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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین معناداری زندگی با شاخصهای سالمت روان شامل عالیم جسمانی ،اضطراب،
ناسازگاری اجتماعی ،افسردگی و همچنین تعیین میزان توان پیشبینی هر یک از مؤلفههای سالمت روان توسط
معناداری زندگی انجام شد.
روش پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی میباشد .مشارکت کنندگان در پژوهش  252نفر ( 621نفر دختر و 621
نفر پسر) از دانشجویان دانشگاه بیرجند بودند که به روش نمونهگیری طبقهای سهمی انتخاب شدند .به منظور سنجش
معناداری زندگی از پرسشنامهی معنا در زندگی (کرامباف و ماهولیک )6611 ،و برای سنجش سالمت روان از پرسش-
نامهی سالمت عمومی (گلدبرگ )6692 ،استفاده شد .دادهها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند
متغیره به روش همزمان و آزمون  tمستقل تجزیه و تحلیل شد.
نتایج نشان داد ،بین معناداری زندگی و نمره کل سالمت روان همبستگی منفی و معنادار وجود دارد .همچنین بین
معناداری زندگی و شاخصهای سالمت روان (عالیم جسمانی ،اضطراب ،ناسازگاری اجتماعی و افسردگی) همبستگی
منفی و معناداری وجود دارد .بدینمعنا که با افزایش نمره معنا در زندگی نمره فرد در عالیم جسمانی ،اضطراب،
ناسازگاری اجتماعی ،و افسردگی و مجموعهی این اختالالت کاهش مییابد و در نتیجه سالمت روان فرد افزایش
مییابد .تحلیل رگرسیون چند گانه به روش همزمان نیز نشان داد ،معناداری زندگی پیشبینیکنندهی معنادار سالمت
روان و شاخصهای آن است .آزمون  tنیز نشان داد ،بین دختران و پسران در معناداری زندگی ،سالمت روان و شاخص-
های آن تفاوت معناداری وجود ندارد.
کلمات کلیدی :معنا در زندگی ،هدف در زندگی ،سالمت عمومی ،سالمت روان ،بهزیستی روانی.
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مقدمه
امروزه روانشناسان کمال هنجار بودن و فاقد بیماری بودن را برای داشتن زندگی سالم کافی نمیدانند .چه بسا افرادی
که عالئم بیماری ندارند و در شرایط به ظاهر مطلوب و آرمانی زندگی میکنند اما احساس رضایت از زندگی نداشته و
احساس پوچی و بیهودگی میکنند .بنابراین ،سالمت مفهومی فراتر از بهنجاری و به معنای تالش برای رسیدن به سطح
پیشرفتهی کمال است .این گروه از روانشناسان که پایهگذار روانشناسی مثبتگرا و انسانگرا هستند هدف نهایی خود
را شناسایی سازهها و شیوههایی دانسته که بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارد .از این رو عوامل و سازههایی
که سبب سازگاری هر چه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی گردند؛ بنیادیترین سازههای مورد پژوهش این
رویکرد میباشد.
از سازههایی که در سالهای اخیر توسعه پیدا کرده و به عنوان شاخص بهزیستی روانی مورد توجه این گروه از روان-
شناسان قرار گرفته است "معنای زندگی"  Meaning of The Lifeاست .معنا در زندگی از شخصی به شخص دیگر
و از لحظهای به لحظهی دیگر متفاوت است .لذا درادبیات پژوهش از معنا در زندگی تعاریف و نظریههای کامالً متفاوتی
ارائه شده است.اریک فروم  Erich Frommمعتقد است زندگی مولد عشق و عقل باعث تحقق کامل استعدادهای
انسان شده و زندگی او را معنادار میکند ،از نظز مزلو  Maslowفرد با انگیزه و رشد یافته در جریان تجارب اوج ،از
خود فراتر میرود و میتواند معنای زندگیاش را دریابد Rollo May .نیز معتقد است فردی که برخودش متمرکز
است ،انگیزههای درونی خود را میشناسد و از توانایی انتخاب در خود آگاه است قادر است با ارزشهای واالی خوذ
