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 چكيده

 تدوین الگوی معنا در زندگی و مقایسه اند. اما پیرامونبر ناامیدی و افكار خودکشی پرداخته اثربخشی آموزش معنادرمانی فرانكل مطالعات متعددی به زمينه:

قیقاتی وجود دارد. اثربخشی آموزش مبتنی بر الگو با مفاهیم معناداری فرانكل بر ناامیدی و افكار خودکشی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شكاف تح

آموزان دختر دوره اثربخشی آموزش مبتنی بر الگو با مفاهیم معناداری فرانكل بر ناامیدی و افكار خودکشی دانش تدوین الگوی معنا در زندگی و مقایسه هدف:

موزان پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه دخترانه شهر آنفر از دانش 311آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر از نوع همبستگی و نیمهروش: دوم متوسطه بود. 

نفر(  01ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل )ای چند مرحلهبه شیوه خوشه نفر به روش 31 .بود 0341در سال  ایالم

های (، سبك0412شرر )(، خودکارآمدی عمومی 2111استگر، فریزر، اویشی و کالر ) های معنای زندگیجایگزین شدند. ابزارهای پژوهش عبارتند از: پرسشنامه

( و جلسات 0411بك )(، مقیاس ناامیدی 0410بك )(، مقیاس افكار خودکشی 0341 محقق ساخته،) یاجتماعهای (، مقیاس ارزش0414) یبرزونسكهویت 

تحلیل کواریانس و آزمون  ها با روش معادالت ساختاری و(. تحلیل داده0341محقق ساخته، فرانكل )آموزشی بر مبنای الگوی تدوین شده و مفاهیم معناداری نظریه 

. بین دو روش از نظر میزان اثرگذاری (>P 110/1داشتند )یر معناداری تأثهردو شیوه آموزش در کاهش ناامیدی و افكار خودکشی نوجوانان  ها:يافتهتی انجام شد. 

از الگوی تلفیقی تدوین  که در جلسات آموزشی شرکت داشتند و آموزانیدانش گيری:نتيجه ر خودکشی تفاوت معناداری وجود نداشت.برکاهش ناامیدی و افكا

 معنا در زندگی، ناامیدی، افكار خودکشی، نوجوانان دختر كليدها: هواژکاهش داشت.  مند شدند میزان افكار خودکشی و ناامیدی در آنانشده بهره
Background: Numerous studies have examined the effectiveness of Frankel's semantic therapy on frustration and suicidal 

thoughts. But there is a research gap in developing a model of meaning in life and comparing the effectiveness of model-

based education with Frankel's meaningful concepts of frustration and suicidal thoughts in second-year high school girls. 

Aims: To formulate a model of meaning in life and to compare the effectiveness of model-based education with the 

meaningful concepts of Frankel on frustration and suicidal thoughts of female high school students. Method: The present 

study was correlational and quasi-experimental. The statistical population was 356 students of the twelfth grade of the 

second high school for girls in Ilam in 2018. Thirty people were randomly selected as a multi-stage cluster method and 

randomly assigned to two experimental and control groups (15 individuals). The research tools are: Questionnaires on the 

meaning of life of Esther, Fraser, Oishi and Kaller (2006), Sherr's general self-efficacy (1982), Brzonski's identity styles 

(1989), Social Value Scale (Mohaghegh Saz, 2018), Scale Beck's Suicidal Thoughts (1961), Beck's Disappointment Scale 

(1986) and training sessions based on the model developed and the meaningful concepts of Frankel's theory (researcher, 

2018). Data analysis was performed by structural equation method and analysis of covariance and t-test. Results: Both 

teaching methods had a significant effect on reducing adolescent frustration and suicidal thoughts (P< 0/001). There was no 

significant difference between the two methods in terms of the effect of reducing frustration and suicidal thoughts. 

Conclusions: Students who participated in the training sessions and benefited from the integrated compilation model had a 

lower rate of suicidal ideation and frustration. Key Words: Meaning in life, frustration, suicidal thoughts, teenage girls 
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 مقدمه

به احساسی از یكپارچگی وجودی اشاره  معموالًمعنا در زندگی 

کند که به دنبال پاسخ دادن به چیستی زندگی، پی بردن به هدف می

و دست یافتن به اهداف ارزنده و در نتیجه رسیدن به حس تكمیل 

یه هو، چیونگ و چیونگ، شود )بودن و مفید بودن حاصل می

گیری را از مهمترین نیازهای مبنای جهتنیاز به  0491(. فروم 2101

داند و منظور از آن را هدف، معنا و مقصود زندگی تلقی آدمی می

معنای زندگی را در احساس سازنده  2111کند. استایگر و فرایزر می

کنند که ماهیت انسان و دانسته و حتی ادعا می مؤثربودن انسان 

نیز بیان  0442ت. آمز وجود او منوط به دارا بودن چنین مفهومی اس

گرایی بیان کننده الگوی منسجمی از باورها، دارد که هدفمی

اسنادها و هیجانات فرد است که مقاصد رفتاری فرد را در ارتباط با 

شود تا فرد نسبت به برخی کند و سبب میدیگران تعیین می

ای ها به گونهها گرایش بیشتری داشته و در آن موقعیتموقعیت

معنای زندگی را امری ذاتی  0411ص عمل کنند. مدی خاص خا

داند. به اعتقاد او در ذات زندگی به طبع ذات عالم برای زندگی می

هستی، معنا یا هدفی نهفته است که انسان باید آن را کشف کند، در 

واقع مقصود او از معنای زندگی این است که زندگی انسان هدفی 

طراحی دالیل اساسی و ذاتی برای داشته باشد و منظور از این هدف 

(. یكی از 0340بهادری خسروشاهی و محمود علیلو، است )زندگی 

معنادرمانی است.  راهبردهای درمانی رایج برای کاهش ناامیدی

معنادرمانی روشی از رویكرد وجودی است که زمینه فلسفی و نظری 

-عالی برای کار گروهی فراهم آورد. کار گروهی معنا درمانی می

تواند ساختار مفهومی را برای کمك به مراجعان جهت چالش یافتن 

شان آمتده کند. نگرش وجودی، رویكردی پویا معنی در زندگی

است که بر روی چهار عالقه که ریشه در هستی یا وجود انسان دارد 

کند، مرگ، آزادی، تنهایی و بی معنایی. اصول و روش تأکید می

دهد. لوگوتراپی روشی است شكل می درمانی فرانكل را لوگوتراپی

شود که معنی زندگی خود که در آن مراجع در جهتی راهنمایی می

را بیابد. بنابراین لوگوتراپی روشی است که در آن مراجع در جهتی 

شود که معنی زندگی خود را بیابد. بنابراین اصول راهنمایی می

ترین یساسالوگوتراپی تالش برای یافتن معنی در زندگی است که 

معین و هوشیار، است )نیروی محرکه هر فرد در دوران زندگی 

را برای معنای شخصی  مؤلفه( سه 2102رکر و وونگ ) (.2101

شناختی که در مورد ساختن معنای  مؤلفهپیشنهاد دادند، یكی 

انگیزشی که در مورد  مؤلفهتجارب فردی در زندگی است، دیگری 

عاطفی  مؤلفهمند است و سومی پیگیری و رسیدن به اهداف ارزش

و شادی همراه  است که در مورد احساس رضایتمندی، تحقق

حصول به هدف است. این تقسیم بندی به سه بخش با صراحت 

 ( که هدف را در جهت2109بیشتری در کار هینتزلمن و کینگ )

