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Abstract 
Human life represents a lifelong endeavor to seek and construct the meaning. 
This basic dimension of existence is present every day in the process of 
working with people in auxiliary professions and challenges therapists to think 
seriously about the meaning of their lives. Accordingly, the present study was 
conducted with the aim of identifying the components and sources of meaning 
of life in counseling students. This qualitative research was performed by 
interpretive phenomenological method. The study population included all 
postgraduate counseling students at Allameh Tabatabai University in the 
winter of 1399. Participants were selected using purposive sampling, logic and 
snowball method and sampling was continued until information saturation. 
Finally, 14 subjects (11 girls and 3 boys) were studied through semi-structured 
interviews. Data analysis was performed using Van Mann's 6-step content 
analysis method. From the data analysis, 36 sub-themes, 7 main themes and 
one core theme were obtained. At the sense of meaning in the lives of the 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Corresponding Author: farinaz.em72@gmail.com 

How to Cite: Haghani Zemydani, M., Zameiri, F., Ghasemi Niaei, F., Khazaei  , S., 

Emadi, S. (2022). Resources of the Meaning of Life in Counseling Students: A 

Qualitative Study, Journal of Culture of Counseling and Psychotherapy , 13(50), 155-

200. 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DIa764.10709/10.22054/QCCPC.2022.64980.2840
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DIa764.10709/10.22054/QCCPC.2022.64980.2840
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DIa764.10709/10.22054/QCCPC.2022.64980.2840
https://www.orcid.org/0000-0001-6390-4275
mailto:farinaz.em72@gmail.com


 1401 تابستان|  50شمارة  | دهمسیزسال  | یدرمانفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 156

participants. Also, some of them did not achieve significant coherence in the 
meaningful elements of life, which led to the emerge of environmental factors 
in the context of "environmental determinants". According to the findings, the 
meaning of life includes many components and resources in counseling 
students, in which their helping profession has a lot of intervention. Also, 
sometimes contradictory concepts such as the lack of a stable value system 
and determinism view to environment indicate the evolving, fluid and 
dynamic meaning of life in this group, which is a growth task throughout their 
working life. 

Keywords: Students, Counseling, Meaning of Life, Sources of Meaning, 

Phenomenology. 
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 کیرشته مشاوره:  انیدر دانشجو یزندگ یمنابع معنا
 یفیمطالعه ک

 یدانیزم یحقان یمجتب
گاه دانش ،یتیو علوم ترب شناسیدانشکده روان مشاوره یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران، ا ،طباطبائیعالمه 
  

 

  یریفاطمه ضم
 ،یتیو علوم ترب شناسیدانشکده روان ارشد مشاوره خانواده،یکارشناس

 .رانیتهران، ا ،طباطبائیدانشگاه عالمه 
  

 

  یفاطمه قاسم
شگاه دان ،یتیو علوم ترب شناسیمشاوره دانشکده روان یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران، ا ،طباطبائیعالمه 
  

  یسمانه خزاع
، دانشگاه استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 بیرجند، بیرجند، ایران.
  

   یعماد نازیفر
 ،یتیبو علوم تر شناسیارشد مشاوره خانواده، دانشکده روان یکارشناس

 رانیتهران، ا ،طباطبائیدانشگاه عالمه 
  

  چکیده
روزه در اساسی هستی، همهالعمر برای جستجو و ساخت معناست. این بُعد زندگی انسان بیانگر تالشی مادام

طلبد تا به معنای زندگی خود های یاورانه حضور یافته و درمانگران را به چالش میفرایند کار با افراد در حرفه

ها و منابع معنای زندگی به شکلی جدی بیندیشند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه

وهش کیفی با روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. جمعیت دانشجویان رشته مشاوره انجام شد. این پژ

 1399پژوهش شامل تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مشاوره در دانشگاه عالمه طباطبائی در زمستان 

گیری تا حد گیری هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب و نمونهکنندگان با منطق نمونهمشارکتبودند. 

پسر( از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته موردمطالعه  3دختر و  11نفر ) 14افت. نهایتاً اشباع اطالعات ادامه ی

ها انجام شد. از تحلیل داده "ون منن"ای مرحله 6ها با استفاده از روش تحلیل مضمون قرار گرفتند. تحلیل داده
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مضامینی مانند آمد. در سطح شخصی دستای بهمضمون اصلی و یک مضمون هسته 7مضمون فرعی،  36

ای و شغلی، و در سطح حرفه« تجارب معنوی، رشد شخصی، فراروی از خود )روابط( و هدف گزینی»

کنندگان ایجاد کرده بود. همچنین برخی مشارکتدرمانگری و کمک به همنوعان حس معنا را در زندگی 

ه بودند که این امر منجر به ظهور ای در عناصر معنابخش به زندگی دست نیافتاز آنان، به انسجام قابل مالحظه

بیانگر « کنندگی محیطیتعیین»شد. عوامل محیطی، در قالب مضمون « فقدان نظام ارزشی باثبات»مضمون 

ها، معنای بافتی در معنابخشی به زندگی بود. براساس یافته –دوسوگرایی جدی و تقابل بین عوامل فردی 

ها در این ی در دانشجویان رشته مشاوره است که حرفه یاورانه آنها و منابع متعددزندگی دربرگیرنده مؤلفه

گری زیادی دارد. همچنین مفاهیم گاها متناقض از قبیل فقدان نظام ارزشی باثبات و نگاه جبری میان، مداخله

در این گروه  دهنده در حال تکوین، سیّال و پویا بودن معنای زندگیبه محیط در معنابخشی به زندگی، نشان

 بوده که تکلیفی رشدی در سرتاسر زندگی کاری آنان است.

   .یدارشناسیمنابع معنا، پد ،یزندگ یرشته مشاوره، معنا ان،یدانشجو :هاواژهکلید
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  همقدم
بشر همواره در جستجوی معنای زندگی بوده و سعی داشته تا از ابتدای وجود، زندگی خود 

(. 2012، 2دوگان، اسپامز، تِل، اسپامز و تیمزل؛ 2021، 1را معنادار سازد )کینگ و هیکس

چرا اینجا »کنند تا به سؤاالتی از جمله ها سعی میبرای ایجاد حس معنا یا هدف، انسان

« سازیم؟یابیم یا میکنیم؟ معنای زندگی چیست؟ آیا معنا را میهستیم؟ برای چه زندگی می

هیل، ا را شیفته خود کرده است )هپاسخ دهند. این سؤاالت از طلوع تمدن بشری، انسان

؛ به 1988(. فرانکل )2013، 3لودالم، نولتون و تامپسون-بوورس، کاستلو، اینگلند، هوستون

اراده معطوف به »ترین سائق انسان را ، مهم5( پدیدآورنده معنادرمانی2015، 4نقل از همفیل

نامد؛ وی معتقد است می« 7ناکامی وجودی»پنداشته و برآورده نشدن این سائق را « 6معنا

فرد است. معنای زندگی، بهزندگی در هر شرایطی دارای معناست و برای هر شخص، منحصر

احساس فرد از داشتن هدفی در زندگی یا صرف کردن زمان و انرژی برای دستیابی به اهداف 

(. معنای زندگی شامل دو بعد 1395شود )حاجلو، جعفری و حشمتی، ارزشمند، تعریف می

داند( و جستجوی معنا فهم میود معنا )میزانی که فرد زندگی خود را مهم، معنادار و قابلوج

منظور درک معنا، اهمیت و هدف زندگی( است )پیشگر، سمنون، )کاوش فعاالنه به

)معنای  9( نیز معنای زندگی را شامل حس انسجام2020) 8(. یالوم1399سیدهاشمی و شریفی، 

 10کنند( و حس هدفدگی و جهان از یک الگوی کلی پیروی میکه زنطوریکیهانی، به

داند. سطوح کنند( میجهانی، جستجو برای چیزهایی که هدف فرد را برآورده می)معنای این

پذیری باالتری از رضایت در زندگی، پیشرفت تحصیلی، کیفیت زندگی، انعطاف
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فزایش گرایش به خودکشی، ( نتیجه وجود معنا و ا2021، 2)ارسالن و آلن 1شناختیروان

؛ تان، 2018، 4)دالنی، گراپمن، گرنت، ادام و چین 3تر شدن افسردگی و پریشانی روانیوخیم

( تنها برخی از پیامدهای فقدان معنا در 2019، 6؛ لی، سالونی و دلویچی2018، 5شن، هیا و هو

 زندگی است.

اند تصویری جامع از جهان فرد در راستای دستیابی به فلسفه و معنای زندگی، باید بتو

(؛ این 2011، 7پیرامون خود خلق و اطالعات گاه متضاد را یکپارچه سازد )کروگر و مارسیا

ها و معنای زندگی است. منظور از منابع معنای زندگی، حوزه امر مستلزم بررسی منابع بالقوه

های مختلف متعدد شدهند. این منابع به استناد پژوهعواملی است که به زندگی فرد معنا می

(. فرانکل 2011، 8گیرد )رکر و ووبوده و عواملی چون لذت، رشد و روابط را در برمی

( نیز تأکید 2015، 9؛ به نقل از هیل، کالین، بائومن، برنت، برسلین، کاردلون وکائو1959)

ربه چیزی ، تجپیشرفت و موفقیت(توانند معنا را در انجام کاری خالقانه )کند که مردم میمی

و یا در نگرش خود نسبت به درد و رنج عشق( ، مواجهه با کسی )خوبی، حقیقت و زیبایی()

سازی، تعالی جویی، ابژهدوستی، فداکاری به یک علّت، خالقیّت، لذتکشف کنند. نوع

ها و مراسم نیز همگی منابع برجسته معنا نفس، تعامل و زندگی جمعی و شرکت در آیین

؛ سوه، 2020، 11؛ استراروا، پرام، کوکوریس2020، 10؛ کلی، بن، کاکس2020وم، هستند )یال

 (.2020، 12چانگ

ای نیست که فرد بالفاصله پس از نیت، از میانِ منابعی که تکوینِ معنا، انتخابی لحظه
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شناسد، یکی را برگزیند و زین پس معنادار زندگی کند. تکوینِ معنا، امری برای معنا می

است )صمیمی بهبهانی، شهیدی، پناغی، باقریان و  سانِ سفری پرفرازونشیبتدریجی و به

های رشدی و در مراحل گوناگون چرخه زندگی، ها متناسب با دوره(؛ انسان1399دهقانی، 

ساالن (. معنای زندگی برای بزرگ2014، 1کنند )آلتر، هرشفیلدمعانی مختلفی را تجربه می

(. 2013، 2اغلب موضوعی حیاتی است )هیل و همکارانجوان در مراحل انتقالی زندگی 

ها معنی زندگی، موضوع با کنند و برای آندانشجویان نیز عمدتاً در دوره جوانی زندگی می

-پژوهی، موجب می(. توأم شدن این دوره با مؤلفه دانش2020، 3ویلیراهمیتی است )شانک

زایا شوند. تکلیف رشدی این گروه، این  شود تا این قشر تبدیل به افرادی فعال، تأثیرگذار و

، 4است که مستقل شوند، در مورد مسائل هویت فکر کنند و معنا را توسعه دهند )آرنت

(. چندین مطالعه کیفی بر روی معنای زندگی با جمعیت دانشجویی )برای مثال 2011

؛ 0132، 7؛ زیمر، کلینگمن و لوکاس2010، 6؛ مک کینگلی و تریویت2011، 5باتاچاریا

-شده است. یافته( انجام2019، 8؛ بهوالر2015و  2013؛ هیل و همکاران، 2020ویلیر، شانک

عنوان منابع ها بر نقش روابط، حمایت از خانواده، کمک کردن به مردم بههای این پژوهش

اند. منابع دیگر معنا شامل مسیر شغلی، رشد شخصی، دنبال کردن خوشبختی، معنا تأکید کرده

گرایی، تحقق خود، کسب دارایی، معنویت های اوقات فراغت، لذتی شادی، فعالیتپیگیر

کنندگان معتقد بودند پس از تجربه وقایع تغییردهنده زندگی مشارکتو مذهب بودند. 