زندگی کند و به دیگران عشق بورزد .چنین فردی زندگیاش معنادار خواهد بود (.)6
بامستیر  baumeisterبیان میکند احساس معنا از طریق ارضای  1نیاز هدفمندی جهت زندگی ،احساس کارآمدی و
کنترل ،برخورداری از مجموعهای از ارزشها که به وسیلهی آن بتواند کنشهای فرد را توجیه کند و داشتن حس
ارزشمندی تحقق مییابد)61( .
فرانکل  Fankelاز مهمترین و معروفترین نظریهپردازان حیطهی معنا و بنیانگذار نظریه تحلیل وجودی با بیان اصل
"اراده معطوف به معنا"  will to meaningشخصیت سالم را در قالب این اصل تببین میکند .)8( .وی معیار نهایی
رشد و پرورش شخصیت سالم را ارادهی معطوف به معنای زندگی ونیاز مداوم انسان به جستجوی معنا میداند و معتقد
است انسان سالم با کشف مفهوم زندگی خود به آرامش و سازگاری عاطفی میرسد .داشتن معنا نه فقط برای موفقیت و
شادکامی بلکه برای بقاء الزم است.
فرانکل معتقد است زندگی تحت هر شرایطی معنادار است وقتی در جستجوی فرد برای معنایابی موانعی ایجاد شود یا
به تأخیر افتد سالمت روان فرد به مخاطره میافتد ،چنین فردی اگر برای کسب معنا تالش نکند دیر یا زود سالمت
روانیاش را از دست میدهد .بیمعنایی موجب وضعیتی میشود که فرانکل آن را خأل وجودی existential
 vacuumمینامد و نشانههای آن احساس پوچی ،بیهودگی و بیهدفی است .بنابراین فرانکل بیماری را ناشی از
بیهدفی و بیمعنایی در زندگی و بهزیستی را در یافتن معنای زندگی میداند (.)1
بعد از انتشار این نظریه ،پژوهشها و تحقیقات فراوانی از فرضهای اساسی فرانکل حمایت کردهاند و نشان دادهاند که
معنا در زندگی همبستگی مثبت و معناداری با سالمت و بهزیستی جسمی و روانی(،)25 ،21 ،26 ،68 ،65 ،62،61
اختالالت روانی کمتر( )21 ،21و نیز فائق آمدن بر ترس از مرگ ( )22،21دارد .همچنین برخی پژوهشها نیز نشان
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دادهاند افرادی با داشتن معنا در زندگی در مقایسه با افرادی که از فقدان معنا در زندگی در تجارب منفی مثل بیماران
سرطانی و مبتالیان به ایدز یا از دست دادن فرزند بهتر قادر به پذیرفتن یا فائق آمدن بر موقعیت خود هستند
(.)22،29
در پژوهشهای انجام شده در داخل نیز ،دهداری و همکاران ()2در مطالعه خود به منظور بررسی ارتباط بین معنا در
زندگی با وضعیت اضطراب  ،استرس و افسردگی دانشجویان علومپزشکی ارتباط معکوس و معنادار بین نمرهی اضطراب
با معنای زندگی گزارش کردهاند .مطالعه نصیری و جوکار( )66بر روی گروهی از زنان شاغل نشان داده است بین
معناداری زندگی و میزان افسردگی رابطه منفی و معنادار وجود دارد .طالبزاده شوشتری و شافعی ( )5نیز در پژوهشی
با هدف ارتباط بین داشتن هدف در زندگی و ابعاد سالمت روان در کارکنان دانشگاه همبستگی معناداری را گزارش
کردهاند .در پژوهشی مشابه محبوبی و همکاران ( )1نیز رابطه معناداری را بین هدف در زندگی و سالمت عمومی در
بین دو جامعه ایثارگران و مردم عادی گزارش کردهاند .پژوهش شاکرینیا ( )1بر روی گروهی از زنان قربانی
همسرداری نیز رابطه معناداری بین سالمت روان و معناداری زندگی را نشان داده است.
اگرچه ادبیات پژوهش به طور جامع نقش معنا در زندگی را بر سالمت روان نشاندادهاند اما این مطالعات عمدتاً در
جوامع دیگر صورت گرفته است .از سویی دیگر پژوهشهای انجام شده در کشورمان نیز محدود و بر روی گروههای
شغلی بوده است .لذا با توجه به اهمیت شناخت تأثیر معناداری زندگی در سالمت روان دانشجویان و نیز با توجه به
عدم پژوهش کافی در این ارتباط در کشورمان ،مطالعهی حاضر با هدف بررسی و مقایسهی ارتباط بین معنا در زندگی