مندی و اهمیت را با موضوعات مهم و انسجام را در فهمیدن زندگی 

کنند که هر یده شده است. آنها همچنین استدالل میدانند، دفرد می

مترادف هستند، اما به طور  غالباًچند این سه جنبه از معنا در زندگی 

باشند برای آنها هدف و اهمیت اجزاء انگیزشی بالقوه متمایز می

هستند در حالی که انسجام جزء شناختی معنا در زندگی است. علی 

ی نوجوانان جواب این سؤال که رغم اهمیت معنی در زندگی برا

آید مشكل است. اگرچه اجماع چگونه معنی در زندگی بوجود می

جهانی در مورد چگونگی رسیدن به یك احساس معنا در زندگی 

ها معتقدند که افراد معنا در تجارب روزانه خود وجود ندارد، بعضی

را دقیقاً به همان گونه که در زندگی کلی خودشان هست، جستجو 

گذارند یر میتأثکنند و همان عواملی که بر ادراکات کلی از معنا یم

یر بگذارند )سومر، بومیستر و استیل تأثباید بر ادراکات روزانه نیز 

 (.2103من، 

امید به عنوان یك نیروی چند بعدی زندگی تعریف شده است 

 2111که همیشه درجاتی از آن در زندگی فرد وجود دارد. اشنایدر 

به عنوان درک مسیرهای مشتق به اهداف مورد نظر و ایجاد  امید را

کننده انگیزه در فرد برای سازماندهی فكر برای استفاده از یك مسیر 

 یك عنوان به (. امید0341نجفی و مدحی، است )تعریف کرده 

 می به وجود آموزاندانش در را انگیزشی مثبت، روانشناختی سازه

 سبب و کندمی تشویق موفقیت هب رسیدن برای را آنها که آورد

و  یجاناته ،بر افكار ید. امشودآنها می افزایش رواندرستی

های گیریو بر مبنای آن جهت گذاردیم یرافراد تأث یدستاوردها

(. اهمیت 2103فان ) یردگهای زمان حال شكل میآینده در واقعیت

قرار  امید شاید به واسطه پیامدهای عدم وجود امید بهتر مورد فهم

گیرد. ناامیدی ک وضع وخیم است که منجر به افزایش یاس، 

(. 2103فولكمن، شود )یتاً فقدان اشتیاق به زندگی مینهاافسردگی و 

به عبارت دیگر، ناامیدی با احساس و انتظار منفی پایدار درباره 

رسد که آینده، همچنین فقدان انگیزش تعریف شده است. به نظر می

های های منفی بیشتری از موقعیتجر به ارزیابیاحساس ناامیدی من

گردد. احساس  آمدنیرگذاری کمتر راهبردهای کنار تأثجدید و 
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ناامیدی شامل احساس منفی درباره آینده است و ارتباط بسیار 

نزدیكی با افسردگی و افكار خودکشی دارد. بر اساس فرمول بك 

به عنوان ناامیدی یك شاخصه مرکزی از افسردگی است و  0411

ین ناامیدی با همچن کند.رابط بین افسردگی و خودکشی عمل می

پزشكی مرتبط است و فرد را به رفتار های روانسایر اختالل

محبت بهار، گلزاری، اکبری و مرادی کند )خودکشی مستعد می

 (.0349جو، 

سبك هویتی فرد یكی از متغیرهایی است که بر معنای زندگی 

نگری فرد به زندگی نقش مهم داشته اند در مثبتتویر دارد و میتأث

باشد. ارا ه تعریف جامع و دقیق از هویت کار آسانی نیست. از 

گیری هویت طرفی یكی از تكالیف مهم تحول انسان، روند شكل

است و تكوین هویت وفق با معنای زندگی ارتباط مستقیم دارد. 

رد با هویت جنبه اساسی و درونی است که به کمك آن یك ف

کند. به اعتقاد شود و احساس تداوم میگذشته خود مرتبط می

هویت عبارت است از سازمان دادن یك خود درونی  0411مارسیا 

ها و شامل خودساخت، سیستم باورها، آرزوها، عقاید، مهارت

نژاد و مهریاست )تاریخچه فردی که در واقع نتیجه یك بحران 

 (.0342رجبی مقدم، 

خودکارآمدی، توانایی فرد در انجام  2110دورا از دیدگاه بن

یك عمل دلخواه یا کنار آمدن با یك موقعیت خاص و اساس 

عاملیت انسان است. باورهای خودکارآمدی بر طرز تفكر افراد، 

دهی چگونگی رویارویی با مشكالت، سالمت هیجانی، خودنظم

رس و گیری و مقابله با استانگیزش، انتظارات پیامد و در تصمیم

 باور که افراد برای خودارزشی، گذارند. احساسیر میتأثافسردگی 

 ضروری هستند مثبت ارزش دارای شخص یك عنوان به آنها کنند

 دارند دوست مردم کندمی کمك زندگی در معنا به این و است

 دارای هنگامی که و هستند با ارزشی افرادی آنها که کنند احساس

 ارزشمند فرد یك عنوان به را دشانخو تصویر که هستند تجاربی

 می هم به آنها زندگی در معنا احساس می دهد، قرار تهدید مورد

 را خود و جهان از پایدار دید نفسعزت که شودمی خورد. تصور

 زندگی در معنا از درک به است ممكن بنابراین و بخشدمی ترفیع

 .(2101 المبرت، استیل من، هیكس و گراهام،کند ) کمك

پزشكی و از مسا ل مهم های رواندکشی یكی از فوریتخو

تر یچیدهپرودف که امروزه با توجه به اجتماعی به شمار می -روانی 

شدن تعامالت در بیشتر جوامع رو به افزایش است. خودکشی عملی 

شود. به عبارت آگاهانه است که به مرگ فرد توسط خود منجر می

ند بعدی در انسان نیازمندی آن را یك ناراحتی چ تواندیگر می

 حل برای مسئله خاص خود میدانشت که خودکشی را بهترین راه

(. خودکشی به معنای آسیب 0343زاده، رجبی، رزوان و علیداند )

بكر، ورسكی، است )رساندن به خود با هدف از بین بردن خویش 

های مربوط به خودکشی دو پدیده (. پژوهش2101هلدوی و لوب، 

کند که شامل افكار خودکشی و اقدام به بررسی میمهم را 

مورتیر، اورباک، النسو، اکسین، کویپرس و باشد )خودکشی می

های مبهم در (. افكار خودکشی طیفی از اندیشه2101همكارن، 

نم، ) یردگمورد امكان خاتمه زندگی تا خودکشی کامل را در بر می

افكار خودکشی  (. در واقع،2101ویلكاک، هیلمایر و دویلدر، 

دراد مفهومی است که بر وقوع هرگونه اندیشه خود تخریبی داللت 

(. شیوع افكار و اقدام به خودکشی در 2101ارن، گارگ و چیون، )

ضیایی، ویتاسارا، سواریس، ) یابددوران بلوغ به شدت افزایش می

(. گرایش به 2101صادقی بازگانی، دستگیری و همكاران، 

-خاص از زندگی تعلق ندارد، اما به نظر می ایخودکشی به دوره

هایی از زندگی که با مشكالت شخصی آموزان در لحظهرسد، دانش

دهند و این در حالی است شوند، بیشتر شكنندگی نشان میروبرو می

پن، لو، چن، ونگ و ندارند )کنند راه برگشت که حس می

درصد  03تا  1براساس نتایج تحقیقات بین  (.2101همكاران، 

محرابی و اند )آموزان حداقل یكبار اقدام به خودکشی کردهدانش

( نشان داد معنادرمانی گروهی بر 0349) یسور(. 0342دارانی، شیخ

یر معنادار تأثآموزان دبیرستانی پسر نومیدی و پرخاشگری دانش

( دریافتند، معنادرمانی گروهی 0341درتاج )داشت. صفاری نیا و 

های امید به افزایش بهزیستی روانی، بهبود مؤلفه توانسته است باعث

های بهزیستی اجتماعی در سالمندان زندگی و همچنین بهبود مؤلفه

( دریافتند، روش 0341) یلواسانشد. پورحسین، عزتی و غالمعلی 

و معنادار در کاهش فراوانی افكار  مؤثرمرور خویشتن یك تكنیك 

 ( دریافتند2102) یاکینگجخودکشی دختران بزهكار بود. ربیكا و 

که معنا در زندگی با افزایش خشنودی، رضایت و کیفیت زندگی 

( به این نتیجه رسیدند 2103کلفتاراس )رابطه دارد. پسارا و 

هایی که زندگی برای آنان معنای بیشتری دارد، عالیم آزمودنی

روان در آنان بیشتر استو بین معنای افسردگی در آنان کمتر و سالمت

روان نیز رابطه معناداری وجود دارد. هوشیار، دگی و سالمتزن

( دریافتند، معنادرمانی گروهی بر افزایش 0349) یریشهوشیار و 
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الیزابت،  یر معنادار داشت.تأثکننده به خودکشی امید افراد اقدام

بینی کننده معنا در های فرهنگی پیش( ارزش2101ادوارد و جكی )

جویان آمریكایی که آسیایی و اروپایی تبار زندگی را در میان دانش

ها به ای از ارزشبودند، بررسی کردند نتایج نشان داد مجموعه

 صورتی کلی مقدار قابل توجهی از واریانس معنای زندگی را در

 اسكامل و دانشجویان آسیایی تبار پیش بینی کرد. بیومنتمیان 

 خواستند ناسیکارش دانشجویان نفر 211از  ایدر مطالعه( 2102)

