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چکیده
م دمه :هد پژوهش حاضر تبیین نقش دینداری و شیوههای فرزندپروری بر معنا در زندگی با
میانجی گری سبکهای هویت در نوجوانان دختر از طری الگوسازی معادتت ساختاری است.
ر ش :این مطالعه از نوع همبستگی با استفاده از مدلیابی علی بود .جامعه آماری داناشآماوزان
سال سوم دوره دبیرستان به تعداد 0019نفر بودند .نمونه آماری  999نفری به روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه دینداری
(گااالک و اسااتارک )7690 ،شاایوههااای فرزناادپروری (بامرینااد )7613 ،ساابکهااای هویاات
(برزونسااکی )7616 ،و معنااا در زناادگی (اسااتگر و همکاااران)9999 ،بااود .دادههااا بااا رویکاارد
مدلسازی معادله ساختاری بررسی شد.
یافسهها :یافتهها بیاانگر آن باود کاه اثار مساتقیم متغیرهاای دیناداری ،شایوه فرزنادپروری و
سبکهای هویت بر متغیر معنا در زنادگی ،در ساط  9/90معناادار اسات .همچناین اثار غیار
مستقیم متغیر دینداری بر متغیر معنا در زندگی در صورتی که متغیر سبکهای هویت میاانجی
باشد ،معنادار میباشد.
شسیجطهگیططری :در دختااران نوجااوان معناا در زناادگی از طریا متغیرهاای دینااداری ،شاایوه
فرزندپروری و سبکهای هویت قابل پیشبینی است .و مدارس میتوانند در برنامههای آموزشی
و تربیتی خود برای پرورش احساس معناداری در دانشآموزان روی این مولفهها تاکید نمایند.
نلمات نلیدی :معنا در زندگی ،شیوه فرزندپروری ،دینداری ،سبکهای هویت ،نوجوانان
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The Structural Equations modeling of Relationship
between Religiosity and Parenting Styles with Meaning
in Life based on Identity Styles in Female Adolescents
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Abstract
Interoduction: The purpose of this study was to explain the effect of
religiosity and parenting style on meaning in life by mediating of
identity style in female adolescent through structural equations
modeling.
Method: This is a correlation study using causal modeling. The
statistical population of the study was 4476 students in the third year
of high school. A sample of 200 people was selected through
multistage cluster random sampling. Measurement tools included a
religiosity questionnaire (Glock & Stark, 1966), identity style
(Berzonsky, 1989), Parenting Style (Baumrind, 1991), and meaning
in life questionnaire (Steger et al., 2006). Data were analyzed using
structural equation modeling approach.
Results: The findings indicated that the direct effect of the variables
of religiosity, parenting style and identity style, on the meaning
variable in life was significant. Also, the indirect effect of religiosity
variable on meaning in life is significant if the variable of identity
style is a mediator.
Conclusion: Consequently, meaning in life is anticipated through
religiosity, parenting style, and identity style. Schools can emphasize
on these components in their educational programs to foster
meaningful feelings among students.
Keywords: meaning in life, religiosity, parenting style, identity style,
female adolescent
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مقدمه
پژوهش در روانشناسي مثبت عوامل مﺤافطتي را شناسايي كهرده كهه بهه بهزيسهتي روانشهناختي
انسانها كمک ميكنند .يكي از اين عوامل معنا در زندﮔي است كهه در تعهين اسهترس نميهز بهودن
رويدادها و كمک به مقابله با استرسها نقش مهمي را ايفاء ميكند( بكن كامپ ،ﮔروتهف ،بلهومرز و
توميک .)6032 ،3اين باور كه معنا در زندﮔي يک سازه مهم براي سالمت رواني است ،جديهد نمهي
باشد .در نيمه اول ﻗرن بيست فرانكل )3322(6از اين عقيده كه داشتن حس معنا در زندﮔي هم يک
عامل پيشگيرانه و هم حفاظتي براي انسان در مقابله با درد و رن وجودي است ،دفاع كرد .مارتال و
استگر ) 6032(1اظهار داشته اند كه معنا در زندﮔي از سه جزء تشكيل شده است .اولين جزء انسهجام
است كه جزء شناختي معنا در زندﮔي است كه با فهم مردم از جهان و توضيح ﻗابهل درک ومنسهجم
نن در ارتباط است .دومين هد است كه جزء انگيزشي معنا در زندﮔي است كه يک سازمان دهنده
دروني است ،سازماندهي و برانگيزندﮔي به سوي هدفها را ايجاد ميكند و از اين طريق احساس معنا
را بوجود مينورد .سومين جزء اهميت است كه مولفه ارزيابي معناي زندﮔي است و ميزاني است كهه
افراد احساس ميكنند كه وجودشان داراي اهميت و ارز است.