و شاخصهای سالمت روان دانشجویان انجام شده است.
مواد و روشها
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعهی آماری پژوهش کلیهی دانشجویان دانشگاه بیرجند بودند که در
سال تحصیلی  66-62مشغول به تحصیل بودند .برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری طبقهای سهمی استفاده شد .به
این منظور  252نفر از دانشجویان در دانشکدههای ادبیات و علوم انسانی ،مهندسی ،تربیتبدنی ،علوم پایه ،هنر،
کشاورزی و علوم تربیتی و روانشناسی به صورت تصادفی و به تعداد  11نفر ( 68دختر و  68پسر) از هر دانشکده
انتخاب و در پژوهش مشارکت داشتند.
ابزار
الف) پرسشنامه معنا در زندگی ()PIL
این پرسشنامه توسط کرامباف و ماهولیک  )6616( crumbaugh & maholickبه منظور سنجش احساس خأل
وجودی یا احساس بیمعنا بودن زندگی و براساس مفاهیم و نظریه معنادرمانی فرانکل ساخته شده است (.)6
پرسشنامه شامل  22سؤال است .هر آزمودنی از این پرسشنامه نمرهای بین  22تا  622بدست میآورد که نمرات
کمتر از  52نشانهی کمبود معنا در زندگی یا خأل وجوذی و نمرات باالتر از  52نشانهی وجود معنا در زندگی است.
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چراغی و همکاران( )6پایایی ابزار را با استفاده از روش الفای کرونباخ  2/62گزارش کردهاند .روایی همزمان و واگرای
ابزار نیز از طریق پرسشنامهی رضایت از زندگی ،سرزندگی و زیرمقیاسهای عاطفه مثبت و منفی سنجیده شده است
که نتایج بیانگر روایی همگرا و واگرای پرسشنامه معنا در زندگی است ( .)6در پژوهش حاضر نیز پایایی ابزار با استفاده
از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که آلفای  2/88بدست آمد و نشان میدهد ابزار از پایایی مطلوبی برخوردار است.
ب) پرسشنامه سالمت عمومی()GHQ
یک پرسشنامه غربالگری ،مبتنی بر روش خودگزارشدهی است که در مجموعههای بالینی با هدف ردیابی کسانی که
دارای یک اختالل روانی هستند ،مورد استفاده قرار میگیرد .فرم اصلی آن  12سؤالی است که به تناسب شرایط و
فرهنگهای مختلف بطور مکرر تجدید نظر شده و فرمهای مختلفی دارد .در این پژوهش فرم  28سؤالی مورد استفاده
قرار گرفت .این فرم دارای  1مقیاس عالیم جسمانی ،اضطراب و اختالل خواب و افسردگی شدید است و هر مقیاس آن
دارای  9سؤال است .در تمام گویهها آزمودنی باید در یک مقیاس  1درجهای از لیکرت گزینه هایی را که با اوضاع و
احوال او بیشتر مطابقت دارد ،مشخص نماید .به هریک از مقیاس های چهار گانه یک نمره و به کل پرسشنامه یک
نمره تعلق میگیرد .بدین ترتیب ،از این مقیاس  5نمره جداگانه بدست میآید که حداکثر نمره در کل مقیاس  81و در
هر خرده مقیاس  26می باشد .در تمام مقیاسها به جزء اختالل در کارکرد اجتماعی درجات پایین نشاندهندهی
سالمتی و درجات باال بیانگر عدم سالمتی و ناراحتی فرد است .پایایی ابزار در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته
است .در این مطالعات ( )62 ،1 ،5ضریب آلفای کرونباخ بین 2/88تا  2/62گزارش شده است که نشاندهندهی پایایی
مطلوب ابزار است’.گلدبرگ  Goldbergو همکاران ( )69روایی همزمان ابزار را با پرسشنامه  62سؤالی  2/98گزارش
کرده اند .در مطالعهی حاضر نیز پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای سالمت روان آلفای
 ،2/91اضطراب  ،2/96افسردگی ،2/81،ناسازگاری اجتماعی  2/91و عملکرد جسمانی 2/11 ،بدست آمد.
نتایج
شاخصهای توصیفی و ضرایب همبستگی بین متغیرها در جدول  6گزارش شده است.
جدول شماره  :6شاخصهای توصیفی و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
میانگین