 -پراکنده  و هنجاری، اطالعاتی،)هویت  سبك های ابزارهای

 و اطالعاتی هایکنند. نتایج نشان داد سبك تكمیل را اجتنابی

 .بودند مرتبط زندگی در معنا وجود با مثبتی طور به هنجاری

است پایین بودن معنا در زندگی با افسردگی و خودکشی همراه 

( در صورتی که 2109اندریس، بروت و  ولكرت، اسچولز،)

معناداری باال در زندگی عامل حفاظتی در مقابل افكار خودکشی 

(. 2109هنری، لویگراو، استیگر، چن، گیگوالرو و تامازیك،است )

معنا در زندگی به عنوان یك عامل حفاظتی در مقابل افكار 

مارکو، پرز وآلندت (. 2103کلیمن و بیور، کند )خودکشی عمل می

گیر معنا در زندگی بین ( به بررسی نقش تعدیل کننده و ضربه2101)

عوامل خطر خودکشی و ناامیدی در یك جمعیت بالینی با خطر 

باالی خودکشی پرداختند. نتیجه اصلی این مطالعه این بود که معنا 

در زندگی رابطه بین عوامل خطر خودکشی و ناامیدی را تعدیل 

در پیشگیری و درمان افراد در  تواند یك متغیر مهمکند و میمی

( در 2101معرض خطر خودکشی باشد. مارکو، گیلن و بوتال )

ای به این نتیجه رسیدند که معنا در زندگی ارتباط بین عوامل مطالعه

خطر خودکشی و ناامیدی را تعدیل می کند. داشتن معنا در زندگی 

كالت ای است که در دوره نوجوانی با توجه به مسا ل و مشمسأله

خاص این دوره اهمیت بیشتری پیدا می کند با وجود تحقیقات 

متعددی که بر روی تجربه معنای زندگی صورت گرفته است، هنوز 

وجود دارد که منابع معنا بخش به زندگی یك نوجوان  سؤالاین 

چیست؟ مطالعات مختلف صورت گرفته در مورد معنای زندگی، 

اند، در حالی که جوانی پرداختهمنابع و ابعاد آن بندرت به دوره نو

توان ظهور معنا را به شكل واقعی آن در این مرحله از تحول می

گیری هویت در فرد ردیابی نمود )براسای، پیكو و همراه با شكل

(. با توجه به مطالب بیان شده هدف پژوهشگران در 2100استجر، 

پژوهشی بود، آیا  سؤاالتگویی به این این پژوهش پاسخ

های اجتماعی معنا در و ارزش های هویتکارآمدی، سبكخود

آیا بین اثربخشی آموزش معناداری کنند؟ بینی میزندگی را پیش

مبتنی بر مدل با مفاهیم معناداری فرانكل برکاهش افكار خودکشی و 

 ناامیدی دختران دوره دوم متوسطه تفاوت وجود دارد؟

 روش

به منظور درک منابع پژوهش در دو مرحله انجام گرفت. ابتدا 

ای الگوی نظری معنای زندگی از طریق مطالعه اسنادی وکتابخانه

تدوین گردید. برای مرحله اول تدوین الگو از روش همبستگی 

ای از معادالت رگرسیون چند استفاده شد. در این مرحله مجموعه

متغیری در مدل یابی معادالت ساختاری به گونه همزمان مورد 

یابی، گرفتند. به منطور تبیین معنای زندگی برپایه مدل ارزیابی قرار

های معادالت ساختاری درمدل مورد مطالعه، مورد بررسی مفروضه

قرار گرفت. در این بخش از پژوهش پس از استخراج متغیرهای 

های مرتبط با این متغیرها مرتبط با منابع معنا در زندگی، پرسشنامه

یید قرار گرفتند. با استفاده از تأمورد تدوین و روایی و پایایی آنها 

 311تعداد ای به ای، نمونهای چند مرحلهگیری خوشهروش نمونه

آموزان دختر پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه نفر از بین دانش

ها بین آنها توزیع شدند. درمرحله دوم برای پرسشنامه انتخاب و

با آموزش بر اساس  یر آموزش مبتنی بر الگو و مقایسه آنتأثاجرای 

تجربی بود، بنا بر توصیه مفاهیم نظریه فرانكل که یك پژوهش نیمه

( که معتقدند 0311و فراهانی،  محققین )چراغی، عریضی سامانی

کفایت  نفر 01تجربی برای هر گروه حجم نمونه در پژوهش نیمه

کند، چون آموزش گروهی مد نظر است از بین مدارس متوسطه می

های یك مدرسه انتخاب و پرسشنامه 0341الم در سال دوم شهر ای

آموزان پایه دوازدهم توزیع و ناامیدی و افكار خودکشی بین دانش

ها آموزانی که باالترین نمرهنفر از دانش 31گذاری تعداد بعد از نمره

ها داشتند، انتخاب گردیدند و سپس به شیوه تصادفی به را در آزمون

موزش تقسیم شدند. محتوای جلسات دو گروه برای اجرای آ

 جلسه 1آموزشی برای هردو گروه تدوین گردید و به مدت 

دقیقه  41ها به طور مستقل و به مدت آموزش برای هر کدام از گروه

مالک ورود به پژوهش عبارت بود از، رضایت انجام گرفت. 

آگاهانه جهت شرکت در پژوهش، داشتن سالمت جسمی و روانی. 

از پژوهش نیز عدم تمایل به ادامه شرکت در  وجهای خرمالک

بود. به منظور رعایت اصول  پژوهش و تحت نظر روانپزشك بودن

اخالقی پژوهش برای گروه گواه بعد از پژوهش جلسات درمانگری 

های گذاشته شد و همچنین در مورد محرمانه بودن اطالعات به نمونه
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این پژوهش به منظور در تحلیل داده های  .پژوهش اطمینان داده شد

بررسی آثار مستقیم، غیر مستقیم و کلی هریك از متغیرهای مستقل 

افزار سازی معادالت ساختاری با نرمبر متغیر وابسته از روش مدل

(AMOS نسخه )ی تجزیه و تحلیل استفاده شده است. به برا 22

وارد  23( نسخه SPSSها از طریق نرم افزار )همین منظور ابتدا داده

سازی انتقال یافت. گردید و سپس به محیط آموس به منظور مدل

برای مقایسه اثربخشی از آزمون تی وابسته و آزمون کواریانس 

 استفاده شد.

 ابزار

 ابزارهای سنجش در مرحله اول پژوهش

مقیاس معنای زندگی: مقیاس معنای زندگی توسط استگر، 

معنا وتالش برای ( جهت ارزیابی وجود 2111فریزر، اویشی و کالر )

یافتن معنا ارا ه شده و اعتبار و پایایی و ساختار عاملی آن در 

های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته پژوهش های مختلف با نمونه

است. مقیاس معنای زندگی شامل دو زیر مقیاس است که وجود 

ند. این معنا در زندگی و نیز جستجو برای یافتن معنا را ارزیابی می

، 1، 3، 2های باشد. مجموع نمرات سؤالیه میگو 01دارای  مقیاس

های یزان تالش فرد برای یافتن معنا و مجموع نمرات سؤالم 01و  1

کنند. میزان حضور معنا در زندگی فرد را مشخص می 4و  1،1، 9، 0

( اعتبار این مقیاس برای 2111های استگر و همكاران )طبق پژوهش

برای زیر  11/1ای زیر مقیاس وجود معنا و ، بر11/1ارزیابی زندگی 

مقیاس جستجوی معنا برآورد شده است، و پایایی باز آزمایی با 

های وجود معنا وجستجوی معنا به فاصله زمانی یك ماه زیر مقیاس

(. سازندگان 2111استگر و همكاران، است ) 13/1و  11/1ترتیب 

ی، عاطفه مثبت ی رضایت از زندگها)آزمونآزمون روایی همگرا با 

پذیری( و واگرا با گرایی و توافقو عوامل شخصیتی برون

ی افسردگی، عاطفه منفی و نوروزگرایی( را بررسی کرده هاآزمون)

اند. همچنین ضریب همسانی خوبی برای آن گزارش دادهو روایی

و  13/1درونی هر دو زیر مقیاس وجود و جستجوی معنا به ترتیب 

یی پرسشنامه از طریق عامل تأییدی مرتبه دوم بوده است. روا 11/1

 صورت گرفت.