اند. ازجمله مسافرت، فقدان، مرگ افراد مهم، بیماری و تبعیض به معنای زندگی فکر کرده

صورت فردی و کنندگان معتقد بودند که معنا بهمشارکتها همچنین در این پژوهش

کند. شود و در طول زمان بسته به مراحل و شرایط زندگی تغییر میفرد ساخته میمنحصربه

زاده شوشتری، منادی، خادمی اشکذری و خامسان های محققان ایرانی ازجمله طالبپژوهش
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 های پژوهشگران خارجی است.د یافته( نیز مؤی1399( و صمیمی بهبهانی و همکاران )1395)

های محدود داخلی به روش کیفی، عمده رغم پژوهشالبته الزم به ذکر است علی

صورت کمّی و با استفاده های ایرانی، بهمعنای زندگی در نمونه شده دربارهتحقیقات انجام

بر دارد.  های محدود به سؤاالت را دردهی بوده است که پاسخاز معیارهای خود گزارش

کنندگان رویکرد کیفی یک روش جایگزین برای بررسی معنای زندگی است؛ زیرا شرکت

(. انتخاب 2013ها دارند )هیل و همکاران، فرصت بیشتری برای فکر کردن و ساخت پاسخ

-های یاورانه که همانند سایر دانشجویان رشتهعنوان یکی از رشتهدانشجویان رشته مشاوره، به

ای که نقش عنوان درمانگران آیندهها سروکار دارند؛ و نیز بهنسانی، با انسانهای علوم ا

علت است که مؤثر اینکنند، بهمؤثری در اعتالی سالمت و بهزیستی روانی جامعه بازی می

و مفید بودن خدمات این قشر، زمانی بیشتر و بارورتر خواهد شد که آنان از فلسفه و معنای 

دار باشند و بتوانند بینش ادراکی خود را به مراجعان انتقال دهند. زندگی مطلوبی برخور

های خود ها و ارزشدرواقع، این گروه از دانشجویان، باید به بینش و بصیرت کافی از نگرش

شناختی دست یابند؛ چراکه مشاوره، علمی است آغشته به هنر و به دنبال ارائه خدمات روان

گذارد؛ تقیم تأثیرات زیادی بر فلسفه زندگی مراجعان میهدفمند است؛ و مستقیم و غیرمس

رو مشاور باید قادر باشد تا تصویر واضحی از تأثیرات خود داشته باشد؛ که این مهم در ازاین

اش، های فکری و معنایی زندگیسایه خودآگاهی و افزایش هشیاری روزافزون از پایه

ها و منابع ی مؤلفهپژوهشی دربارهکه تاکنون آید پذیر است. از سوی دیگر، به نظر میامکان

معنای زندگی در جامعه دانشجویان رشته مشاوره صورت نگرفته است. نتایجی که از پژوهش 

آمد، اطالعات مهمی را درمورد دانشجویان رشته مشاوره که همواره  حاضر به دست خواهد

ای ذهنی آنان را درمورد معنای هدهد که پارادایمها در تعامل هستند، به دست میبا انسان

بنابراین پژوهش هایی ریشه دارد؛ کند و اینکه منابع این معنا در چه مؤلفهزندگی مشخص می

حاضر، تالشی است تا ابعاد و منابع معنای زندگی دانشجویان رشته مشاوره را به روشی کیفی 

 موردبررسی قرار دهد.

 روش
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به عقیده ون  انجام شد. "1ون منن"تفسیری دارشناسیپدیرویکرد  کیفی باپژوهش، از نوع 

مند برای مطالعه و منن، پدیدارشناسی یا فنومنولوژی هرمنوتیک یا تفسیری، رویکردی نظام

رود که پژوهشگر دهد. زمانی این مطالعه به کار میتفسیر یک پدیده را به پژوهشگر ارائه می

شده یا ناشناخته را از طریق بررسی عمیق هشناخت کمترهای هنیاز به آشکار ساختن پدید

موردمطالعه،  جمعیت (.2016تجربیات زنده افراد درگیر در آن پدیده را دارد )ون منن، 

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی تهران در رشته مشاوره در 

پژوهش به روش گلوله برفی کنندگان در مشارکتبودند.  1399ی زمانی سه ماه زمستان بازه

یافت  ادامه اطالعات، انتخاب و این فرایند تا اشباع 2گیری هدفمندو با استفاده از منطق نمونه

پسر( از میان دانشجویان، مورد مصاحبه قرار گرفتند.  3دختر و  11نفر ) 14و در مجموع 

مشکل یا بیماری کنندگان در پژوهش شامل: عدم ابتال به هرگونه معیارهای ورود شرکت

ها و جسمی و روانی مشهود، داشتن توانایی در بیان احساسات و نظرات و انتقال مناسب آن

تمایل و رضایت آگاهانه به شرکت داوطلبانه در پژوهش بود. معیارهای خروج از پژوهش 

ی شده، عدم تمایل به همکاری یا انصراف از ادامهنیز شامل نامفهوم بودن صوت ضبط

 باشد.در هر زمان از اجرای پژوهش میهمکاری 

 مصاحبهها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. پروتکل آوری دادهجهت جمع 

پژوهشی در حوزه معنای زندگی و بر اساس مباحث نظری و با رجوع به ی باتوجه به پیشینه

؛ به نقل از همفیل، 1988، یعنی فرانکل )3تألیفات دو تن از اندیشمندان رویکرد وجودی

های شده است. همچنین در ساخت این پروتکل از کتب نظریه( ساخته2020( و یالوم )2015

و  2013های هیل و همکاران )درمانی )فصل نظریه وجودی( و بخش ضمیمه پژوهشروان

بط نیز استفاده ( و سایر پیشینه پژوهشی مرت1395زاده شوشتری و همکاران )(؛ طالب2015

ازآن سؤاالت اولیه مصاحبه تهیه و با ارائه به اساتید و دانشجویان دکتری رشته شده است. پس

مشاوره، روایی محتوایی اولیه به تأیید رسیده و نظرات هر یک از این افراد در ساخت 

از  اینمونه مصاحبه پایلوت انجام و سؤاالت نهایی، تدوین شد. 3پروتکل، لحاظ شد. سپس 
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کلمه زندگی چه چیزهایی را به ذهن شما متبادر "اند از: سؤاالت باز و کلی مصاحبه عبارت

آیا هیچ "؛ "کنیم؟چرا زندگی می"؛ "دهد؟چه عواملی به زندگی شما معنا می"؛ "سازد؟می

. عالوه "معنایی در زندگی هست که با مرگ گریزناپذیری که در انتظار ماست، از بین نرود؟

-می"یا  "باره توضیح دهید؟توانید بیشتر دراینمی"سؤاالت پیگیرانه و کاوشی )مانند بر این 

شد تا درک (، متناسب با بافت گفتگوها پرسیده می"تر بیان کنید؟توانید منظورتان را روشن

 شونده حاصل شود و غنای مطالعه افزایش یاید.تری از تجربه مصاحبهعمیق

گیری ویروس کرونا در زمان دقیقه بود. به دلیل همه 50ا ت 30ها از زمان مصاحبهمدت

صورت تماس صوتی ها بهکامل در کل کشور، تمامی مصاحبه قرنطینهانجام پژوهش و وجود 

شده است. درابتدا پس از توضیحات های مجازی( انجامو تصویری )در فضای آنالین و شبکه

ت یا ح داده شد که هیچ پاسخ درسکنندگان توضیالزم درمورد موضوع پژوهش، به شرکت

نه در پژوهش زمینه رازداری، ورود و خروج داوطلبا درغلطی وجود نداشته و با بیان نکاتی 

 و سایر مسائل موردنظر در اخالق پژوهش، اعتماد آنان جلب شد.

صورت کالمی و ها بهوتحلیل اطالعات، تمامی محتوای مصاحبهجهت تجزیه

ازآن محتوای کتبی مجدداً با مطالب لبخندها نیز پیاده شد. پس ها وغیرکالمی ثبت، مکث

شد. برای کننده موردنظر، مراجعه میشده، مقایسه و در موارد ابهام، دوباره به شرکتضبط

شد را بر روی جلوگیری از هرگونه سوگیری، پژوهشگر عقایدی که منجر به سوگیری می

یا تعلیق  1وهش جلوگیری گردد )اپوخهکاغذ آورده تا از دخالت آنان در نتایج پژ

 "ون منن"ها بر اساس رویکرد پدیدارشناسی تفسیری ها(. روش تحلیل دادهفرضپیش

داده، بر روی کاغذ پیاده شده، بارها گوشصورت انجام گرفت که ابتدا صداهای ضبطبدین

آنان برچسب شده و چندین بار خوانده شد. سپس جمالتی که دارای بار مفهومی بودند، به 

ی بعد با وارسی کدها به جستجو و صورت باز کدگذاری شدند. در مرحلهزده شد و به

ازآن کدهای مرتبط با هر مضمون در زیرمجموعه آن شناسایی قالب مضامین اقدام شد و پس

قرار داده شدند و همخوانی مضامین با کدهای مستخرج و اصالح و تأیید شبکه مضامین 

؛ 2016گذاری مضامین انجام شد )ون منن، رحله بعد، تعریف و نامصورت گرفت. در م
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( و نهایتاً گزارش تحلیلی در قالب یک جدول متشکل از مضامین فرعی، اصلی 2015، 1هنونن

 دهد.ای تنظیم شد که منابع معنای زندگی دانشجویان رشته مشاوره را نشان میو هسته

و اعتمادپذیری با  2معیارهای اعتبارپذیری منظور دستیابی به صحت و اعتبار مطالعهبه

( موردتوجه و استفاده قرارگرفت. با 2014، 4؛ به نقل از کوپ1994) 3روش گوبا و لینکلن

های های حاصل از نتایج مصاحبه، با پژوهشداده 5تأکید بر انتخاب بستر مناسب، همسوسازی

کنندگان در مشارکتپیشین در حوزه معناجویی و تعامل نزدیک و مستمر و درگیر کردن 

تر مراحل و چگونگی امر تفسیر، مراجعه مجدد به آنان و نیز مشخص نمودن هرچه واضح

منظور سهولت در بررسی و درک آن توسط دیگران به این امر مهم پرداخته شد فرآیندها به

منظور رفع طالعه، هر چه بیشتر اطمینان حاصل گردد. در این بررسی، بهتا از اعتبار و صحت م

-تورش در دیدگاه و استنباط فردی خود در تشخیص اشباع اطالعاتی، افزون بر ادامه نمونه

 3ها، در اختیار گردآوری شده از آزمودنیهایگیری تا رسیدن به اشباع اطالعاتی، داده

ه مشاوره قرار داده شد و تا تأیید کفایت اطالعات پژوهشگر حوزه تحقیق کیفی در رشت

ها گیری ادامه یافت. همچنین در ادامه کدگذاریگردآوری شده توسط هر سه نفر، نمونه

توسط این پژوهشگران موردبررسی قرار گرفت؛ بنابراین، این امکان محقق شد که به توصیف 

های مفاهیم ود و دیگران، به الیهدانشجویان از نگاهشان به زندگی و نوع تعامالتشان با خ

طور صورت تفسیری پرداخته شود. همانمعنای زندگی و عوامل ایجادکننده این مفاهیم به

هایی بین الگوها انجام داده شد که روابط بین که مضامین اصلی استخراج گشت، مقایسه

بیشتری پیداکرده  مفاهیم و الگوها را بیان کرد، بررسی این زنجیره باعث شد مفاهیم انسجام

وتحلیل، مضامین و به پیشبرد نظری کمک کرد. باتوجه به مراحل کدگذاری و فرایند تجزیه

 اصلی دانشجویان در باب معنای زندگی استخراج شد.