مردم در فرهن هاي م تلف ممكن است در حوزههاي متعدد زندﮔي ،معناي زندﮔي را جسهتجو
و پيداكنند .منابﻊ معنا دار زندﮔي زمينهها و حوزههايي از زندﮔي هستند كه افراد بهر ايهن باورنهد كهه
ميتوانند از طريق ننها زندﮔي خود را معنادار كنند (اسهكنل .)6033 ،2تهال ههايي م تلفهي انجهام
ﮔرفته تا منابﻊ مهم معنا در فرهن هاي م تلف شناسايي شوند .در ادامه به برخي از اين منهابﻊ كهه
سازههاي اجتماعي شناختي هستند اشاره ميشود.
فرهن  ،جنس و سن در فرنيندهاي اساسي معنا در زندﮔي دخالت دارند (استگر ،كواباتا ،شيماي
و اوتاكا .)6002 ،1از عناصر و مولفههاي مهم فرهنگي و اجتماعي دين و دينداري ميباشد .باورهاي
ديني عنصر مشترک و مركزي ن امهاي معناداري بسياري از افراد هسهتند (ايمهونز6001 ،؛ پهارک،2
 .)6031دين ميتواند فرد را با مجموعهاي از باورها ،ارز ها و حسي عميق از هد وجهت ﮔيهري
نماده نمايد .پژوهشگران دين را بهعنوان ن ام معنايي تعريف كرده اند كه چگهونگي ادراک افهراد را
نسبت به خود وجهان شكل ميدهد (پارک6031 ،؛ سيلبرمن .)6001 ،1يكي از ويژﮔهيههاي اصهلي
دين پرداختن به نگرانيهاي وجودي همانند مشكل مر  ،ترس از انزوا ،بي اساس وبي پايه بودن و
بي معنايي است .دين با وعده حيات ابدي ،اتﺤاد كامهل بها الوهيهت ،ارائهه كهدهاي اخالﻗهي بهراي
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نيكوكاري وعدالت و معناي خهاص وابهدي دادن بهه عهالم هسهتي ايهن نگرانهيهها را كهاهش داده
است(يالوم.)3320 ،
حمايت تجربي ﻗابل توجهي براي رابطه بين دين و معنا در زندﮔي وجهود دارد .مطالعهات رابطهه
مثبت وﻗوي بين معنا در زندﮔي بهصورت خود ﮔزارشي و دينداري دروني را نشان داده انهد( اسهتگر،
فرازير ،اويشي و كالر .)6002 ،افراد متدين معموال سطح بهااليي از معنهاداري در زنهدﮔي را ﮔهزار
ميكنند .اين نه تنها يک مشاهده تجربي است بلكه ب شي از فهم ما نسبت بهه ديهن نيهز هسهت(
پارک.)6031 ،
دين و دينداري اكثر حوزههاي زندﮔي را تﺤت تاثير ﻗرار ميدهد و نمي توان نن را جدا از سهاير
ب شهاي وجودي انسان تلقي نمود .دينداري در ويژﮔيهاي ش صيتي ،حاالت رواني ،نوع نگهر
فرد ،باورها و شناختهاي افراد تاثير ميﮔذارد .شايد بتوان هويت و ش صيت فهرد را از جملهه مههم
ترين ب شهاي زندﮔي دانست كه دين در نﺤوه شكلﮔيري نن نقش مهمي را ايفهاء مهيكنهد .بهه
عبارتي ديگر يكي از مهم ترين وظايف در دوره نوجهواني شهكل دادن احسهاس پايهداري از هويهت
است(اريكسون .)3322 ،بهعنوان ب شي از اين فرنيند ،نوجوان بايد حالت يكپارچه ش صي را در باره
موضوعات وجودي از جمله نقش مذهب در زندﮔي ا ايجاد نمايد .با توجهه بهه ايهن تكليهف دوره
نوجواني ،دوريز و سوننس )6002( 3فرض كرده اند كه سبکهاي ههويتي كهه افهراد در اواخهر دوره
نوجواني شكل ميدهند ،با فرنيندهاي مذهبي ارتباط دارند .ن ريه هويت برزونسكي )6001(6بر يک
ديدﮔاه شناختي در رشد هويت تاكيد دارد ،او سه سبک پرداز هويت؛ اطالعاتي ،هنجاري و سهردر