همبستگی

ردیف

متغیر

(انحراف معیار)

6

6

معنا در زندگی

62/81(96/61

6

2

سالمت روان

2

1

1

5

1

)
62/51(28/56

**2/16

)

-

1

اضطراب

ا)1/21(9/11

**2/15

1

افسردگی

)1/16(5/21

6
**-2/81

6

**2/59

**-2/82

**2/58

6
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ناسازگاری

5

)1/98(9/26

**2/51

اجتماعی
1

عالیم جسمانی

**-2/96

**2/11

**2/56

6

)1/11(8/92

**2/12

**-2/92

**2/55

**2/12

**2/21

6

**P<2/26

یافته های جدول فوق نشان میدهد بین نمره کل سالمت روان و معنا در زندگی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
( .)r = -2/16 , P< 2/26همچنین شاخصهای سالمت روان شامل اضطراب ،افسردگی ،ناسازگاری اجتماعی و عالیم
جسمانی به ترتیب با ضرایب همبستگی  -2/12،-2/51 ،-2/59 ،2-//15با معناداری زندگی همبستگی منفی و معنادار
دارند .این نتایج بیانگر آن است که با افزایش معناداری زندگی در دانشجویان میزان اختاللهای روانشناختی آنها
(اضطراب ،افسردگی ،ناسازگاری اجتماعی و ضعف کارکرد جسمانی) کاهش مییابد.
به منظوربررسی و تعیین قدرت پیشبینی سالمت روان وابعاد آن توسط معنا در زندگی از تحلیل رگرسیون چند
متغیره به روش همزمان استفاده شد .نتایج به ترتیب در جدول  1،5 ،1 ،2و  1ارائه شده است.
جدول  :2نتایج تحلیل رگرسیون توان معنا در زندگی در پیشبینی سالمت روان
متغیر مالک متغیر پیشR -

R2

AdjR2

F

P

β

T

P

بین
سالمت

معنا

روان

زندگی

در 2/16

2/19

2/19

2/222 616/16

-2/16

-62/21

2/222

مطابق یافتههای جدول فوق  ،مدل معنادار است ( .)F )6,252( 616/16 ، p <2/222معنا در زندگی پیشبینی-
کنندهی منفی و معنادار مجموعه نمرات افراد در مجموعه اختالالت روانی است ( )β= -2/16 ,P<2/22همچنین معنا
در زندگی  2/19واریانس سالمت روانی را تبیین میکند.
جدول  :1نتایج تحلیل رگرسیون توان معنا در زندگی در پیشبینی اضطراب
متغیر