 هایافته
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نفر از دانشجویان دختر و پسر رشته  14در این مطالعه، مصاحبه نیمه ساختاریافته مجموعاً با  

سال  78/27، میانگین سنی آنان 40تا  24کنندگان بین دامنه سنی شرکتمشاوره انجام شد. 

نفر، دانشجو کارشناسی ارشد بودند. تمامی  8نفر، دانشجو دکتری و  6و از این تعداد، 

کنندگان از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته مشاوره بودند. اکثریت مشارکت

کنندگان از مشارکتی ارشد بودند. اکثریت والدین دارای تحصیالت دیپلم تا کارشناس

ای گونههای مختلف بودند. نمونه بهها و شهرستانپسر( و از استان 3دختر و  11جنس مؤنث )

طور حداقلی، با توجه به شرایط دانشجویی تحت نظر کنندگان بهمشارکتانتخاب شد که 

ناختی داشته باشند. سایر شاساتید مشاوره در حال کارورزی و سابقه ارائه خدمات روان

 شده است:( خالصه1اطالعات جمعیت شناختی در جدول )

 کنندگان پژوهشمشارکتمشخصات جمعیت شناختی  .1جدول 

 کد سن جنسیت ایسابقه ارائه خدمات مشاوره استان شهرستان

 1 25 زن سال 2 اصفهان اصفهان

 2 24 زن ماه 4 تهران تهران

 3 25 زن ماه 10سال و  2 تهران تهران

 4 40 زن - تهران تهران

 5 32 زن سال 2 تهران تهران

 6 25 مرد سال 2 خراسان شمالی بجنورد

 7 25 مرد سال 1 فارس شیراز

 8 27 مرد سال 4 خراسان رضوی نیشابور

 9 25 زن سال 1 گیالن الهیجان

 10 31 زن سال 2 تهران تهران

 11 29 زن سال 1 تهران تهران

 12 27 زن ماه 6 تهران تهران

 13 28 زن ماه 3 خراسان رضوی نیشابور

 14 26 زن سال 1 تهران تهران
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های مختلف مطالعه بر روی دانشجویان ارشد و دکتری رشته مشاوره با طیف متعدد استان

ها نشان داد جدا از کشور صورت گرفت تا تأثیر فرهنگ بر نتایج مطالعه خنثی گردد. یافته

طور کل معنای زندگی این دانشجویان دارای متفاوت موجود در ایران بههای فرهنگ

صورت مفصل مضامین مشخص و معینی است. در این بخش، مضامین اصلی و فرعی به

گردد. در هایی مختصر ارائه میتوضیح داده خواهند شد. در ضمن از هر مضمون، نقل قول

مضمون فرعی استخراج گردید  36ی و مضمون اصل 7ای، مضمون هسته 1ها، بررسی یافته

 ( نمایش داده شده است.2که در جدول شماره )

 کنندگانمشارکتای، اصلی و فرعی استخراج شده از تجربیات مضامین هسته .2جدول 

 مضامین فرعی مضامین اصلی ایمضمون هسته

دانشجویان رشته مشاوره، 

دیدگاهی چندوجهی از معنای 

زندگی را به نمایش 

گذارند. تجارب معنوی، می

آنان را به امور کیهانی و ماوراء 

ها و مادی و روابط با سایر انسان

حضور در حرفه یاورانه، این 

افراد را به فراتر رفتن از دایره 

سازد. شخصی، رهنمون می

همچنین تنگناهای محیط 

های پیرامونی و سردرگمی

شود تا شخصی، موجب می

رزشی و ها به نظام ابرخی از آن

فلسفه زندگی باثباتی دست پیدا 

نکنند که این امر تبیین گر 

گیری معنا پویایی فرایند شکل

 در آنان است.

 تجارب معنوی

 هدفمندی کل جهان آفرینش

 هدفمندی زندگی 

 عنوان طرّاح زندگیخدا به 

 فرد هر انسانمنحصربه رسالت

 اعتقاد به دنیای پس از مرگ 

 تجربه نتیجه اعمال در دنیایی دیگر 

 برتری زندگی انسانی به حیوانی 

 ی گذرگاهی برای تکامل فردمثابهزندگی به 

کنندگی تعیین

 محیطی

 ادراک عدم استقالل

 احساس فشار جهت همرنگی با اجتماعی 

کننده وضعیت اقتصادی و اجتماعی بر تحقق اهمیت تعیین

 هاآرمان

 ادراک تفاوت سبک زندگی در مردم جهان 

 شده برای زندگیوجود چارچوب کلی و از پیش تعیین

 رشد شخصی

 خود مراقبتی

 هاتوجه به سرگرمی

 هااستقامت در برابر سختی 

 تحقق استعدادها )خودشکوفایی(

 مثابه چالشزندگی به

 ناپذیر زندگیعنوان بخش جداییها بهرنج 
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 مضامین فرعی مضامین اصلی ایمضمون هسته

 پذیریانطباق 

 سرسختی 

فراروی از خود 

 )روابط(

 محوریت خانواده

 اهمیت دوستی

 تالش برای ارتباط با اقوام مختلف در کل جهان

فقدان نظام ارزشی 

 باثبات

 شدههای ثابت و تثبیتنداشتن ارزش

 سردرگمی در باب معنای زندگی

 موقت بودن معنای زندگی 

 تغییر معنا با افزایش تجارب فردی 

 ی مجموعه تضادهامثابهزندگی به 

 ای معنامنابع حرفه

 درمانگر بودن

 گرایانههای انساندغدغه 

 عالقه اجتماعی

 کمک به همنوعان 

 گزینیهدف

 مثبت اندیشی

 اندازهای شغلی و تحصیلیچشم

 های مسیر اهدافانتظار رفع محدودیت 
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 الف( برداشت از واژه زندگی
درتعریف معنای زندگی دارای نظرات متفاوت و گاه متضادی بودند. این کنندگان مشارکت

تناقضات، پژوهشگر را بر آن داشت که با استفاده از سؤاالت کاوشی این مسئله را 

ها بر موردبررسی بیشتری قرار دهد. نتیجه این بود که عالوه بر قرار داشتن نظرات و دیدگاه

شدند: گروهی از آنان ن در دوطبقه کلی تقسیم میشوندگاروی یک پیوستار، عمده مصاحبه

های خوشبختی، در جمع بودن، شاد بودن، لذت در تعریف زندگی دیدگاهی مثبت و از واژه

-کردند و دستهبردن، حرکت و جاری بودن برای توصیف مفهوم و معنای زندگی استفاده می

ها به توصیف مجموعه تناقضات و رنجعنوان ای دیگر با واژگان منفی مانند سختی، زندگی به

 پرداختند.زندگی می

 های زندگی گفت: ها و بدیدر برداشتی طیفی از خوبی 3کننده شماره مشارکتبرای مثال 

های مثبت و شنیدن کلمه زندگی احساس دوگانه به من دست میده یعنی هم جنبه»

های در کنار جنبههای مثبت مثل دوست داشتن و عشق، های منفی، جنبههم جنبه
 «. منفی

 در توصیف دیدگاه منفی از زندگی چنین عباراتی را به کار برد: 1کننده شماره مشارکت

هیچوقت حس خوبی به زندگی نداشتم، یه زندگی که همش تظاهره، همش » 

 «.سختی و تناقض

 نیز در همین راستا گفت:  2کننده شماره مشارکت

تر توجه به شرایطی که االن داریم، خیلی داره پررنگهای منفی زندگی که با جنبه»

  «.ها و مشکالتمیشه، همین رنج و سختیای همیشگی، درگیری

 در منفی بودن نگاهش به واژه زندگی، چنین گفت: 7کننده شماره مشارکتهمچنین 

بینم، میگم وجود آدم همراه با رنج وقتی که رنج خودم یا رنج دیگران رو می» 

ها را زندگیه و بدون رنج نمیشه، چرا این مسائل تموم نمیشه. یکی اینکشیدن از 
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ها تموم بشه... برای همین میگم پس این رنج باید باشه که کنه که رنجمدیریت نمی

 «.کاری براش نمیشه کرد االن

 :گونه گفتاز روی خوش و جنبه مثبت زندگی این 4کننده شماره مشارکتاز سوی دیگر 
 ؛ «شهلمه زندگی، سرزندگی و نشاط به ذهنم متبادر میبا شنیدن ک» 

 : گونه توصیف کرد کهحس خوب از واژه زندگی را این 12 کننده شمارهمشارکتو یا 
شنوم، یه سرزندگی و بعدش چیزایی مثل اثر گذاری، ی زندگی رو میوقتی کلمه»

 «.کنهرسان بودن به ذهنم خطور میمفیدبودن و یاری

 کلی در مورد معنای زندگیب( افکار 
عنوان داشتن اهداف یا حس هدف در زندگی کنندگان معموالً معنای زندگی را بهمشارکت

در زندگی، نقطه ثقلی بود که همواره  معناها و دلیلی برای زندگی تعریف کردند. برای آن

بخش تمامی فعاالنه در جستجوی آن هستند؛ نقطه کانونی و مرکزی زندگی که وحدت

ها باشد. تجارب مثبتی مانند مسافرت و سرگرمی و همچنین تجارب ها و امورات آنفعالیت

منفی مثل بحران، ضربه روحی، تجربه استرس، فقدان و پایان روابط، مرگ عزیزان، مواضع 

انتخاب و هرگونه تغییر در برنامه عادی و روزمره موجب شده بود تا دانشجویان به معنای 

 زندگی فکر کنند.