ها نمایانگر عقاید ارزش (:0341محقق ساخته، ها )مقیاس ارزش

و اصولی هستند که از نظر فردی یا اجتماعی، نوعی رفتار برتر 

شوند و یا به باورهای افراد یك جامعه درباره آنچه شمرده می

ها، نمایانگر د. ارزششوخوب، درست و مطلوب است گفته می

کننده رفتارهای فردی و اجتماعی آنان های افراد و تبیینیشگرا

ها بر اساس آنها انجام گرفته و فرد را به عمل وا بوده و انتخاب

ها بر گویه است. گویه 1دارند. پرسشنامه محقق ساخته و دارای می

 اساس آنچه که در مصاحبه با متخصصان و بررسی پیشینه تجربی

ها مورد نظر؛ معنای زندگی به دست آمده بود، انتخاب شدند. گویه

نوعدوستی، عدالت، تحصیالت، شغل، خانواده، فرزند و روابط با 

گویان خواسته شد تا اهمیت هرکدام از بودند. از پاسخ دوستان

خیلی کم، )ی ادرجهموارد ذکر شده را بر اساس یك طیف هفت 

یشتر از متوسط، زیاد، خیلی زیاد( کم، کمتر از متوسط، متوسط، ب

 1 تا 0گذاری براساس طیف مقیاس از مشخص نمایند. شیوه نمره

، بدین صورت که به گزینه خیلی کم نمره یك و به گزینه خیلی بود

منظور رواسازی، مقیاس بهگرفت. یمتعلق  1زیاد باالترین نمره یعنی 

یایی با استفاده از پا در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت.

به دست آمد.  11/1روش باز آزمایی با فاصله زمانی یك هفته 

. تحلیل عامل تأییدی بود 13/1شده همچنین آلفای کرونباخ محاسبه 

 مرتبه اول برای مقیاس انجام گرفت.

های هویت اولین پرسشنامه سبك: 0های هویتپرسشنامه سبك

گیری فرآیندهای شناختی برای اندازه ( 0414بار توسط برزونسكی )

 آن از هویت به مربوط مسا ل با برخورد در نوجوانان که اجتماعی –

بر اساس دیدگاه برزونسكی نوجوانان شد.  طراحی کنند،می استفاده

گیری متفاوت یا سه سبك پردازشی هویتی مختلف را سه جهت

العاتی، طاین پرسشنامه سه سبك هویتی شامل ا. کنندانتخاب می

دهد و شامل ارزیابی قرار می / اجتنابی را مورد ری و سردرگمهنجا

به  الؤس 4ال به سبك هویت اطالعاتی، و ؤس 00که  ال استؤس 91

/  ال به سبك هویت سردرگمؤس 01سبك هویت هنجاری و 

. ال نیز به مقیاس تعهد اختصاص داده شده استؤس 01اجتنابی و 

، 0=مالً مخالف ای )کااالت بر روی یك مقیاس پنج درجهؤس

( 1=، کامالًموافق 9=، موافق 3=، تا حدودی موافق 2=مخالف 

به طور معكوس  4، 00، 09، 21االت . سؤشوندگذاری مینمره

آبادی، فرزاد و شهرارای آقاجانی حسین. شوندگذاری مینمره

( پرسشنامه مذکور را هنجاریابی و ضریب آلفای سبك 0313)

و سبك سردرگم را  13/1جاری را ، سبك هن11/1اطالعاتی را 

 به دست آورد. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برای  19/1

                                                           
1. Identity Styles Inventory 
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اجتنابی به ترتیب  -های هویت اطالعاتی، هنجاری و سردرگم سبك

محاسبه گردید. همچنین روایی پرسشنامه از  11/1، و 12/1، 11/1

 طریق عامل تأییدی مرتبه اول صورت گرفت.

: مقیاس خودکارآمدی 0مدی عمومیپرسشنامه خودکارآ

گویه است. شرر و همكاران  01عمومی شرر و همكاران دارای 

های آنها معتقدند که ( بدون مشخص کردن عوامل و گویه0412)

مقیاس سه جنبه از رفتار شامل میل به آغازگری رفتار، میل به  این

گسترش تالش برای کامل کردن تكلیف و مقاوت در رویارویی با 

( در 0443کند. وودروف و کاشمن )نع را اندازه گیری میموا

بررسی مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر روایی و اعتبار این 

یید کردند. آنها برای مطالعه روایی سازه از روش تحلیل تأمقیاس را 

عامل اکتشافی استفاده کرده و وجود سه عامل در این مقیاس را 

ها یكی از ریك از عبارتگویان در مقابل هنشان دادند. پاسخ

 کامالًموافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و  کامالًهای گزینه

کنند. شیوه نمره گذاری این مقیاس برای مخالفم را انتخاب می

به این صورت است که گزینه  01 و 03، 4، 1، 3، 0شماره  سؤاالت

 امالًک، و 2، مخالفم،3، نظری ندارم، 9، موافقم، 1موافقم،  کامالً

گذاری روش نمره سؤاالتگیرد. برای بقیه تعلق می 0مخالفم نمره 

باشد. در نهایت به منظور محاسبه میزان خودکارآمد فرد معكوس می

را با هم جمع نموده و به  سؤاالتپاسخ دهنده، امتیاز تك تك 

گیریم، هرچه امتیاز باالتر عنوان نمره خودکارآمدی فرد در نظر می

از  نده خودکارآمدی باالتر خواهد بود. پایایی مقیاسباشد نشان ده

به دست آمد. تحلیل عامل  11/1طریق محاسبه آلفای کرانباخ 

 تأییدی مرتبه دوم برای مقیاس صورت گرفت.

یر آموزش با روش نیمه تأثابزارهای پژوهش در بخش مقایسه 

 تجربی

( براساس 0411بك ) : مقیاس ناامیدی2مقیاس ناامیدی بك

گیری میزان انتظارات ی شناختی ِبك جهت بررسی و اندازهنظریه

ی حوادث آینده ساخته شده است. در این مقیاس منفی فرد درباره

ی های خودش و نحوهی دنیا، آینده و تجربهدیدگاه فرد درباره

عبارت است  21شود. پرسشنامه شامل تفسیر این سه بعد بررسی می

ین ا و غلط به آنها جواب دهد(. که آزمودنی باید با کلمات صحیح

سؤال آن دارای کلید صحیح  00عبارت است که  21آزمون دارای 

                                                           
1. General Self-Efficacy Questionnaire 
2. Beck Hopelessness Scale 

های فرد متناسب با کلید باشد، سؤال کلید غلط دارد؛ اگر جواب 4و 

گیرد. ی صفر به او تعلّق میو در غیر این صورت نمره 0ی نمره

د و هرچه نمره باشمی 21ی پاسخگو بین صفر و ی نمرهبنابراین دامنه

تر باشد، میزان ناامیدی در او باالتر است. اعتبار یكنزد 21ی فرد به 

ی گرایش ویژه در زمینهو پایایی این آزمون در مطالعات مختلف، به

های خودکشی مورد مطالعه قرارگرفته و همبستگی مختلفی با 

، وجود 19/1های بالینی ناامیدی ، مقیاس11/1مقیاس افسردگی بك 

؛ به نقل از 0312نشان داده است )غرایی،  11/1كار خودکشی اف

 (.0341محرمی، صبحی قراملكی و ابوالقاسمی، 

مقیاس افكار خودکشی بك: این مقیاس یك ابزار خودسنجی 

یف شده است. این تأل( 0410بك )باشد که توسط سؤالی می 04

ها، گیری شدت نگرشپرسشنامه به منظور آشكار سازی و اندازه

ریزی برای ارتكاب به خودکشی در طی هفته گذشته فتارها و طرحر

ی از صفر تا دو انقطهتهیه شده است. مقیاس بر اساس سه درجه 

تنظیم شده است. نمره کلی فرد بر اساس جمع نمرات محاسبه 

مقیاس  سؤاالتسی و هشت قرار دارد.  شود که از صفر تامی

ودکشی به صورت فعال مواردی از قبیل آرزوی مرگ، تمایل به خ

و نا فعال، مدت و فراوانی افكار خودکشی، احساس کنترل بر خود، 

عوامل بازدارنده خودکشی و میزان آمادگی فرد جهت اقدام به 

دهد. در آزمون افكار خودکشی خودکشی را مورد سنجش قرار می

ی ها نشان دهندهغربال گری وجود دارد. اگر پاسخ سؤالبك پنج 

ودکشی فعال یا نافعال باشد، سپس آزمودنی بایستی تمایل به خ

بعدی را نیز ادامه دهد. بر اساس تحلیل عاملی با  سؤالچهارده 

پزشكی آشكار شد که مقیاس افكار خودکشی بك، بیماران روان

(، آمادگی سؤال 1مرگ )باشد، تمایل به ترکیبی از سه عامل می

(، دو سؤال 9) یعواق(، تمایل به خودکشی سؤال 1) یخودکشبرای 

هایی برای خودکشی و یا کتمان شوند به بازدارندهمربوط می سؤال

اند. خودکشی که در هیچ یك از سه عامل فوق محاسبه نشده

های مورد مطالعه بك شامل بزرگساالن و نوجوانان با دامنه نمونه

سال بودند. مقیاس افكار خودکشی بك دارای پایایی  01تا  02سنی 

 تا 11/1ت. با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضرایب باالیی اس

 19/1آزمون مجدد پایایی آن  –و با استفاده از روش آزمون  41/1

نژاد و امیری، انیسی، فتحی آشتیانی، سلطانیاست )بدست آمده 

به صورت  2و  0های شرح جلسات هر دو گروه در جدول(. 0311

 مختصر آمده است.
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 (0341ساخته )ر مفاهیم نظریه فرانكل محقق . آموزش مبتنی ب0جدول