متغیر پیشR -

مالک

بین

اضطراب

معنا

در 2/11

R2

2/22

AdjR2

2/22

F

12/96

P

2/222

β

-2/11

T

-9/96

P

2/222

زندگی
نتایج جدول فوق بیانگر معناداری مدل است .)F )6,252( 12 /96 ، p <2/222( .معنا در زندگیپیشبینی کنندهی
منفی و معنادار اضطراب است و (2/22 )β=-2/11 ,P<2/222واریانس اضطراب را تبیین میکند.
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جدول  :1نتایج تحلیل رگرسیون توان معنا در زندگی در پیشبینی افسردگی
متغیر

متغیر پیشR -

مالک

بین

افسردگی

معنا در زندگی 2/51

R2

2/12

AdjR2

2/16

P

F

2/222 668/56

β

T

-2/51

P

2/222

-62/89

نتایج نشان میدهد ،مدل معنادار است .)F )6,252( 668 /56 ، p <2/222( .معنا در زندگیپیشبینی کنندهی منفی
و معنادار افسردگی است و (2/12 )β=-2/51 ,P<2/222واریانس افسردگی را تبیین میکند.
جدول  :5نتایج تحلیل رگرسیون توان معنا در زندگی در پیشبینی ناسازگاری اجتماعی
متغیر مالک

متغیر پیشR -

R2

AdjR2

P

F

β

P

T

بین
ناسازگاری

معنا در

اجتماعی

زندگی

2/51

2/12

2/16

668/62

-2/16

2/222

2/222

-62/21

یافته های جدول  5نشاندهندهی معناداری مدل است .)F )6,252( 668 /62 ، p <2/222( .معنا در زندگی پیش-
بینی کنندهی منفی و معنادار ناسازگاری اجتماعی است ( )β=-2/16 ,P<2/222و2/ 12واریانس ناسازگاری اجتماعی را
تبیین میکند.
جدول  :1نتایج تحلیل رگرسیون توان معنا در زندگی در پیشبینی عملکرد جسمانی
متغیر مالک متغیر پیشR -

R2

AdjR2

P

F

β

P

T

بین
عملکرد

معنا

جسمانی

زندگی

در

2/12

2/26

2/28

25/21

2/222

-2/12

-5/22

2/222

با توجه به یافته های فوق مدل معنادار است .)F )6,252( 25 /21 ، p <2/222( .معنا در زندگیپیشبینی کنندهی
منفی و معنادار عملکرد جسمانی است ( )β=-2/12 ,P<2/222و2/ 26واریانس عملکرد جسمانی را تبیین میکند.
همچنین به منظور بررسی و مقایسه عملکرد آزمودنیها برحسب جنسیت از آزمون  tبرای گروه های مستقل استفاده
شد .نتایج در جدول  9ارائه شده است.
جدول  :9نتایج آزمون  tبرای مقایسه دختران و پسران براساس متغیرهای پژوهش
متغیر
معنا