 گفت:  1کننده شماره مشارکتدر همین ارتباط 

دلیلی داره که ما االن اینجا هستیم. شاید دلیل وجودمون این باشه که باید تأثیرگذار باشیم: »

 «. برای خودمون، دیگران، اطرافیانمون و کالً برای بهتر شدن این دنیا

 اذعان داشت:  11شماره کننده مشارکت

کردم کنم. درواقع، من همیشه فکر میمن همیشه در مورد معنا توی زندگی خیلی فکر می»

ازحد حسّاس هستم. از بسیاری جهات. چون من همه این سؤاالت رو که من یه فرد بیش
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افته؟ چرا برای بعضیا داشتم که چرا ما زنده هستیم؟ چرا این چیزها برای بعضیا اتفاق می

  «.افته؟عضی دیگه اتفاقات بد میاتفاقات خوب و برای ب

 در این زمینه گفت:  2کننده شماره مشارکت

که اهداف شغلی خودمو در نظر واقعاً همیشه برام موضوع معنا مهم بوده. بخصوص وقتی»

گیرم. من برای چی و کی و برای چه هدفی باید زندگیمو بذارم؟ رسالت من توی زندگی می
 «. ؟که چیکار کنم –ین دنیا توی ا –چیه؟ من اومدم اینجا 

 در همین راستا عنوان کرد:  5کننده شماره مشارکت

مون به چه دردی می خوره؟ ایم؟ زندگیهمش با خودم میگم برای چی اومدیم؟ چرا زنده»

ترین بُعدشم آینه که کنم. مهماومدیم چیکار کنیم؟ وقتای زیادی به معنای زندگی فک می

شمند بوده، الکی و پوچ نبوده، تونسته باشم زندگیمو به ابدیت گره واقعاً بفهمم زندگیم ارز

بزنم! تونسته باشم برای زندگی ابدی خودم کار مفیدی کرده باشم! نمی دونم آیا تونستم 

 «.اینکارو بکنم یا نه؟

 پ( تجارب معنوی
 کنندگان معموالًکنندگان بود. شرکتمشارکتگرایی یکی از ابعاد معنای زندگی معنویت

اند. آنان عقیده معتقد بودند که معنا در زندگی را از طریق معنویت و مذهب به دست آورده

داشتند اصالت انسان با روح اوست و دنیای پس از مرگی در زندگی وجود دارد که انسان به 

امید ساختن دنیای پس از مرگ باید در دنیای مادی اعمال خود را درمسیر درست و در 

درآوردن استعدادها و همچنین کمک به دیگران پیش ببرد. دانشجویان عقیده راستای به عمل 

تواند پوچ باشد. داشتند خداوند خالق زندگی انسان بوده و به همین علت معنای زندگی نمی

کننده معنا به در تمامی آنان این نگاه یافت شد و در بسیاری از آنان تنها عاملی که تضمین

شدن دنیا توسط خدا بوده که معتقد بودند کار عبث دانشجویان به ساختهزندگی بود، اعتقاد 

 از او دور است.

 در این زمینه گفت: 9کننده شماره مشارکت
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کنم، به معنویت یکی از اولین چیزایی که وقتی در مورد معنای زندگی فک می» 

الت رو ذهنم میاد. چون شاید این تنها فضایی باشه که اجازه داریم این مدل سؤا
 «. توش بپرسیم

 :گفت 4کننده کننده شماره مشارکت
خداوند برای زندگی دفترچه راهنماهم بهمون داده، طبق حرف خودش: قرآن و » 

 «.)ع( اهل بیت

 : در مورد اهمیت نقش دین در معنایابی گفت 5کننده شماره مشارکت 
 «. تونیم از طریق فکر و دین بدستش بیاریماون معنای اصلی رو می»

 :گفت 6کننده شماره مشارکت
ها که دقیقاً تو راستای جهان دوس دارم همش برم کالسای الهیات و قرانی و این» 

 «. آخرتم باشه

 :در مورد حکیمانه بودن خلقت خداوند گفت 12کننده شماره مشارکت
همین اومدن ما تو این دنیا، یعنی وجود خالق و بسته به اینکه معتقدم دنیا خالقی » 

 «. تونم معنامو پیدا کنمداره، می

 در همین راستا اذعان داشت:  13مصاحبه کننده شماره 

یه آفریدگاری وجود داره و بندگانی که باید به رشد و تعالی برسند و به حیات »

جاودانشون برسند مثل اون. اصالً اومدن من به این دنیا، یعنی خالقم که همون خدای 
 «. مهربونه، یه هدفی داشته از این کارش

 :گونه گفتدر مورد رسالت و مأموریت انسان این 3کننده شماره مشارکت
بدنیا اومدیم که یه ماموریتی رو انجام بدیم و عقیده دارم خدا با دلیل ما روآافریده » 

و اون حس رو تو ماها قرار داده، نمیشه گفت که اون هدف مشخص شده چون 
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خود انسان مشخص میکنه اون هدف رو که به کدوم سمت بره. خدا یه مسئولیتی به 

 «.ما داده که بتونیم اونو انجام بدیم

 کنندگی محیطیتعیین ت(
کنندگان داشتند، این بود که در معنای زندگی، مشارکتنگاه دیگری که برخی دیگر از 

-لمس بود. آنان عقیده داشتند در زندگی احساس استقالل نمیجبری بودن آن برایشان قابل

های جامعه و محل زندگی بود. گذاریکنند که این احساس بیشتر معطوف به محدودیت

ها و یا ها و تعصبگیریه وضعیت مالی که در نظر برخی نابسامان بود، سختمشاهد

ها را بر این داشته نمایاند، آنهای فرهنگی که به نظرشان بیشتر در ایران رخ میمحدودیت

توانند رشد داشته باشند و به مهاجرت فکر بود تا احساس کنند در جای دیگری بیشتر می

شده کردند که زندگی یک چارچوب از پیش تعیینحساس میها همچنین اکردند. آنمی

-تواند در همان محدوده رشد و زیست کند. البته این امر در همه آزمودنیدارد و فرد فقط می

اند؛ درواقع در این مورد کردهها به این مضمون اشارهها مشاهده نشده و برخی از آن

وندگان معتقد بودند زندگی، آفرینشی شدوسوگرایی زیادی مشاهده شد. برخی از مصاحبه

 شخصی است و برخی دیگر به توصیف زندگی خود در دایره جبر محیط، قائل بودند.

 نیز گفت:  3کننده شماره مشارکت

ام به خاطر بافت ای به این سبک زندگی ندارم، ازش کامالً ناراضیهیچ عالقه»

که تو جامعه و طبیعتاً در خانواده وجود داره که تو جامعه و خانواده وجود   فرهنگی
 «. داره. هیچوقت حس خوبی به زندگی نداشتم

 گونه بیان کرد: ، ادراک خود از فشار اجتماعی را این4کننده شماره مشارکت

 «. خوام انجام بدهگه اون چیزی رو که من میچون جامعه همش داره می»

 نیز گفت:  2نده شماره کنمشارکت

های منفی زندگی که با توجه به شرایطی که االن تو کشور داریم خیلی داره جنبه»

 «.تر میشهپررنگ
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 ث( رشد شخصی
کنندگان درباره چندین منبع رشد شخصی برای معنای زندگی صحبت کردند. اولین شرکت

ها به آن اشاره کردند بهزیستی هیجانی بود که شامل مراقبت از خود بود. در منبعی که آن

 عنوان کرد: 8کننده شماره مشارکتاین زمینه 
تری رو تجربه بکنم، آگه مراقب سالمتی خودم باشم و بتونم سبک زندگی سالمت» 

ی اونوقت می تونم این کار رو برای دیگران هم انجام بدم. هر دوی این کارا زندگ
 «.منو معنادارتر می کنه

نشان  7کننده شماره مشارکتدومین منبع، سفر و سرگرمی بود. این منبع با شور و شوق 

 :شده استداده
های خوبی از جاهای مختلف کشور و خواد تا اونجایی که ممکنه سوغاتیدلم می» 

م و ببینم های دیگه رو تجربه کنحتی دنیا داشته باشم. برام واقعاً مهمه که فرهنگ

  «.بقیه مردن چطور زندگی می کنن

 گفت:  10کننده شماره مشارکتهمچنین 
زنم وقتی به چیزی مثه معنای زندگی فکر کردم، وقتی بوده که توی حدس می»

گشت و گذار بودم. مثالً باالی یه کوه ایستادم و به این جور چیزا فک کردم. اینکه 

شون شون چیه؟ کی خلقان؟ برنامهزنده این همه موجود و این همه آدم برای چی
 « خوان چیکار کنن؟کرده؟ می

 :گفت 4کننده شماره مشارکت
تونه برای من منبعی برای معنا باشه توی زندگی. چون من یه گیتاریستم و این می» 

کنم کنه لذت بخشه. گاهی هم به این فک میکنم چالشی که برام ایجاد میخیال می
 «.هامو ریکورد کنم. اینجوری شاید موندگار شدمکه بتونم موسیقی

نگاه دیگری که دانشجویان رشته مشاوره به معنای زندگی داشتند، درنظر گرفتن زندگی 

عنوان مسیر رشدی و همچنین لزوم استقامت در برابر آن بود. آنان عقیده داشتند در برابر به

زندگی را به مانند فرصتی  مشکالت و در راه رسیدن به اهداف باید استقامت ورزید.
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عنوان یک انسان توانند در آن زندگی کردن را تجربه کنند و از بودن بهدانستند که میمی

توان در آن هنر آموخت، استعدادها را شکوفا کرد و خود را با بهره ببرند، زندگی که می

ها ه در آن رنجگرفتند کمشکالت انطباق داد. آنان زندگی را به مانند یک چالش درنظر می

 توانند گاهی معنابخش باشد.نیز می

 در این زمینه گفت: 3کننده شماره مشارکت

افته، اینکه هایی که برایت میبتونی در برابر مشکالتت مقاوم باشی در برابر اتفاق» 

بتونی بجنگی باهاشون، یهو پاهات درست نشه بیفتی زمین و نتونی پاشی. برخورد با 

 «.ترش بکنهافته، اونا میتونه بزرگزندگی براش اتفاق میها که تو سختی

 در زمینه اهمیت زندگی گفت:  6کننده شماره مشارکت 

واقعاً هیچ چیزی ارزش اینو نداره که آدم خودشو بکشه براش. بعدم دیگه االن »

 «. مردن خیلی راحته آگه جرأتشو داشت باید زندگی کنه

 ها گفت: ها برای درک لذتمورد تضاد معنابخش رنجنیز در  8کننده شماره مشارکت

بنظرم زندگی کالً یکسری روزهای روشن داره و یکسری روزهای تاریک. ممکنه »
روزهای تاریکش بیشتر باشه ولی آگه اون روزا نباشه، نمیتونی روزهای روشن رو 

درک کنی و قدرشونو بدونی. واسه همین روزهای تاریک رو هم باید دوست 

  «.داشت

 در مورد اهمیت رنج در معنایابی گفت: 2کننده شماره مشارکت

 «. وجود آدم همراه با رنج کشیدن از زندگیه. بدون رنج نمیشه» 

 نیز گفت:  4کننده شماره مشارکت

 «.کالً منظورم اینکه زندگی کنونی ما با رنج و درد از اول آمیخته شده»

 ج( فراروی از خود )روابط(
کنندگان، بدون استثناء به آن اشاره کردند، فراروی از مشارکتمضمون اصلی که تمامی 

کنندگان عنوان کردند که روابط با خانواده اصلی، دوستان خود بود. از جنبه مثبت، شرکت
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ها حس کند که به آنها فراهم میو شرکای عشقی، توجه و پذیرش متقابل را برای آن

سازی پیشرفت و اده مثبت از روابط برای سوق دادن به جلو و زمینهدهد. استفمعناداری می

 3کننده شماره مشارکتکنندگان بود. مشارکتبهتر شدن، ازجمله موارد تأکیدی 

 : ارتباط گفتدراین
کنه، این که با دیگران در ارتباط کنم چیزی که زندگیو ارزشمند میمن فکر می»