ﮔم  -اجتنابي را مطرح ميكند .افراد با سبک هويت اطالعاتي بهطور فعهال بهه جسهتجو و ارزيهابي
اطالعات مربوط به خود ميپردازند ،ننها تال ميكنند تها انديشهه ورز ،نﮔهاه و ﮔشهوده نسهبت بهه
تجارب جديد باشند ،به حل مسائل پرداخته و تصميم ﮔيرندﮔان هوشياري باشند .اينها افرادي فعهال،
جستجوﮔر و ارزياب هستند .و بهطور دائم در پي كسب اطالعات مناسب جهت شكل دههي هويهت
خود ميباشند ،در تصميمﮔيري مﺤتاط بوده و داراي تفكري باز ،وظيفه شناس و جدي ميباشد .افراد
با سبک هويت هنجاري توﻗعات و درخواستهاي اطرافيان مهم خود را به اجرا ميﮔذارنهد ،افهراد بها
وجدان و هدفداري هستند و نسبت به اطالعاتي كه ممكهن اسهت ارز ههاي ش صهي ننهها را بهه
چالش بكشد كامال بسته عمل ميكنند .ارز هايي را ميپذيرند كه مورد ﻗبول افراد معتبهر اسهت و
بهطور معمول تمايلي به دريافت اطالعات مزاير با ارز هاي ذهني خود ندارند .افراد با سبک هويت
سردرﮔم –اجتنابي از يک ساختار هويتي نامنسجم برخوردار هستند و به ميزان كمتري از رو هاي
منطقي در فرنيند پرداز اطالعات استفاده ميكنند.از موﻗعيتهايي كه مستلزم تصميمﮔيري اسهت،
اجتناب ميكنند (سوئنس ،دوريز و ﮔوسئنس .)6001 ،1مطالعات نشان دادند سبکههاي اطالعهاتي و
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هنجاري به طور مثبتي با وجود معنا در زندﮔي و سبک اطالعاتي نيز به طور مثبتي با جستجوي معنها
در زندﮔي و همچنين سبک پراكنده اجتنابي به طور منفي با وجود معنا در زندﮔي ،و به طور مثبهت بها
جستجوي معنا در زندﮔي ارتباط دارد (بيومنت و اسكامل.)6036 ،3
نوجوان از زمينه اجتماعي نيز تاثير ميپهذيرد ،ب هش مهمهي از ايهن زمينهه و بافهت اجتمهاعي
رو هاي فرزندپروري والدين است كه نوجوان رشد ش صي و انتقهالههاي زنهدﮔي خهود را در نن
تجربه ميكند .بامرينهد )3333( 6باتوجهه بهه دو عامهل مطالبهه ﮔهري 1و پاسهخدههي 2سهه سهبک
فرزندپروري ،مقتدرانه ،مستبدانه و سهلﮔيرانه را معرفهي نمهوده اسهت .او فرزنهدپهروري را فعاليهت
پيچيدهاي ،شامل رو ها و رفتارهايي ميداند كه بهطور مجزا يا در تعامل با يكديگر بر رشد كودک
تاثير ميﮔذارند .در واﻗﻊ پايه و اساس شيوه فرزندپروري مبين تهال ههاي والهدين بهراي كنتهرل و
اجتماعي كردن كودكانشان است .براسهاي ،پيكهو و اسهتجر )6031( 1بهه ايهن نتيجهه رسهيدند كهه
متزيرهاي والديني (تفاهم يا پاسخدهي از سوي والدين ه س تﮔيهري والهدين و حمايهت اجتمهاعي
ننان) بهطور چشمﮔيري با معني در زندﮔي نوجوانان ارتباط داشتند .اين متزيرهاي والديني بههعنهوان
شيوههاي فرزندپروري از ننها ياد ميشود .والدين مقتدر در عين حال كه به نيازهاي فرزنهدان توجهه
دارند ،به بيان انت ارات و توﻗعات خويش ميپردازند و ﻗواعهد و مقرراتهي را نيهز اعمهال مهينماينهد.
والدين مستبد پذيراي نيازهاي فرزندان نيستند ،اما بر اطاعت از ﻗوانين و مقررات تاكيهد مهينماينهد.
والدين سهلﮔير هم مﺤبت زياد و مهار كمي را اعمال ميكنند.
ون تونجرن و همكاران )6031( 2رواب نزديک را يک منبﻊ مهم معنا در زنهدﮔي مهيدانسهتند.
