاصل

 دحاتمیس ؛(%14) جینتا نگارنده/یکمک پژوهشگر ،(سوم سندهینو) یابارش زهره ؛(14%)

 .(%44) بحث نگارنده/یاصل پژوهشگر/مقدمه نگارنده ،(چهارم سندهینو) نوریمهدو

 یمال تیحما

 علوم دانشگاه ییدانشجو قاتیحقت تهیکم یمال تیحما با پژوهش نیا

  (11073: طرح کد. )شد انجام مازندران یپزشک
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 آن با مرتبط عوامل و یزندگ یمعنا 
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