تونه به کنه و این خودش میبا چالش همراه میباشیم، ارتباط با اونا زندگی رو 

 «.کنن که حس خیلی خوبیهزندگی معنا بده، در ضمن اونا از آدم حمایت می

 در مورد اهمیت کمک و نوع دوستی گفت:  4کننده شماره مشارکت 

هایی که توانایی مالی ندارن کمک بچهمعنا و هدف زندگی من این است که به »

 «. درس بخوننکنم تا برن مدرسه، 

 گونه گفت: های مادی و اقتصادی به نیازمندان ایندر مورد کمک 11کننده شماره مشارکت

آگه محدودتی نبود دوس دارم انقدر از نظر مالی متموّل باشم که تا لحظه مرگ، »

دم. دوس دارم انقدر هیچ نیازمندی رو از خودم نرونم. االن در حد توانم انجام می
سمی داشته باشم تا کمک کنم، ادما از سختیا و رنج هاشون بسالمت توان فکری و ج

هاش دوست داشته باشن و در عین سختی از زندگی عبور کنن و دنیا رو با تمام رنج

 «.لذت ببرند. کمک کردن، هدف ایده آل منه

اش در مورد اهمیت داشتن روابط و دیگران مهم در معنای زندگی 4کننده شماره مشارکت 

 :گونه گفتاین
در آینده خیلی چیزا هست که میتونه بهم انگیزه بده. حاال یا یه شخصی باشه. یه » 

مسئولیت اجتماعی هم هست که هر آدمی بنظرم باید درکنار مسئولیت شغلی که 

 «.داره انجام بده

ی استقامت در عنوان یک مؤلفهکنندگان اعتقاد داشتند که خانواده بهمشارکتای از دسته

توانند در شرایط بحرانی به خاطر خانواده به زندگی ادامه دهند کند که میگی عمل میزند

های امید به زندگی در ترین هستهو امید به کسب موفقیت و جبران برای خانواده از اصلی
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ای چون جبران دانشجویان بود و معتقد بودند معنای زندگی حول محور اهداف انسان گرایانه

 گفت:  8کننده شماره  مشارکتده قرار دارد. در همین زمینه، و کمک به خانوا
هدف بنظرم اینکه به مادر و پدرم کمک کنم. یه شغلی داشته باشم. به بقیه بتونم »

 «. کمک کنم

 نیز گفت 6کننده شماره مشارکت
خانوادم. به خاطر اونا حتماً من باید قوی بمونم و باید خوشحال باشم، به خاطر : »

 «.بخش زیادی به خاطر خانوادست اونا، یه

 چ( فقدان نظام ارزشی باثبات
کردند که نظام ارزشی ثابتی ندارند و معانی کنندگان اشاره میمشارکتتعداد پنج نفر از 

های مختلف دستخوش تغییراتی شده و احتماالً خواهد شد. برخی هنوز معنای ها در برههآن

گفتند غور و بررسی بیشتر بودند. برخی دیگر می مشخصی نداشتند؛ بین چندین معنا در حال

که تردید دارند که آیا حتماً الزم است معنای مشخصی برای زندگی تعیین کرد یا خیر. برخی 

 نیز به خاطر مشاهده تضادهای مختلف دچار ابهام و سردرگمی در مورد معنای زندگی بودند.

 در این زمینه گفت:  2کننده شماره مشارکت 

 «. معناهای موقتی باشن یه روزه، هفتگی و چند صباحی باشنمیشه »

 گونه گفت: در مورد بروزرسانی فلسفه و معنای زندگی خود این 5کننده شماره  مشارکت

کنم و مدام این فلسفمو هرشب نیم ساعت به زندگی و فلسفه شخصی فکر می»
 «. کنمآپدیت می

 در مورد بازسازی و اصالح معنا گفت:  10کننده شماره مشارکت
این تغییرات فلسفی توی زندگیم گاهی به اصالح و بازسازی معنی زندگی »

 «. رسهمی

 ، سیالیّت معنای زندگی را قانونی برگشت ناپذیر دانست: 13کننده شماره مشارکتحتی 
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ثابت نیست که بگیم دیگه شه ساختش و بارها و بارها اصالحش کرد و معنی رو می»

 . «رسیمبهش نمی

 نیز گفت:  11کننده شماره مشارکت

و به اهمیت ساخت معنا برای زندگی « من فعالً معنایی نساختم برای خودم از زندگی»

 خود قائل بود.

 ای معناح( منابع حرفه
معنابخش تواند در زندگی برایشان کنندگان عقیده داشتند عاملی که میمشارکتاکثریت 

ای چون کمک به دیگران، ارتباطات جمعی و تالش برای پیشرفت گرایانهباشد، اعمال انسان

خواهند با توجه به توان خود به ها گزارش دادند که در زندگی میجامعه انسانی بود. آن

دیگران کمک کنند و این مورد را تجربه کنند. بدین معنا که عقیده داشتند معنای زندگی به 

شود و اگر به توان در زندگی به دیگری یاری رساند و یا کردن به دیگران مرتبط می کمک

هایی ذکر خواهد اند. برای نمونه مثالحداقل در این راستا تالش کرد، به هدف زندگی رسیده

 شد.

 در این زمینه گفت:  2کننده شماره مشارکت مثالبرای 

هر کس آن را با توجه به شرایط تونه خدمت به خلق باشه و یک معنای کلی می»

کنه با شرایطی که داره میاد اون را محقق بندی میخودش و عالیق خودش مفهوم

 «. کنهمی

 در همین راستا گفت:  3کننده شماره مشارکت

شاید معنای زندگیت این که دستی بگیری. این که حال دلی رو خوب کنی. این »
 «.که جرقه امیدی رو زنده کنی توی دل کسی

 گونه خالصه کرد: های معنا را اینچارچوب 6کننده شماره مشارکت

چهارچوب کلی وجود داره. یه معناهای کلی و همگانی وجود داره، مثل دوست »
 «.سازیمها رو خودمون میداشتن، عشق، مهربانی، کمک به بقیه. در حقیقت، برنامه
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کنندگان همچنین از حضور داشتن خود در گروه دانشجویان حرفه مشاوره و اشتغال مشارکت

طور کلی، درمانگر بودن و کمک کردن بهتوجهی به دست آوردند. به درمانگری، معنای قابل

کننده مشارکتکنندگان احساس رضایت و مؤثر بودن کنند. شد شرکتبه دیگران باعث می

 ای گفت: مشاوره در زمینه اهمیت کار 7شماره 

هایی که از مشکالت روانی ایم رو شروع کنم و به اوناز همین االن به کارحرفه»
 «.رنج میبرن، کمک کنم

کنندگان درباره اینکه چقدر در فرآیند درمان، احساس معنا دارند، صحبت کردند. شرکت

 در این باره گفت: 13کننده شماره مشارکت

مراجعانم کمک کنم و فردی مفید باشم، معنای زیادی به آگه بتونم به طریقی به » 

حال یاریگرشون های کسی بشم و درعینده. اینکه بتونم شریک غم و غصهمن می

 «. باشم، حس فوق العادیه

 در این زمینه گفت: 7کننده شماره مشارکت

بهم هایی قدرتمندترین احساس معنا رو دارم که مراجعم بهم میگه شما واقعاً زمان» 
کمک کردید. این یکی از مهمترین چیزهای زندگی منه. وقتی با یه نفر دیگه به 

جایی میری که هرگز پیش کسی جرأت بازگو کردن نداشته و اونو از درد و رنج 

نجات دادی و زوایایی از روحشو بهت گفته که هیچ جای دیگه نگفته و نمی گه، 
 «.این یعنی حس ارزشمند معنا

-مشارکتشد. کنندگان میطور کلی باعث رشد و بینش شخصی شرکتز بهانجام درمان نی 

 در این زمینه گفت:  2کننده شماره 

قطعاً به خودم خیلی کمک کرده. اینکه در مورد هویت خودم  –مشاوره  –این کار »

یاد بگیرم و همچنین در مورد دیگران. اینکه اونا رو بهتر بشناسم. چیزایی رو که 

 «.تری از اونا دارمشون دارن رو دیدم و حس روشنون و قلبمردم توی درونش

خواستند به دیگران در سطح فردی کمک کنند، در طور کلی میها بهطور خاص، آنبه

تواند انگیزه نوع دوستانه و عالقه اجتماعی در نظر گرفته شود. ارائه درمان چیزی که می
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دهد تا جهان را ها اجازه میدهد، زیرا به آنطور معمول به زندگی این دانشجویان معنا میبه

 گفت:  9کننده شماره مشارکتتغییر دهند و آن را به مکانی بهتر تبدیل کنند. 

این به نوعی بخشی از نقش من توی زندگیه. امیدوارم که بتونم بذر دانش و مهربانی »

و اونا هم  را پراکنده کنم و امیدوار باشم که مراجعانم هم رشد کنن و شکوفه بدن
 «.دست بقیه رو بگیرن و دنیا بهتر و بهتر بشه

داد. کنندگان حس ارتباط و صمیمیت میدر نهایت، درمانگر بودن معموالً به شرکت

آورد، که از ارتباط با فرد دیگری در درمان به دست می از انرژی 11کننده شماره مشارکت

 سخن گفت: 

با مردم ارتباط برقرار کنم. احساس کنم می می دونم که برام چقدر مهمه که فقط »

تونم با مردم ارتباط داشته باشم، صدای اونا رو بشنوم و بهشون گوش بدم. این ارتباط 
 «.بهم انرژی میده

 گزینیخ( هدف
شد. بدین معنا که دانشجویان عقیده مضمون اصلی دیگر اهداف معطوف به آینده را شامل می

پیگیری اهداف و شکوفا کردن استعدادهای انسان است. اکثریت داشتند معنای زندگی شامل 

اعتقاد داشتند خداوند بدون هدف، انسان را خلق نکرده و هدف اصلی او را شکوفایی قرار 

-های مثبتی از زندگی برای خود قرار میبینیداده است. آنان به آینده امیدوار بودند و پیش

-ان دوستانه را بخشی از معنای زندگی خود میدادند. آنان اهداف شغلی، تحصیلی و انس

 دانستند.