 جلسات اهداف جلسه شرح مختصر تكلیف

توضیح مختصر در باره زندگی نامه فرانكل، ذکر 

های مشكل آفرین در زندگی توسط اعضا موقعیت

 و چگونگی مقابله با آنها

تعریف و بیان معنای زندگی، ضرورت و تأثیرات آن، زندگی برای هر 

 ارد، زندگی هرگز عاری از معنا نیست.فردی معنایی د

 آشنایی و برقراری ارتباط با اعضا

بیان قواعد و اهداف گروه، طرح موضوع 

 معنا در زندگی

 اول

فكر کردن در مورد مشكالتی که برای اعضا پیش 

 آمده و چه چیزی باعث ادامه زندگی شده

فیت تعریف آزادی معنوی، حق انتخاب، تسلیم نشدن، مقابله کردن، ظر

 منحصر به فرد انسان برای آزادی در انتخاب جایگاه در هرشرایطی

 آزادی اراده،) یادیبنآشنایی با مفاهیم 

 پذیری(جویی، مسئولیتمعنا
 دوم

های خود، بیان تجارب اعضا در مورد فعالیت

هایی از ها، ذکر نمونهها و موفقیتشكست

 های خودانتخاب

توجه به احساس مسئولیت در  رابطه بین آزادی و مسئولیت شخصی،

های خود، خطا کردن حق انسان است اما انسان مسئول مقابل انتخاب

 است که بر خطاهای خود چیره شود.

 سوم پذیریآگاهی از مسئولیت

ی معناذکر حوادث و رویدادهایی منفی ویافتن 

یی تفسیر مجدد و کمك به تغییر دیدگاه توانا آنها،

 ی دشوار زندگیهاافراد در خصوص موقعیت

ایجاد انگیزه و توانمندسازی افراد در مبارزه با مشكالت شخصی و 

 های شخصی برای معنایابی.گیری از ظرفیتپیگیری معنا، بهره
 چهارم معناجویی در زندگی

های سه گانه و بحث گروهی در خصوص ارزش

 هایی از آنها در زندگی اعضاذکر نمونه

شود، تعریف با سه نظام ارزشی بیان میهای معنا بخشی زندگی که راه

 و نگرشی. خالق های تجربی،ارزش
 پنجم گانههای سهشناخت ارزش

های سه گانه ادامه بحث در مورد مصادیق ارزش

 در زندگی افراد

های تجربی، مجذوب شدن درزیبایی طبیعت و هنر، بیان ارزش

ختیار ما هایی که دوری گزیدن یا دگرگون ساختن آنها در اموقعیت

 نیست و یافتن معنای جدید در آنها.

 ششم هامعنایابی از طریق ارزش

پذیرش رنج، بیان اهداف زندگی توسط اعضا و 

تواتند بحث در مورد این که رسیدن به هدف می

 لذتبخش نیز باشد.

هدف زندگی گریز از درد نیست، معنا دادن به رنج، لذت و قدرت 

 همراه خود نیز لذت را دارد. هدف زندگی نیست، رسیدن به هدف
 هفتم بررسی معنای رنج

تر یقدقتوضیح خالصه جلسات توسط اعضا و بیان 

 هاآنها توسط آموزشگر و توزیع پرسشنامه

مرور مفاهیم عمده جلسات اول تا هفتم به صورت خالصه و اجرای 

 های ناامیدی و افكار خودکشیپرسشنامه

س بندی جلسات و اجرای پخالصه و جمع

 آزمون
 هشتم

 

 

 (0341ساخته ). آموزش مبتنی بر مدل برازش شده پژوهش محقق 2جدول

 جلسات اهداف جلسه شرح مختصر تكلیف

از طریق بحث گروهی اعضا نظرات خود را در مورد 

 تعریف هویت و اهمیت آن در زندگی بیان نمودند

در مورد اهداف جلسه آموزشی و شیوه مشارکت اعضا بحث 

 ف هویت، اهمیت و ضرورت آن در زندگی بیان شد.شد. تعری

آشنایی و برقراری ارتباط با اعضا بیان قواعد و 

 اهداف گروه، طرح موضوع هویت در زندگی
 اول

یر عوامل تأثاعضای گروه به صورت مصداقی به بیان 

 شكل دهنده هویت پرداختند.

در خصوص نقش خانواده، همساالن، نهادهای مذهبی، 

 گیری هویت بحث شد.تماعی در شكلهای اجگروه
 دوم گیری هویتبر شكل مؤثرعوامل 

گانه پردازش مشخص کردن تأثیرات و پیامدهای سه

یابی زندگی و هویتی در زندگی فرد. هدفمندی و جهت

 رابطه آن با احساس هویت

 سوم گانه هویتیهای سهپردازش توضیح هویت اطالعاتی، هنجاری و اجتنابی

کنندگان مشخص ها بوسیله شرکتشمصادیق ارز

 گردیدند.

کنندگان در خصوص ضمن توضیح ارزش بوسیله شرکت

 های دینی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بحث شد.ارزش
 چهارم هاتعریف ارزش و انواع ارزش

نقش ارزش در زندگی و هدفمند نمودن حیات بوسیله 

 فراگیران توضیح داده شد.

دوستی، تحصیل، نظیر؛ خانواده، نوعهای اجتماعی انواع ارزش

 ازدواج و شغل مطرح شدند.

در  آنهاهای اجتماعی واهمیت تعریف ارزش

 زندگی
 پنجم

 های شخصینظرخواهی از افراد در مورد ویزگی
تعریف خودکارآمدی و رابطه آن با اعتماد به نفس، فهرست 

 های افراد خودکارآمدویزگی

راد های افتعریف خودکارآمدی، ویژگی

 خودکارآمد
 ششم

های افزایش خودکارآمدی بحث شد. در باره روش

فهرست نقاط قوت خود و مشخص کردن منبع شكل 

 گیری آنها

در مورد تجارب مسلط، تجارب جانشینی و قانع سازی کالمی 

 بحث شد.
 هفتم بر خودکارآمدی مؤثرعوامل 

تر آنها یقدقتوضیح خالصه جلسات توسط اعضا و بیان 

 هاگر و توزیع پرسشنامهموزشتوسط آ

مرور مباحث عمده جلسات اول تا هفتم به صورت خالصه و 

 های ناامیدی و افكار خودکشیاجرای پرسشنامه

بندی جلسات و اجرای پس خالصه و جمع

 آزمون
 هشتم
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 هايافته

در این پژوهش از تكنیك الگوسازی معادالت ساختاری برای 

متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش به  ها استفاده شد.تحلیل داده

ی مرتبه اول وارد مدل هامدلصورت متغیرهای مكنون ودر قالب 

های معادالت ساختاری درمدل مورد مطالعه، مورد مفروضهشدند. 