621

96/61

66/92

پسر

621

96/61

61/66

دختر

621

28/62

6/26

پسر

621

28/25

6/61

دختر

621

9/59

1/62

در دختر

زندگی
سالمت روان
اضطراب

میانگین

انحراف استاندارد F

جنسیت تعداد

t

df

sig

2/661 2/52

-2/22

252

2/69

2/12 6/25

-2/12

252

2/19

2/12

-2/86

252

2/16

/96

sig
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پسر

621

9/61

1/12

دختر

621

1/62

1/15

پسر

621

5/51

1/52

ناسازگاری

دختر

621

9/12

1/62

اجتماعی

پسر

621

9/68

1/19

عملکرد

دختر

621

6/26

1/11

جسمانی

پسر

8/18

1/86

افسردگی

2/56 2/28

-6/28

252

2/28

2/96 2/61

-/11

252

2/11

2/19 2/98

-6/19

252

2/69

همانطور که یافته ها نشان میدهد بین دختران و پسران در معناداری زندگی ،سالمت روان و شاخصهای آن تفاوت
معناداری مشاهده نشد.
نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف ارتباط بین معناداری زندگی با سالمت روان و شاخصهای آن و نیز تعیین قدرت پیشبینی
سالمت روان و شاخصهای آن توسط معناداری زندگی صورت پذیرفت .یافته ها نشان دادند بین معناداری زندگی و
نمرهی کل سالمت روان و نیز شاخصهای آن شامل افسردگی ،اضطراب ،عالیم جسمانی ،ناسازگاری اجتماعی رابطه
معکوس و معنادار وجود دارد .بدین معنی که با افزایش معنا در زندگی نمرهی فرد در شاخصهای افسردگی ،اضطراب،
عالیم جسمانی و ناسازگاری اجتماعی و مجموعهی این اختالالت کاهش مییابد و سالمت عمومی بیشتر میشود .در
ارتباط با توان سالمت روان و شاخصهای آن نتایج نشان داد سالمت روان و شاخصهای آن پیشبینیکنندهی معنادار
نمرات افراد در معناداری زندگی هستند .این یافتهها همسو با ادبیات پژوهش از فرضهای زیربنایی نظریه فرانکل
حمایت میکند .وی معیار نهایی رشد و پرورش شخصیت سالم را ارادهی معطوف به معنای زندگی ونیاز مداوم انسان به
جستجوی معنا میداند و معتقد است انسان سالم با کشف مفهوم زندگی خود به آرامش و سازگاری عاطفی میرسد
( .)9همچنین در تبیین این یافته با توجه به نتایج سایر پژوهشها میتوان گفت وجود معنا دررزندگی به واسطهی
ایجاد عواطف مثبت چون خوشبینی ،امید ،شادی ،رضایت از زندگی ،افزایش عزت نفس و نیز باالبردن توانایی فرد در
مقابله با استرس ( )6 ،2،62اثر خود را بر سالمت روان میگذارد به عبارت دیگر معناداری زندگی به سبب ایجاد طیفی
از تأثیرات مثبت نظیر آرامش درونی و خودآگاهی کاهش اختالالت روانی و بهبود شاخصهای سالمت روان را در پی
دارد.
به اعتقاد بامستیر ( )61معناداری در زندگی باعث ایجاد احساس خودکارآمدی و مهار ،خودارزشمندی و هدفمندی در
زندگی در فرد میشود این عوامل نیز باعث ایجاد شادکامی و عواطف مثبت در فرد شده و بهزیستی روانی وی را به
دنبال دارد .از سوی دیگر؛ معناداری زندگی ناشی از ارزشهای فرهنگی ،هنجاری و مذهبی افراد است ( . )6با توجه به
مذهبی بودن جامعهی ما ،مذهب و ایمان از عناصر اصلی معنیداری زندگی هستند که این ویژگی با افزایش حاالت و
عواطف مثبت و کاهش عواطف منفی موجب ارتقاء و بهزیستی سالمت روان میشود.
در ارتباط با نقش تفاوتهای جنسیتی در معنای زندگی و شاخصهای سالمت روان نیز نتایج مطالعهی حاضر نشان
داد ،بین دو گروه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد .این یافته با نتایج پژوهش طالب زاده شوشتری
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و پورشافعی( )5راتی و همکاران ( )26دهداری و همکاران ( ،)2محمدزاده و خسروی ( )9همسو است و از این دیدگاه
حمایت میکند که نیاز به معنا نیرویی است که در همهی انسانها مستقل از جنسیت آنان وجود دارد .این نیاز یک نیاز
بنیادی و اصیل است و توجیهی از کششهای غریزی انسان نیست (.)6
یافتههای این پژوهش از به دو بعد پیشگیری و درمان برای جامعه دانشجویی قابل استفاده است:
طراحی و پیادهسازی برنامهها و کارگاههایی آموزشی به منظور ارائه راهکارهایی به دانشجویان در جهت

-6

افزایش معنا و هدف در زندگی در بعد پیشگیری.
استفاده از شیوه معنادرمانی به منظور بهبود شاخصهای سالمت و بهزیستی روانی دانشجویان.

-2
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