 گونه گفت: اش ایندر مورد اهمیت اهداف تحصیلی در زندگی 1کننده شماره مشارکت

هدف انتخاب کنم و چون تحصیالت آکادمیک رو  من تصمیم گرفتم برای خودم»

 «. کردمعنوان هدف اصلی خودم انتخاب خیلی دوست داشتم، ادامه تحصیل را به

 تر از هدف خلقت ابراز داشت: در دیدی کالن 3کننده شماره مشارکت

ما به این دنیا اومدیم برای محقق کردن هدف و رسالتمون و حاال هرکسی یک »
 «. رسالت خاص خودش رو داره
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 گونه گفت:نیز در مورد هدفمند بودن جهان خلقت این 5کننده شماره مشارکت

 «.نیافریده حتی اون مگس هم برای هدفی آفریده شده هدفچیز رو بیخدا هیچ»

 گیریبحث و نتیجه

کنندگان، تالشی در جهت رسیدن به هدف اصلی آمده از مصاحبه با شرکتدستمضامین به

مطالعه یعنی کشف و استخراج منابع معنای زندگی دانشجویان رشته مشاوره است. این مطالعه 

-معنایابی در گروه دانشجویان رشته مشاوره ارائه می هایتصویر روشنی از فرایند و چالش

کنندگی شده از این پژوهش شامل )تجارب معنوی، تعیینکند. مضامین اصلی استخراج

ای محیطی، رشد شخصی، فراروی از خود )روابط(، فقدان نظام ارزشی باثبات، منابع حرفه

یان رشته مشاوره، دیدگاهی دانشجوای )باشند که در مضمون هستهگزینی( میمعنا و هدف

گذارند. تجارب معنوی، آنان را به امور کیهانی چندوجهی از معنای زندگی را به نمایش می

ها و حضور در حرفه یاورانه، این افراد را به فراتر رفتن و ماوراء مادی و روابط با سایر انسان

های ی و سردرگمیسازد. همچنین تنگناهای محیط پیراموناز دایره شخصی، رهنمون می

ها به نظام ارزشی و فلسفه زندگی باثباتی دست پیدا شود تا برخی از آنشخصی، موجب می

. تبیین و گیری معنا در آنان است( خالصه شدگر پویایی فرایند شکلنکنند که این امر تبیین

 شده است.بحث در مورد مضامین در ادامه ارائه

حساس نوعی رسالت، اصالت قائل شدن برای بود. ا "تجارب معنوی"اولین مضمون 

ی روح، اعتقاد به هدفمندی جهان آفرینش، خدامحوری و اجازه ندادن به خود جهت خاتمه

-های این مضمون به شمار میریزی و اقدام برای خودکشی( از مؤلفهعمدی زندگی )برنامه

زندگی دانشجویان رود. ارتباط با خداوند و عمل به وظایف دینی و مذهبی، معنابخش به 

دانند. در این راستا، معنای ها اتصال به این منبع قدرت را موجب آرامش خود میاست. آن

( ناظر بر این امر است که 2011؛ به نقل از وونگ، 1985غایی یا آسمانی از نظر فرانکل )

کامل معنای غایی برای افراد دین باور خداوند و برای مادیون، جستجوی علم، حقیقت و یا ت

کند و عنوان تحقق خواست معنای غایی در زندگی معرفی مییافتن است. وی دین را به

ها وجود ی انساندار در اعماق ضمیر ناهشیار همهمعتقد است نوعی احساس مذهبی ریشه
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دهد که نظام معنایی مثبت و اثربخش باعث ( نشان می2015دارد. پژوهش هیل و همکاران )

کند و گاه به شود و نظام معانی غیرمفید تولید افسردگی میی مثبت میشناختبهزیستی روان

و کاهش گرایش به  1شناختیانجامد. وجود معنا باعث کاهش پریشانی روانخودکشی می

( 2011(. در همین راستا، سلیگمن )2019، 2شود )لی، سالچونی و دلویچیوخودکشی می

به چیزی که فرد معتقد است از خودش است که تعلق داشتن و خدمت کردن  متذکر شده

( 2012) 3(؛ کراس و هایوارد2013موجینک )برتر است، به وجودآورنده حس معناست. دی

( نیز هدفمند بودن زندگی، عشق، اخالقیات و تعالی 2013) 4و ون تانگرن، هوک و دیویس

ارند. در تبیین شمو باور به جاودانگی حقیقی را یکی از منابع معنا بخشیدن به زندگی برمی

توان گفت کارکرد اصلی معنویت و ادیان این است که به مردم کمک کند تا این نتایج می

تر و دایره شمول (. هراندازه معنا عمیق2009، 5شان را بیابند )هود، هیل و اسپیلکامعنای زندگی

ور میرصالح کند. نتایج پژوهش رضاپتر باشد، روح نامحدود آدمی را بهتر اقناع میآن وسیع

ی این است که کمک به دانشجویان، جهت یافتن دهنده( نیز نشان1389و ریحانی کیوی )

تواند نقش مؤثری در مقابله تر کردن اعتقادات مذهبی خود میمعنا در زندگی و محکم

برانگیز زندگی و افزایش سالمت آنان داشته باشد. طبق های چالشمناسب آنان با موقعیت

تواند ها می( دین برای انسان1398نتری، نشاط دوست، عریضی و باپیری )تحقیقات کال

چارچوبی منظم خلق کند که کل هستی در این چارچوب قابل تفسیر باشد. درواقع دین در 

سطح فردی دارای کارکردهایی نظیر دادن معنا و هدف به زندگی، ایجاد احساس آرامش 

های اخالقی برای فرد و ایجاد نظامی از ارزش در فرد، تثبیت احساس تعلق فرد به جامعه،

تشکیل هویت فردی است که تمامی این کارکردها بر احساس معنا در زندگی مؤثر است. 

که همچنین ادیان توحیدی ازجمله اسالم در خصوص معنای زندگی بر حقیقت آدمی و این

اصل معاد که در همه ادیان کنند. با اعتقاد به اصالت با جنبه روحانی وجود او است، تأکید می

انگیز موجودی مادی نیست. بلکه رهسپار شدن الهی مشترک است، دیگر مرگ، پایان غم
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تر و بهتر است. از منظر قرآن نیز معنای زندگی انسان، تجلی موجودی روحانی به عالمی وسیع

نادار بودن بخشیدن به صفات الهی و نمایندگی کردن از او در عالم است، بنابراین زمانی مع

کند که توانایی ایفای این نقش در عالم را به باالترین درجه زندگی انسان، مفهوم پیدا می

(. بدین ترتیب تمام 1400دارا باشد )دهقان منگابادی، عطایی و حیدری مزرعه آخوند، 

تفکرات، تمایالت و رفتارهای انسانی متناسب با همان هدفی که در سایه آن زندگی معنادار 

 (.1399یابد )سعیدی، می شود، جهتمی

های جنسیتی، عدم استقالل بود. ادراک تبعیض "کنندگی محیطتعیین "دومین مضمون 

های عقیدتی بین نسلی، نشانگر نگاهی جبری به زندگی بود. در این و احساس وجود تضاد

اد به شمار های اصلی افرویژه از والدین یکی از دغدغهزمینه باید گفت کسب استقالل به

های بارز دوره جوانی است. به همین دلیل طلبی و خودکفایی از ویژگیرود و استقاللمی

های دانند و محدودیتبسیاری از جوانان قوانین را در تضاد با آزادی و استقالل خود می

شده از سوی والدین، مدارس و مسئوالن را در تعارض با حق خود برای آزادی قلمداد اعمال

روست که نگاه آنان به زندگی، آمیخته با (، ازاین1399کنند )نشاطی و محمدنژاد، می

جبرگرایی است و عاملیت، فاعلیت و اختیار در دید برخی از نوجوانان، برجسته و پررنگ 

های زندگی سنتی های زندگی مدرن و محدودیتنیست. از سویی، نسل نو با دوگانگی جاذبه

اجتماعی ما را  -ای است که همه ارکان هستی فلسفی ه، زلزلهدست به گریبانند. مدرنیت

های اساسی در حال دگرگون کرده است. این تغییرات در حد ظواهر نیست، بلکه ساخت

گرایی، های افراد. فردگرایی، مادیها و نگرشتغییرند؛ ازجمله دگرگونی در ارزش

ها، ناشی از تجددگرایی در و کنش برابرگرایی جنسیتی و به دنبال آن، بازاندیشی در رفتار

(. 1397افراد بر اساس نتایج تجربی اتفاق افتاده است )فرهمند، دهقانی فیروزآبادی و دانافر، 

ها، موبایل، اینترنت و ماهواره، امکان امروزه با پیدایش وسایل ارتباطی مختلف مانند رسانه

ها وجود دارد )افضلی، دین آنهای افراد جوان و والها و نگرشتغییر و شکاف در ارزش

توان گفت که (. به عبارتی می1397؛ فرهمند و همکاران، 1398زارعی، احمدی و محسنی، 

های مرجع در این رده سنی، بسیار متکثر شده است و سرگردانی جوانان میان هنجارها گروه
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و ارزشی ثابت های عقیدتی و رفتارهای سنتی و مدرن، چالشی است که پایبندی آنان به نظام

 اندازد.را به تأخیر می

، گویای اهمیت سرسختی، استقامت و "رشد شخصی"مضمون سوم با عنوان

عنوان عامل مثابه یک چالش و پذیرش رنج بهخودکفایی در مشکالت، دیدن زندگی به

؛ به نقل از همفیل، 1988توان گفت اگر چه بر پایه نظر فرانکل )معنابخش زندگی بود. می

های مثبت انسانی مرتبط هستند، اما در زندگی های آفریننده و تجربی باتجربهارزش (2015

شرایطی همچون رنج، بیماری، سختی و مرگ هست که نه زیبایی در آن وجود دارد و نه 

های نگرشی روی آورد. امکان آفرینندگی؛ در این شرایط برای یافتن معنا باید به ارزش

های توانند حتی در موقعیتها می( معتقد است انسان2011ونگ، ؛ به نقل از و1988فرانکل )

هایی شان را بر اساس نگرشترین شرایط، معنای زندگیناگوار و خارج از کنترل و سخت

ناپذیر است. وقتی انسان در گزینند، پیدا کنند. در زندگی روزمره رنج بردن اجتنابکه برمی

پس آن رنج به ازآن -همچون گذشت و فداکاری  معنایی واال -رنج و غم، معنایی یافت 

توان همان اصطالح قبلی رنج بردن را برای آن شود تا جایی که نمیشکل متفاوتی تعبیر می

کنند که بخش ( نیز بیان می1399(. رهنمایی و آقایی )2021به کار برد )تسیبیداکی، 

ی شدهبرند و تا مسیر بستهرنج می معنایی ناشی از فقدانتوجهی از مراجعان افسرده از بیقابل

معنا خواهی آنان گشوده نشود، احساس شادی و رضایت نخواهند کرد. درواقع، انسان زمانی 

ی محکم یعنی معنای با ارزش متکی و معتقد باشد. کند که به یک پشتوانهاحساس شادی می

-ت در زندگی، میدهد که انسجام معنوی( نشان می1397تحقیقات عزیزمحمدی و مجتبائی )

-سو، دستتواند از دو جهت بر بهزیستی و اقدام برای رشد شخصی دارای تأثیر باشد: از یک

ی انرژی ی اصلی و عمدهکنندهتواند تأمینطور مستقیم مییابی به منابع معنویت، خود به

تواند از طریق تأثیر معطوف به هدف عمل کند و از سوی دیگر، به نحوی غیرمستقیم می

های روانی مانند شادکامی و ی تفسیر رویدادها، فرد را به برخی از نیرومندیمثبت بر شیوه

رو، بینی، مجهز کند که در تأمین انگیزه برای دستیابی به اهداف، مؤثر است. ازاینخوش

تواند خألهای روحی انسان را پر کند و یابی به معنای زندگی میتوان گفت که دستمی
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ی شناختی و رفتاری شود. شناختی و تالش فردی در حیطههزیستی روانباعث افزایش ب

-سازد تا با صبر و تفکر با استرسهمچنین معنویت با دادن بینش عمیق به فرد، وی را قادر می

( که 2021های منطقی برای مشکالت بیابد )لین و چان، حلهای زندگی مقابله کرده و راه

 دهد.نده و موفقیت را در این افراد افزایش میاین شرایط نیز امید نسبت به آی

شده، فراروی از خود )روابط( بود که مفاهیمی همچون چهارمین مضمون استخراج

؛ 1988شد. فرانکل )خانواده، عشق، دوستی و توجه و پذیرش متقابل از این روابط را شامل می