پوشانی متغیرهای مستقلی که بررسی قرار گرفت. به خصوص هم

ین کنند. یك شاخصی که در اواریانس متغیر وابسته را تبیین می

مورد استفاده شده همبستگی بین متغیرهای موجود در مدل بوده که 

آورده شده است. همبستگی پایین و متوسط بین متغیرها  0در جدول 

خطی پایین است. همچنین از تكنیك دهد که همنشان می

های توزیعی ندارد برای فرضخودگردان سازی که نیاز به پیش

اثرات مستقیم، غیر مستقیم، کل و تعیین معناداری و فاصله اطمینان 

 .میانجی استفاده گردید
 ی توصیفی متغیرهاهاشاخص. 3جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 92/1 11/11 311 معنا در زندگی

 2/4 93/19 311 خودکارآمدی

 11/9 92/30 311 هویت اطالعاتی

 3/9 12/21 311 هویت هنجاری

 23/1 31/91 311 ی اجتماعیهاارزش
 

 

 

 داری آنها. همبستگی درونی متغیرهای پژوهش و سطوح معنی9جدول

 ردیف متغیرها 0 2 3 9 1

 0 معنا در زندگی 0    

 2 خودکارآمدی **199    

 3 هویت ااطالغاتی **111 **131   

 9 ی اجتماعیهاارزش **111 **131 **. 10  

 1 هویت هنجاری **119 **131 ** .31 **113 0
 

** p< 10/1  
 

سازی های پژوهش از رویكرد مدلبه منطور بررسی فرضیه

معادله ساختاری استفاده گردید. متغیرهای پژوهش به صورت 

های عاملی مرتبه اول و دوم وارد متغیرهای مكنون و در قالب مدل

آمده  0مدل شدند. برآوردهای مربوط به پارامترهای اصلی در شكل 

 است.

 

 
ی هویت و خودکارآمدی با معنا در زندگیهاسبك های اجتماعی،. مدل تجربی پژوهش رابطه متغیرهای ارزش0نمودار  

 

 ی برازش مدلهاشاخص. 1جدول

 CMIN/DF IFI GFI NFI CFI PCFI RMSEA های برازششاخص

 141/1 193/1 421/1 411/1 413/1 421/1 01/9 مقدار به دست آمده

 11/1کمتر از  11/1بیش از  41/1بیش از  41/1بیش از  41/1بیش از  41/1بیش از  1 ازکمتر  مقدار قابل قبول
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شود، یك زمانی که از الگوی معادالت ساختاری استفاده می

 ای با دادهمهم تحلیل، ارزیابی چگونگی برازش مدل فرضیه مؤلفه

های ارزیابی کلیت مدل در جدول های مشاهده شده است. شاخص

ها، در مجموع ر قرار دادن دامنه مطلوب این شاخصمد نظ با 1

های پژوهش، مدل تدوین شده را حمایت بیانگر این است که داده

ها به مدل برقرار است. همه کنند وبه عبارت دیگر برازش دادهمی

 ها در دامنه مطلوب و داللت بر مطلوبیت مدل دارند.شاخص

 

 تغیرهای پژوهش. اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل م1جدول

 اثرات متغیرها وزن رگرسیونی حد باال حد پایین داریمعنی

 معنا در زندگی ←اثر مستقیم هویت  111/1 119/1 111/1 111/1

 معنا در زندگی ←اثر مستقیم خودکارآمدی  903/1 111/1 014/1 110/1

 یزندگمعنا در  ←ی اجتماعی هاارزشاثر مستقیم  331/1 123/1 014/1 111/1

 خودکارآمدی ←اثر مستقیم هویت 124/1 344/1 19/0 111/1

 معنا در زندگی ←اثر غیرمستقیم هویت 201/1 111/1 301/1 110/1

 معنا در زندگی ←اثر کل هویت 443/1 112/1 219/0 111/1
 

 

 1برآوردهای مربوط به پارامترهای اصلی مدل در جدول 

که اثر مستقیم متغیرهای دهند ها نشان میگزارش شده است. یافته

های اجتماعی و خودکارآمدی بر متغیر معنا در ارزش هویت،

زندگی از لحاظ آماری معنادار است. نتایج روش بوت استراپ با 

 41/1دهد که در فاصله اطمینان ( نشان می1111گیری )تعداد نمونه

شود در جامعه آماری نتایجی که در میان نمونه آماری مشاهده می

یر مربوط به هریك تأثوجود دارد. با مد نظر قرار دادن ضرایب هم 

توان گفت که افزایش میزان آنها، افزایش معنا در از این متغیرها می

زندگی را به دنبال دارد. برای بررسی اثر میانجی باید ابتدا روابط 

متغیرهای مستقل و وابسته را بررسی کرد. بدون حضور متغیر میانجی 

های اجتماعی بر متغیر معنا در ای هویت و ارزشهیر سبكتأث

های اجتماعی زندگی معنادار بود. با ورود متغیر میانجی یعنی ارزش

های هویت کاهش یافت. کاهش اثرات متغیرهای به مدل اثر سبك

روی متغیر وابسته شرایط را برای انجام محاسبات میانجی مهیا  مستقل

ی هویت هاسبكبا اثر غیرمستقیم رابطه  در 3های جدول یافته نمود.

بر معنا در زندگی در صورتی که متغیر خودکارآمدی میانجی باشد، 

به لحاظ آماری معنادار است. نتایج  دهد که اثر غیر مستقیمنشان می

صفر  41/1دهد که در فاصله اطمینان روش بوت استراپ نشان می

د، بنابراین اثر غیر گیراین دو متغیر قرار نمی بین دو حد باال و پایین

مستقیم معنادار بوده و متغیر خودکارآمدی عمومی در رابطه بین 

های هویت با معنا در زندگی نقش میانجی دارد. با توجه به سبك

های اجتماعی به طور مستقیم های هویت و ارزشاین که متغیر سبك

ر دارای اثر معنادار بر متغیر معنا در زندگی هستند، در نتیجه متغی

معنا در  های هویت وخودکارآمدی عمومی در رابطه بین سبك

 زندگی نقش میانجی کامل را ندارد چون همه اثرات متغیر سبك

شود. در های اجتماعی منتقل نمیهای هویت از طریق متغیر ارزش

یر بر تأثهای هویت دارای بیشترین میزان این مطالعه متغیر سبك

 متغیر وابسته بوده است.

آیا بین اثربخشی آموزش "دوم پژوهش  سؤالاسخ به برای پ

مبتنی بر الگوی تلفیقی معنا در زندگی با اثربخشی آموزش مبتنی بر 

مفاهیم معناداری فرانكل برکاهش افكار خودکشی و ناامیدی 

ابتدا از بین مدارس دوره دوم  "دختران نوجوان تفاوت وجود دارد؟

فی انتخاب شد. متوسطه دخترانه یك مدرسه به صورت تصاد

آموزان دختر پایه پرسشنامه ناامیدی و افكار خودکش بین دانش

نفر  31ها تعداد گذاری پرسشنامهدوازهم توزیع گردید. بعد از نمره

از افراد واجد شرایط در طرح پژوهش بودند. بعد از مشخص شدن 

گیری تصادفی ساده در دو گروه افراد با استفاده از شیوه نمونه

 41جلسه و در زمان  1ها به مدت شدند. هر کدام از گروه جایگزین

ای آموزش را دریافت نمودند. بعد از اتمام جلسات یقهدق

آزمون روی های ناامیدی و افكار خودکشی به عنوان پسپرسشنامه

 هر دو گروه اجرا شد.

داری برای هر آمده است سطح معنی 1گونه که در جدول همان

تر است و صفر نیز در محدوده فاصله اطمینان کم 11/1دو متغیر از 

توان فرض صفر را رد کرد. بنابراین فرض قرار ندارد، پس می

 گیریم بین میانگین نمره پیششود و نتیجه میخالف پذیرفته می
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 ا کاهش دهد.بر مدل توانسته نمرات ناامیدی و افكار خودکشی رداری وجود دارد و آموزش مبتنی آزمون و پس آزمون تفاوت معنی
 

 متغیرهای ناامیدی و افكار خودکشی در گروه آموزش مبتنی بر مدل آزمونآزمون و پسوابسته برای مقایسه نمرات پیش Tآزمون  .1جدول

 فاصله اطمینان سطح معناداری آزادیدرجه tآماره  انحراف استاندارد میانگین متغیر

 40/3 – 12/1 /.111 09 42/01 13/0 11/9 نا امیدی

 10/2-12/1 /.111 09 11/1 10/2 21/9 افكار خودکشی
 

 

 متغیرهای ناامیدی و افكار خودکشی در گروه آموزش مبتنی بر مفاهیم نظریه فرانكل آزمونآزمون و پسوابسته برای مقایسه نمرات پیش T. آزمون 1جدول
 اصله اطمینانف سطح معناداری درجه آزادی tآماره  انحراف استاندارد میانگین متغیر