یعنی  -های تجربیرزش( یکی از عوامل معنابخش به زندگی را ا2015، 1به نقل از همفیل

ترین شمارد. به باور وی مهممی -دهد تجربه کردن چیزی یا کسی که به شخص ارزش می

، 2، به نقل از شرایبر1976دوستی در نظریه فرانکل )انسانها در روابط است. نمود این ارزش

 شده است. وی معتقد است انسان موجودیبیان« 3از خود فرا رفتن»( با اصطالح 2015

که تمامی وجود خود را محقق سازد، باید از خویشتن فاصله فرد است که برای آنمنحصربه

است که  "از خود فرا رفتن"گرفته و از خود فراتر رود. فقط با برآورده ساختن نیاز معنوی 

توان به خودشکوفایی رسید. متعلق بودن و خدمت کردن به چیزی که فرد معتقد است از می

 ( معنا بخش زندگی است.2011، 4تر است )سلیگمنزرگخودش برتر و ب

شامل انواع پیوندهای دوستانه و  -( پیوندهای اجتماعی 2016) 5استاوروا و لوهمن 

دانند. یین و همکاران را از منابع عمده معنابخش به زندگی می –صمیمانه ارتباطی و جمعی 

ران مهم در خانواده و مدرسه به رشد ( نیز در تحقیق خود نشان دادند که ارتباط با دیگ2020)

 7بخشد و به زندگی حس هدفکند، به زندگی معنا میکمک می 6احساسات خود ارزشی

های هیل و دهد. نقش مهم ارتباطات اجتماعی در معنابخشی به زندگی انسان در پژوهشمی
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دوار بودن ( نیز مورد تأکید قرار گرفته است. امی2015) 1( و هونگ و پارک2013همکاران )

به تجربه عشق و داشتن ارتباط عاطفی عمیق با فردی در آینده و سپری کردن اوقات خوش 

نیز  -ها و اهداف مشترکی دارد ها، آرمانها دغدغهکسانی که فرد با آن –در جمع دوستان 

، 2های معنادهنده به زندگی این گروه است که پژوهشگران مختلف )وولفاز دیگر مؤلفه

اند. تقوی، ( به آن اشاره کرده2013، 4و دی موجینگ 2014، 3نجار کار و مهروترا؛ پی2016

گرا ای با فرهنگ جمع( معتقدند برای افرادی که در جامعه2015آزاد، موتابی و طالیی )

 شود.تر از خودِ مستقل تلقی میگیری خودِ وابسته به دیگران، مهمکند، شکلزندگی می

به شمار آورد، یعنی « 5فرهنگ با وابستگی درونی»توان نوعی میفرهنگ ایرانی را نیز 

دهند. یک فرد ایرانی با وجود حفظ پیوندهای هایی که به منافع گروهی اولویت میفرهنگ

دهد قوی عاطفی و هیجانی با والدین و اقوام خود، احتماالً به منافع خانوادگی اولویت می

طور عام و رضایت (. آرزوهای اعضای خانواده به1395)احمدی، حیدری، باقریان و کشفی، 

عنوان هدف و آرمان زندگی است و این ناشی از ویژه برای برخی از افراد بهپدر و مادر به

های نقش و اهمیت خانواده در دید شهروند ایرانی است. درواقع، درونی کردن ارزش

های لمبرت، استیلمن، پژوهشخانوادگی در فرایند معنایابی تأثیر به سزایی دارد. نتایج 

( نیز گویای اهمیت روابط 2014) 7( و برونک2010) 6بامیستر، فینچمن، هیکش و گراهام

ترین عامل معنابخش در زندگی است. حس عنوان مهمویژه روابط خانوادگی بهصمیمانه به

کند تا مک میقوی تعلق و ارتباط با خانواده و پایبندی به قوانین و اهداف خانواده، به فرد ک

 (.2021، 8تری را در زندگی تجربه کند )ژرمنی، دیلیچیو، لی، لیس و مازشچیمعنای عمیق
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بود. سردرگمی در باب چرایی و معنای  "فقدان نظام ارزشی باثبات"مضمون پنجم

توان کننده این مضمون هستند. در این راستا میزندگی و نبود نظام ارزشی ثابت، توصیف

، تأکید دارند که یکی (1976) 1تا لووینگر (1968ازان هویت، از اریکسون )پردگفت نظریه

واسطه آن که به 2هاستای از اصول و ارزشاز تکالیف مهم زندگی دستیابی به مجموعه

دهنده هویت است. فرد در راه ها شکلشود. نظام ارزشتصمیمات مهم زندگی گرفته می

های خود، همواره در حال بررسی و ها و یادگیریبهکسب نظام ارزشی خود، بر اساس تجر

(. این دوره از زندگی با افزایش 1399آرا، خانبابایی و خانبابایی، هاست )صفکسب ارزش

های اجتماعی و بالغ شدن همراه است. همچنین زمانی است های شناختی و آگاهیتوانایی

های جدید تفکر قرار روشها و که در طی آن بسیاری از دانشجویان در معرض ایده

وچرا ها و باورهایی را که در دوران کودکی بدون چونرو، فرد تمام ارزشگیرند. ازاینمی

پذیر کند تا با توجه به شخصیت شکلدهد و سعی میپذیرفته، مورد پرسش و تردید قرار می

مع از جهان ها را پدید آورد. ایجاد تصویر جاجوی خود، نظامی نوین از ارزشو استدالل

شمار و گاهی متناقض، توسط منابع مختلف در محیط زندگی، اطراف و ادغام اطالعات بی

؛ براسای و 2021؛ کینگ و هیکس، 2021کننده است )ژرمنی و همکاران، سردرگم

افتد. برخی افراد هرگز های ارزشی، همیشه اتفاق نمی(. البته پایبندی به نظام2012همکاران، 

(. از 1968کنند )اریکسون، اور کردن فراتر از حفظ و پیشرفت خود پیدا نمیچیزی برای ب

جستجو برای معنا به "اند، استدالل کرده (2010) 3طور که کیانگ و فوالیجنیسوی همان

منزله یک آشفتگی، اختالل و پریشانی است که ممکن است اساساً بهنجار و شاید حتی 

. در واقع این امر گویای بعد "معنا دست یافته شود ضروری باشد تا به یک حس نهایی از

مکاشفه و جستجوگری در نظریه هویت مارسیا است که در این دوره از زندگی طبیعی است. 

( اشاره کرده است کسانی که دچار سردرگمی هویتی 1968همانطوری که اریکسون )

معه چیست، ندارند. ها در جاهستند، درک درستی از این که چه کسی هستند و یا نقش آن

اند که در میان انواع ( نیز ثابت کرده1395مطالعات )کریمی ثانی، رستمی و حداد فرید، 
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تمایل کمتری جهت  1اجتنابی -های هویتی سردرگمهای هویتی افراد دارای سبکسبک

 جستجوی و یافتن معنای زندگی خود دارند.

ه بود. درمانگر بودن ب "ای معنامنابع حرفه"شده ششمین مضمون استخراج

ها را قادر داد که احساس موفقیت و اثربخشی کنند و آنکنندگان، این امکان را میمشارکت

های طبیعی خود را ابراز کنند. عالوه بر این، درمانگر بودن به رشد و ساخت که تواناییمی

و کمک  مشارکتکند که از بینش شخصی و حس ارتباط و صمیمیت کمک شایانی می

شود و خشنودی شخصی را به دنبال دارد. در یک ای عمیق ناشی میردن به دیگران به شیوهک

کند. این مفاهیم در معنا، درمانگر بودن نیازهای ارتباطی یا بین فردی را بیشتر ارضا می

وه بر کمک ( نیز مورد تأیید قرارگرفته است. عال2015و  2013های هیل و همکاران )پژوهش

، سهیم شدن به مراجعان برای رشد عقالنی و هیجانی و الهام بخشی برای آناندر سطح فردی 

ی درمانگران و تر و بهتر کردن اجتماع بشری، منبع بالقوه معنا برادر تغییر دنیای گسترده

طور موج مانندی، تأثیرات درمانی خود را از توانند بهمشاوران است. درواقع درمانگران می

فالح  ونسب زرانی، پناغی، محمدین ارسال کنند. در همین راستا اتاق درمان به سایری

 بخشد.ندگی افراد معنا میزدانند که به دوستی را یکی از عواملی می( انسان1399)

نگری به آینده، شامل مثبت "گزینیهدف"شده با عنوان آخرین مضمون استخراج

اندازهای شغلی و تحصیلی بود. مامیدواری، طلب استقالل و عاملیت در زندگی و تجسّم چش

های بارز دوره دانشجویی ظهور تمرکزی خاص بر توان گفت از مشخصهدر این راستا، می

ای عنوان سازهها و انتظارات مرتبط با آینده و ایجاد دیدگاهی از این مفهوم زمانی بهدغدغه

، 3زندگی است )براگیناو جامع متشکل از مراحلی نزدیک، میانی و دور از ادامه مسیر  2کلّی

-(. چگونگی تفکر جوان در خصوص آینده، شیوه ادراک او از موقعیت2014، 4؛ آیوو2015

( و 2012، 5دهد )نگرو، سابتریکا و اوپرها شکل میهای کنونی و نحوه رفتار او را در آن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Diffuse-Avoidant Identity 
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3. Bragina, I. V 

4. Iovu, M. B 

5. Negru, O. Subţiricăa, A. & Oprea, A 
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ابتدای آنان در رفتارهای سالم را در  مشارکتتواند میزان انتظارات مثبت در این راستا می

(. متعهد بودن 2011، 1بینی کند )مکدید، چیو، دانکن، هُیت، دوان و آدامسالی پیشبزرگ

عنوان ( و میل به پیشرفت به2011؛ به نقل از وونگ، 1986به هدفی ویژه از نظر فرانکل )

( با مطرح کردن 2015؛ به نقل از همفیل، 1988عوامل معنابخش به زندگی است. فرانکل )

ای )مثل انجام دادن کاری و آفریدن اثری ملموس یا اندیشه "آفریننده یا خالق هایارزش"

گزینی در معنابخشی زندگی اشاره کرده است. نصیری، ناملموس( به اهمیت هدف

های بخش میان جنبهگزینی را انسجام( هدف1394پور و بیرامی )کارسازی، اسماعیل

 2های بهاتاچاریاگیرند. یافتهعنا در نظر میگوناگون زندگی فرد و عاملی برای ایجاد م

( نیز مؤید اهمیت این مسئله است. 2020(؛ یین و همکاران )2013(، دی موجینک )2011)

کند که افراد برای ادامه زندگی هایش، زمانی معنا پیدا میها و آسانیزندگی با همه سختی

ایشان ارزشمند است، بکوشند. در خود دلیلی داشته باشند و در راه دستیابی به هدفی که بر

 شود.انگیزگی میغیر این صورت، زندگی به سرعت محکوم به انفعال و بی

وجوی دانشجویان برای معنا، فرایندی توان گفت که جستبندی نهایی میدر جمع

های دهنده ظهور ارزشگیرد. مطالعه فرهنگ ایرانی نشانپیچیده و مفاهیم مختلفی را در برمی

بینی، فلسفه و های گذشته است که قاعدتاً جهانو الگوهای فرهنگی متفاوت با نسلجدید 

دهد. مشاوره نیز ازجمله مشاغل پویاست که در بطن خود، هزاران معنای زندگی را تغییر می