 11/3-11/1 111/1 09 11/1 01/2 11/9 نا امیدی

 11/2 -11/1 111/1 09 31/1 11/2 43/3 افكار خودکشی
 

داری برای هر دو دهد سطح معنینشان می 1اطالعات جدول 

کمتر است و صفر نیز در محدوده فاصله اطمینان قرار  11/1متغیر از 

کرد. بنابراین فرض خالف توان فرض صفر را رد ندارد، پس می

آزمون و گیریم بین میانگین نمره پیششود و نتیجه میپذیرفته می

داری وجود دارد و آموزش مبتنی بر مفاهیم پس آزمون تفاوت معنی

نظریه فرانكل توانسته نمرات ناامیدی و افكار خودکشی را کاهش 

ی دهد. برای روشن شدن این مطلب که مداخله آزمایشی به چه نحو

یر قرار داده است از تحلیل تأثهر یك از متغیرهای وابسته را تحت 

کواریانس تك متغیری استفاده شده است. برای استفاده از آزمون 

ها، های آن از جمله؛ تصادفی بودن نمونهفرضکواریانس تمام پیش

ها، شیب خط رگرسیون و مستقل بودن آنها، نرمال بودن داده

ظر قرار گرفت. و با استفاده از آزمون لوین ها مد نهمگنی واریانس

 یید شد.تأها نیز یانسوارفرض همگنی 

 

 های آموزشیآزمون در گروهآزمون ناامیدی با کنترل پیش. نتایج تحلیل کواریانس برای مقایسه میانگین پس4جدول

 sig توان آزمون مجذور اتا F میانگین مجذورات DF منبع تغییرات

 111/1 0 11/1 21/31 14/92 0 امیدی آزمون * ناپیش

 11/1 110/1 119/1 131/1 193/1 0 هاتفاوت گروه

 111/1 0 11/1 011/31 123/31 0 آزمون * افكار خودکشیپیش

 910/1 011/1 104/1 102/1 931/1 0 هاتفاوت گروه
 

 

 یر آموزش بر نمرات پستأثآزمون، پس از کنترل اثر پیش

تغیر ناامیدی و افكار خودکشی بررسی شد. آزمون دو گروه در م

دهد، بین میانگین دو نشان می 4های جدول همانطوری که داده

-و افكار خودکشی تفاوت معنی گروه در کاهش نمرات ناامیدی

های انجام شده آموزش مبتنی داری وجود ندارد. با توجه به آزمون

توانسته در بر مدل همانند آموزش مبتنی بر مفاهیم نظریه فرانكل 

باشد اما بین هردو شیوه  مؤثرکاهش افكار خودکشی و ناامیدی 

 آموزش در کاهش متغیرهای وابسته تفاوت معناداری مشاهده نشد.

 گيرینتيجه بحث و

بر اساس  هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی معنا در زندگی بود،

بررسی پیشینه و ادبیات موضوع، مدل نظری پژوهش تدوین و 

ی هاارزشدهد که متغیرسبك های هویت، یمنشان  برازش مدل

اجتماعی و خودکارآمدی بخش مهمی از واریانس معنا در زندگی 

یر تأثکنند. در این مدل معنا در زندگی تحت یمنوجوانان را تبیین 

های ارزش های هویت،،اثرات مستقیم و غیر مستقیم، سبك

 دهد کهینشان م اجتماعی و خودکارآمدی عمومی است. نتایج

های هویت اطالعاتی و هنجاری با معنا در زندگی رابطه سبك

دار دارند سبك هویت به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر معنا معنی

یر دارد. وزن رگرسیونی این متغیر به صورت مستقیم تأثدر زندگی 

 22/1خودکارآمدی  و به صورت غیر مستقیم از طریق 11/1

(، 0342دارانی، )محرابی و شیخهای وهشین نتایج با پژا باشد.می

( پورحسین و همكاران 0341درتاج )(، صفاری نیا و 0349) یسور

(، 2103کلفتاراس )(، پسارا و 2102) یاکینگج(، ربیكا و 0341)

 و بیومنت و (2101) الیزابت و همكاران (،0349هوشیار و همكاران )

آمده از این های به دست باشد. یافتههمسو می (2102) اسكامل

 ( که بر یك دیدگاه شناختی در 2113) یبرزونسكپژوهش با نظریه 
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های برزونسكی پژوهش رشد هویت تأکید دارد، هم خوان است.

نشان داده است که افراد دارای سبك هویت اطالعاتی و هنجاری 

نشانگر قدرت و روشنی معیارها تری داشته و این تعهد یقوتعهدات 

ت. افرادی که معیار روشنی از خود و دنیا ندارند، و باورهای فرد اس

بینی نشده دارند. افراد از خود و دنیا تصویری پر آشوب و پیش 

های مشخص و شناس و دارای هدفدارای هویت اطالعاتی، وظیفه

روشن هستند. افراد دارای سبك هویت هنجاری بیش از دیگران 

شان یزندگمهم  های مرجع و دیگراناقدام به همنوایی با گروه

ها و افراد های این گروهکنند، و به طور خودکار باورها و گرایشمی

کنند. هر چند افراد را بدون ارزیابی درونی کرده و از آنها تبعیت می

های هویتی هنجاری و اطالعاتی به دوشیوه مختلف با سبك

ا ه، اما هر دو نسبت به این آموزهاندکردههای دینی را کسب آموزه

های هویت متعهد هستند. بر اساس مدل برازش شده بین سبك

هنجاری واطالعاتی با معنای زندگی رابطه مثبت معنادار و وجود 

تواند در مثبت نگری فرد به زندگی نقش دارد. سبك هویتی فرد می

مهمی داشته باشد. از طرفی یكی از تكالیف مهم تحولی انسان، روند 

هویت موفق با معنای زندگی  گیری هویت است وتكوینشكل

ارتباط مستقیم دارد. هویت جنبه اساسی و درونی است که به کمك 

شود و احساس تداوم و آن یك فرد با گذشته خود مرتبط می

های اجتماعی روی در پژوهش حاضر ارزشکند. یكپارچگی می

 39/1یر داشتند. وزن رگرسیونی این متغیر تأثمعنا در زندگی 

های اجتماعی مورد مطالعه شامل خانواده، ازدواج، شباشد. ارزمی

دوستی، روابط اجتماعی بوده است. خانواده در تحصیل، کار، نوع

ها به عنوان اولین منبع معنا بخش به زندگی گزارش بیشتر پژوهش

، المبرت و همكاران، 2101الیزابت، ادوارد و جكی، است )شده 

اطات را به عنوان یكی از ها نیز ارتب(. در برخی از پژوهش2101

اند و خانواده به عنوان زیر های معنابخش در زندگی ذکر کردهحوزه

های توجه به ارزشگردد. ای در این طبقه قلمداد میمجموعه

پذیری بخشی از زندگی مانند نوع دوستی، همكاری، مسئولیت

باشند، و پایبندی به آنها فرد را به های زندگی انسان میواقعیت

 دهند.مت داشتن زندگی شایسته و با معنا سوق میس

های اجتماعی خانواده است که از نظر هیجانی و از جمله ارزش 

اقتصادی نوجوان را حمایت کرده و حسی از هویت و تعلق در او 

ترین زمینه را برای رشد روانی یادیبنکند. در واقع خانواده ایجاد می

روابط خانوادگی یك عامل اجتماعی نوجوانان ایجاد کرده و  –

( 2101و همكاران ) المبرترود. حفاظتی قوی برای او به شمار می

نشان دادند که روابط خانوادگی نسبت به سایر روابط اجتماعی 

گیری کند و منبع چشمکمك بیشتری به معناداری زندگی افراد می

برای معناداری در زندگی هست. طرد کردن بین فردی اغلب باعث 

واسازی واحساس بی معنایی زندگی است، در حالی که بودن  حالت

استجر و شود )در روابط نزدیك منجر به افزایش احساس معنا می

های اجتماعی، ارزش دیگری که میان ارزش در (.2111همكاران، 

که  باشددوستی میدر این پژوهش به آن پرداخته شده است نوع

بیین متغیر پنهان داشته ها نقش کمتری در تنسبت به سایر ارزش

است. این ارزش خود را در قالب رفتارهای مختلفی نظیر کمك به 

ها و های داوطلبانه، شرکت در انجمندیگران، انجام فعالیت

های دهد. در فالب فعالیتالمنفعه نشان میمؤسسات غیر دولتی و عام

و  مختلف که جنبه عمومی دارد و به نوعی در خدمت دیگران

شود زندگی انسان رنگ و معنای همنوعان خوانده می کمك به

تواند یك منبع معنابخش به زندگی برای کند. و میدیگری پیدا می

نوجوان قلمداد شود. فرد در ابتدای فرآیند تشكیل معنا و در سنین 

نهد و با حرکت در های فرد گرایانه را ارج میتر بیشتر ارزشیینپا

گذارد. از گرایانه میهای انسانچرخه تحول رو به سوی ارزش

تواند یك منبع معنابخش به زندگی برای موارد دیگری که می

های مربوط به آینده برای نوجوان باشد کار است. کار از دغدغه

ی ها و انتظارات مرتبط با آینده در این دورهباشد. دغدغهنوجوان می

دهی به باشد و اندیشیدن در این خصوص و شكلتحولی شایع می

ی مهمترتواند نقش بسیار ادراکاتی از خود در چارچوب آینده می

چگونگی  در نوجوانی در مقایسه با دیگر مراحل تحول داشته باشد.