دوستی که به فرد را داراست؛ بنابراین با استفاده از نوعموضوع متنوع و مراجعان منحصر

یاورانه و همدلی است، فراتر رفتن مشاور از خودش و همچنین رشد  ی رفتارزمینهپیش

سازد. درواقع، این نکته حائز اهمیت شخصی او، زمینه را برای یافتن معنا در زندگی فراهم می

باشد که بیانگر منابع شغلی معنابخش به زندگی پژوهش حاضر، نسبت به تحقیقات مشابه می

یاورانه، همواره با افرادی سروکار دارد که بخشی از مسائل عنوان یک حرفه است. مشاوره، به

رو، چالشی دائمی و روزمره آنان، با معنا و فلسفه زندگی در ارتباط است. ازاین و مشکالت

برای متخصصان این حوزه جهت کنکاش و بررسی ابعاد معنابخش به زندگی مراجعانشان 
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ابعاد هستی انسانی، مشاور را در موقعیتی  ترینوجود دارد. بدیهی است که پرسش از بنیادی

-دهد که در فرایند خلق و کشف معنای زندگی مراجعان دخیل باشد تا زندگی غنیقرار می

ای جدید در میان تحقیقات دوستی و کمک به تعالی دیگران نیز یافتهتری را تجربه کنند. نوع

دهد  مورد خطاب قرار میاست. همچنین پرسش از معنای زندگی، شخص مشاور را مستقیماً

یابی به معنای زندگی و و این روند همیشگی در این حرفه است. تالش فرد نیز برای دست

-ها و خویشتن انجام میرسیدن به اهداف در راستای ارتباط با خداوند، جهان هستی، انسان

م گاها بسیاری از مفاهیبودن و معنا را تجربه کند. کند لذت کاملشود و فرد تالش می

دهنده در حال تکوین و پویا بودن معنای متناقض از قبیل فقدان نظام ارزشی باثبات نشان

بدین لحاظ، وجود معنایی در زندگی، جزئی از حیطه شهودی  باشند.در این افراد می زندگی

گردد که این دیدگاه شامل همه رویدادها و تجارب و متعالی فرد به زندگی خود محسوب می

تواند با استفاده از اند. فرد نیز میشود که تحت تأثیر یک نگاه کلی قرار گرفتهشخص می

-حلدهی و تفسیر مجدد تجارب خود بهره گیرد و راهنیروی معنای زندگی، برای چارچوب

های گوناگون زندگی بیابد. به همین سبب، رشد متعالی برای های منطقی برای موانع حیطه

کنند که سوی سبک زندگی حرکت مینوعی، بهی زندگی است و بهآنان به معنای یافتن معن

 با معنا و فضیلت مشخص شود.

توان به مواردی اشاره کرد: تمامی های پژوهش حاضر میازجمله محدودیت

کنندگان این پژوهش از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته مشاوره شرکت

ها و مقاطع های دانشجویی در رشتهآنان به سایر گروه هایبودند؛ بنابراین، در تعمیم پاسخ

عنوان مختلف باید احتیاط کرد. محدودیت دیگر این پژوهش، مقطعی بودن آن است که به

توانند چگونگی و عوامل مؤثر بر تغییر معنای زندگی افراد با پیشنهاد، محققان دیگر می

های خود قرار دهند. ژوهشگذشت زمان و در گستره عمر با مطالعات طولی، هدف پ

تواند با عمق بیشتری شود که ارتباط بین معنای زندگی و مذهب میهمچنین پیشنهاد می

های خود از طریق کنندگان به یافتن معنا، اخالقیات و ارزشمشارکتبررسی شود. برخی از 

وجه برای هیچکه دیگران به این نکته اشاره کردند که مذهب بهمذهب اشاره کردند، درحالی
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ها و حوادث زا )فقدان، مرگ، بحراندار نیست. همچنین نقش تجربیات آسیبها معنیآن

کند. ناگوار طبیعی( در برانگیختن تفکر درباره معنای زندگی، اکتشاف بیشتری را طلب می

گر، بر معنای زندگی دانشجویان مشاوره، عنوان یک مؤلفه مداخلهبررسی تأثیر جنسیت به

سازد. همچنین جالب خواهد بود که درک پژوهش برای محققان بعدی را فراهم میقابلیت 

شود چرا برخی از دانشجویان کمتر و برخی دیگر مکرراً در مورد معنای زندگی فکر 

شناختی، شاید بتوان تجربیاتی را با مداخالت کنند. با توجه به نقش معنا در سازگاری روانمی

عالوه بر این، جوانان کمک کند تا در مورد معنا فکر کنند.  شده فراهم کرد که بهطراحی

گذاران و متخصصان در حوزه آموزش و پژوهش حاضر، اطالعات مهمی در اختیار سیاست

عنوان وجوی معنای زندگی بهدهد تا بتوانند با مداخالتی در زمینه جستسالمت روان قرار می

با توجه به اینکه مفهوم معنای ند؛ بنابراین، یکی از مسائل وجودی بشر امروزی، راهگشا باش

پذیرد، باشد که از عوامل متعددی تأثیر میای چندوجهی میزندگی در دانشجویان، پدیده

منظور نهادینه شدن معنای زندگی آنان و ارتقاء سطح سالمت آنان، رسد که بهلذا به نظر می

-و نهادهای اجتماعی ضروری میفرد، خانواده  مشارکترویکردی چندگانه، سیستمی و با 

 باشد.
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 منابع

(. نوجوانی و تحول 1395احمدی، سمیه؛ حیدری، محمود؛ باقریان، فاطمه؛ و کشفی، عبدالرسول )

-فصلنامه مطالعات روانمعنا: مقایسه منابع و ابعاد معنای زندگی در دختران و پسران نوجوان. 

 .177-149(، 23)6، شناسی بالینی

(. تبیین اثرات 1398زارعی، بهادر؛ احمدی، عباس؛ و محسنی سهی، سید ضیا )افضلی، رسول؛ 

، مجلس و راهبردآموزان شهر تهران. سیاسی دانش-شکاف نسلی بر هویت اجتماعی

26(98 ،)303 -335. 

(. 1399پیشگر، زری؛ سمنون، مرتضی؛ سیدهاشمی، سیدمحمداسماعیل؛ و شریفی، عنایت اهلل )

، های اعتقادی کالمیمجله پژوهشاسالم و پیوند آن با سبک زندگی. معنای زندگی از نگاه 

10(37 ،)29-46. 

های معنوی رضایت بینی کننده(. پیش1395حاجلو، نادر؛ جعفری، عیسی؛ و حشمتی، رسول )

، شناسی و دینفصلنامه روانزناشویی پرستاران: نقش بهزیستی معنوی و معنا در زندگی. 

9(2 ،)73-84. 

(. تبیین 1400ابادی، بمانعلی؛ عطایی، عبدالکریم؛ و حیدری مزرعه آخوند، محمدعلی )دهقان منگ

 .78-53(، 19)10های هستی شناختی، نشریه پژوهشها و لوازم معناداری زندگی. اهم مؤلفه

های مقابله با استرس (. مذهب گرایی، سبک1389رضاپور میرصالح، یاسر؛ و ریحانی کیوی، شهناز )

فصلنامه بینی کننده سالمت عمومی در دانشجویان. عنوان متغیرهای پیشیت بهو ابعاد شخص

 .132-111(، 1)1، درمانیفرهنگ مشاوره و روان

(. اثربخشی درمان گروهی تکنیک حیرت زدایی )با تأکید بر 1399رهنمایی، سمیه؛ و آقایی، اصغر )

، درمانیگ مشاوره و روانفصلنامه فرهنآوری. سوگ ناشی از فقدان معنا( بر شادی و تاب

11(44 ،)235-252. 

(. معنای زندگی در 1399زرانی، فریبا؛ پناغی، لیلی؛ محمدی نسب، حمیده؛ و فالح، صادق )

، شناسی تحولی: روان شناسان ایرانیفصلنامه رواندانشجویان ایرانی: یک مطالعه کیفی. 

17(65 ،)53-69. 

های تطبیقی در قرآن. مثابه موضوعی برای پژوهشه(. چیستی معنویت ب1399سعیدی، محمدمسعود )

 .170-147(، 10)5، های عقلی نویننشریه پژوهش
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(. اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر معنویت 1399آرا، مریم؛ خانبابایی، مینو؛ و خانبابایی، مینا )صف

، نینشریه اصول بهداشت رواهای طالق. بر هدف در زندگی و رشد شخصی دختران خانواده

22(4 ،)263-275. 

(. 1399صمیمی بهبهانی، عدله؛ شهیدی، شهریار؛ پناغی، لیلی؛ باقریان، فاطمه؛ و دهقانی، محسن )

معنای زندگی چیست و تکوین آن چگونه است؟ یک مطالعۀ کیفی بر روی دانشجویان 

 .199-173(، 3)14، شناسی کاربردیفصلنامه روانایرانی. 

(. 1395نادی، مرتضی؛ خادمی اشکذری، ملوک؛ و خامسان، احمد )زاده شوشتری، لیال؛ مطالب

، مشاوره کاربردیی پدیدارشناسی. شناسایی معنای زندگی در دانشجویان: یک مطالعه

6(1 ،)59 – 76. 

درمانی گروهی بر بهزیستی (. اثربخشی معنویت1397عزیزمحمدی، زهرا؛ و مجتبائی، مینا )

-پژوهشی روان-دو فصلنامه علمیخصی دانشجویان دختر. شناختی و اقدام برای رشد شروان

 .158-151(، 1)16، شناسی بالینی و شخصیت

(. بررسی عوامل مرتبط برگرایش 1397فرهمند، فرناز؛ دهقانی فیروزآبادی، اکرم؛ و دانافر، فاطمه )

های شهرستان میبد. آموزان دختر دبیرستاننوجوانان به رفتارهای نو موردمطالعه: دانش

 .86-63(، 4)6، فرهنگی –مطالعات توسعه اجتماعی 

های هویتی، معنای (. مقایسه سبک1395کریمی ثانی، پرویز؛ رستمی، حسین؛ و حداد فرید، مریم )

های نوین فصلنامه پژوهشزندگی و تحول اخالقی در بین افراد مجرم و غیرمجرم. 
 .132 -119(، 41)11، شناختیروان

-(. مدل1398دوست، حمیدطاهر؛ عریضی، حمیدرضا؛ و باپیری، امیدعلی )کالنتری، مهرداد؛ نشاط 

های فرزندپروری با معنا در زندگی مبتنی بر یابی معادالت ساختاری ارتباط دینداری و شیوه

شناسی های روانفصلنامه پژوهشهای هویت در نوجوانان دختر. گری سبکمیانجی

 .94-77(، 33، )اجتماعی

(. بررسی ارتباط بین بهزیستی معنوی، سبک تربیتی 1399و محمدنژاد، شمسی )نشاطی، ابوالفضل؛ 

شناختی سربازان )موردمطالعه: سربازان یگان ویژه وادلین و سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان

، مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانیفماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی(. 

15(57 ،)160-183. 
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(. تأثیر معنی در 1394پور، فاروق؛ و بیرامی، منصور )ری، محمد؛ کارسازی، حسین؛ اسماعیلنصی

، شناسی مثبتنامه روانپژوهشآوری در شکوفایی دانشجویان. زندگی، ذهن آگاهی و تاب

1(3 ،)21-32. 
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