های ی ادراک او از موقعیتیوهشتفكر نوجوان در خصوص آینده 

نگرو، سابتریكا و دهد )ی رفتار او را در آنها شكل میکنونی و نحوه

دهد و تا حدی شغل اغلب تمام زندگی فرد را تغییر می (.2100اوپر، 

نماید، کار نقش فرد و موقعیت طرز فكر فرد را مشخص می

کند. کار فرد را با واقعیت اجتماعی و اجتماعی او را مشخص می

سازد، شخص بیكار خود را بیرون از جمع تر مییكنزداقتصادی 

جهت حیات را کامل کند، تعهد برای انجام کار معنا و احساس می

ای برای ایجاد روابط اجتماعی با دیگران کند. کار کردن وسیلهمی

ها و کشف ها، مهارتاست، با کارکردن فرد به ارزیابی توانایی

گردد، فرد را جزیی از جامعه های خویش نا ل میمحدودیت

ی خود را در جامعه ایفاء سازندهتواند نقش کند و با کار فرد میمی
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شوند که در افراد درونی شده و ها زمانی اثرگذار میاین ارزش کند.

هایی نظیر خدمت به در زندگی روزمره تجلی پیدا کنند. فعالیت

دیگران، شرکت در کارهای خیر، ایثار و فداکاری که تحت عنوان 

ها معنا شود، به زندگی بسیاری از انساناز آنها یاد می "دوستینوع"

که بخشش، سودمند بودن برای دیگران و زیباتر بخشند این باور می

کردن زندگی برای آنها کار خوبی است، نه تنها در سنت مذهبی 

ریشه دارد بلكه به عنوان یك حقیقت بنیادی از سوی کسانی که 

دوستی کنند، پذیرفته شده است. نوعهرگونه اعتقاد به خدا را رد می

معنابخش در زندگی است  ای از تعهد اجتماعی منبعیبه عنوان نمونه

و در کنار عواملی چون کمك به دیگران، مفید بودن و کار 

هایی که تواند به معنا در زندگی کمك کند ویژگیداوطلبانه می

ذکر شد به نوعی در تحول بهنجار انسانی به صورت تدریجی اتفاق 

کنند از توان چنین گفت همانطوری که افراد رشد میافتند. میمی

های اجتماعی چون کمك به ای فردی به سمت ارزشهارزش

 کند.دیگران و پیوند با آنها حرکت می

باومیستر چهار نیاز برای معنا در زندگی مشخص کرد: هدف، 

ها، احساس کار آمدی و ارزش خود. اشخاصی که این نیازها ارزش

دارند احساس معنای باالتری در زندگی  احتماالً اندکردهرا شناسایی 

ها چهار الگوی (. بامیستر نتیجه گرفت، این2112ومیستر و وهس، با)

دهند چگونه مردم سعی آورند و نشان میانگیزشی را به وجود می

کنند به زندگی خود معنی بدهند. افرادی که تمام این چهار نیاز می

را برآورده کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که زندگی خود را 

بامیستر معتقد است زندگی که هدف و  معنی دار گزارش کنند.

ارزش داشته باشد، اما کارآمد نباشد، ناگوار خواهد بود. انسان 

ممكن است بداند چه چیز مطلوب است، اما با چنین دانشی نتواند 

کاری انجام دهد. تا حدودی روشن است که انسان در جستجوی 

 کنترل بر محیط خویش و بر خویشتن است. فقدان کنترل عمیق

یر تأثهای شخصی جدی شود ودر نتیجه تواند منجر به بحرانمی

 خود فاقد که یافراد منفی بر سالمت جسمی و روانی خواهد داشت.

 تلقی نكردنی درک را خود زندگی است ممكن هستند کارآمدی

 حفظ برای تالش از و شده تسلیم مشكالت با مواجه در، کرده

 .(0449 بندورا،) شوند فمنصر خود روانشناختی بهزیستی و سالمت

خودکارآمدی باال با ایجاد احساس آرامش در رویارویی با تكالیف 

کند و برعكس افراد با خودکارآمدی پایین در دشوار کمك می

شوند و های دشوار دچار استرس و اضطراب و افسردگی میموقعیت

این موجب تضعیف در تفكر آنان شده و به کاهش عملكرد آنان 

هایشان با همان . باورهای افراد درباره تواناییانجامدمی

های تهدیدکننده چه خودکارآمدی در این که آنها در موقعیت

مقدار تنیدگی و افسردگی را تجربه کنند تأثیر بسزایی دارد. درواقع 

به واسطه تفكر ناکارآمد، افراد احساس استیصال و درماندگی کرده 

آموزانی یابد. دانشزایش میو سطح اضطراب و افسردگی در آنها اف

های که از خودکارآمدی پایینی برخوردار هستند در مورد توانایی

خود دچار تردید هستند. آموزش خودکارآمدی به این افراد کمك 

کند تا باورهای منفی خود را تغییر داده و هدفمند به زندگی نگاه می

ه، و با کنند. اهداف قابل دسترسی برای آینده خویش ترسیم نمود

به اهداف قابل حصول خویش میزان امید در آنها افزایش  دست یابی

افرادی که دارای باورهای خودکارآمدی واضح، خوب یابد. 

تعریف شده، هماهنگ و با ثبات هستنداز سالمت روانی بیشتری 

برخوردار هستند. این افراد در مورد خود به دیدگاه روشنی 

های این وقایع ایع روزانه و ارزیابییر وقتأثاند و کمتر تحت یدهرس

گیرند. افراد دارای خودکارآمدی باال از لحاظ احساس قرار می

شایستگی، انگیزش درونی، قدرت انتخاب و تعهد به اهداف و 

پشتكار در برابر تكالیف چالش انگیز در سطح باالتری از افراد 

 گیرند. افرادی که احساسدارای خودکارآمدی پایین قرار می

توانند به نحو مؤثری با خودکارآمدی باالیی دارند، معتقدند که می

ها برخورد کنند. این افراد در کارها استقامت وقایع و موقعیت

کنند. هم دهند و اغلب در سطح باالیی عمل میبیشتری به خرج می

دانند و فعاالنه در چنین مشكالت را به جای تهدید، چالش می

زه هستند. احساس خودکارآمدی باال ترس های تاجستجوی موقعیت

برد، توانایی دهد، سطح آرزوها را باال میاز شكست را کاهش می

ناامیدی نیز یك بخشد. حل مسأله و تفكر تحلیلی را بهبود می

وضعیت وخیم است که منجر به افزایش یأس، افسردگی و نهایتاً 

یدی با احساس شود. به عبارت دیگر، ناامیمفقدان اشتیاق به زندگی 

و انتظار منفی پایدار درباره آینده، همچنین فقدان انگیزش تعریف 

های رسد که احساس ناامیدی منجر به ارزیابییمشده است. به نظر 

های جدید و تأثیرگذاری کمتر راهبردهای منفی بیشتری از موقعیت

کنارآمدن گردد. احساس ناامیدی شامل احساس منفی درباره آینده 

ارتباط بسیار نزدیكی با افسردگی و افكار خودکشی دارد. بر  است و

اساس فرمول بك ناامیدی یك شاخصه مرکزی از افسردگی است و 

 کند. همچنین به عنوان رابط بین افسردگی و خودکشی عمل می
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پزشكی مرتبط است و فرد را به های روانناامیدی با سایر اختالل

 های پژوهشمحدودیتجمله از کند. رفتار خودکشی مستعد می

امكان کنترل  عدم مقطعی بودن پژوهش و حاضر می توان به

 های فرهنگی و شخصیتی گروه مورد مطالعهمتغیرهایی مثل ویژگی

 .اشاره کرد
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