اساسا انسان بهعنوان يک موجود اجتماعي در رواب نزديک رشد ميكند .رواب نزديک اين ﻗابليهت
را دارد كه به مردم اين احساس را بدهد كه ننها ب شي از دنياي بزرﮔتر از خودشهان هسهتند و ايهن
كل از مجموع اجزاء بزر تر است .عالوه بر اين شركت در رواب متقابل كه در نن افهراد از طريهق
اﻗداماتشان تاثير ميﮔذارند و از ديگران نزديک به خود تاثير ميپذيرند ،يكهي از راهههاي اسهت كهه
مردم احساس ميكنند كه زندﮔيشان مهم ومعنادار است.
ﮔرودن و جوز )6031( 1نمونهاي شامل  621نفر از افراد  10تا  23سهال را در نيوزيلنهد بررسهي
نمودند .هد ننها مش ا كردن منابﻊ پيشبينيكننده معنا بود نتاي نشان داد كه وجهود معنها بهه
وسيله متزيرهاي رواب بين فردي و خانوادﮔي و جستجوي معنا توس متزيرههاي رشهد ش صهي و
دينداري بهطور مثبتي پيشبيني ميﮔردد.
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المبرت ،استيلمن ،بوميستر ،فينچم ،هيكز و ﮔراهام )6030( 3نشان دادنهد كهه روابه خهانوادﮔي
نسبت به ساير رواب اجتماعي كمک بيشتري به معناداري زندﮔي افراد ميكند و منبﻊ چشهمﮔيهري
براي معناداري در زندﮔي هست .طرد كردن بين فردي اغلب باعهب حالهت واسهازي واحسهاس بهي
معنايي زندﮔي است ،در حالي كه بودن در رواب نزديک منجر به افزايش احساس معنا ميشود .ننها
هم چنين معتقدند كه حمايت وپاسخ ﮔويي والدين معنا در زندﮔي را تقويت ميكند.
بسياري از تال ها براي يافتن منابﻊ معنا در زندﮔي در فرهن هاي ديگر انجام شده است .معنا
در درون هر ش ا وجود ندارد اما در داخل فرهن توليد ،توزيﻊ وتكثير ميشود( باميسهتر3333 ،6
به نقل از زان وهمكاران .)6032 ،هنجارهاي فرهنگي و نرمانها يک مدل مشترک از ننچهه يهک
"فرد خوب " و " زندﮔي خوب " ناميده ميشود را به وجود مينورد .ومش ا ميكننهد كهه كهدام
اهدا ارز پيگيري را دارند ،چه نوع از زندﮔي ارزشمند است و چه تجربهههايي معنها دار بهه ن هر
ميرسند (چاو و كزبير.)6031 ،1
نوجواني يک دوره رشدي براي پرور دادن معناي زندﮔي است .ساختن معني در زندﮔي خيلي
زود شروع ميشود و نيروي انگيزشي ﻗوي در در دوره نوجواني ميباشد (بيومنت .)6003 ،2تﺤقيقات
تجربي رابطه نزديكي بين معنا در زنهدﮔي و رشهد ويژﮔهيههاي مثبهت در دوره نوجهواني را نشهان
مي دهنهد .معنها در زنهدﮔي شهامل دامنهه وسهيعي از كاركردههاي مثبهت روانشهناختي ،بهزيسهتي
روانشناختي ونشانگان روانتني اندک در نوجوانان ميباشد (براسي ،پيكو و استگر .)6033 ،علي رغم
اهميت معني در زندﮔي براي نوجوانان جواب اين سؤال كه چگونه معني در زندﮔي بوجهود مهينيهد
مشكل است .مدلهاي تلفيقي از چگونگي رشد معني در زنهدﮔي در طهول عمهر ارائهه شهده اسهت.
(ديمون ،منون و برونک.)6001 ،1
فراي )3332( 2ميﮔويد :نوجوان بايد هم ظرفيتهاي روانشهناختي (بهراي مثهال مههارتههاي
زندﮔي براي مقابله موثر وسازﮔارانه با توﻗعات اجتماعي) و هم ظرفيتهاي اجتمهاعي (مهثالً در بهين
همساالن و يا خانواده) را تقويت كند تا به معني در زندﮔي دست يابد.
با وجود تﺤقيقات متعددي كه بر روي تجربه معناي زندﮔي صورت ﮔرفته است ،هنوز اين سوال
وجود دارد كه منابﻊ معناب ش به زندﮔي يک نوجوان چيست؟ مطالعهات م تلهف صهورت ﮔرفتهه در
مورد معناي زندﮔي ،منابﻊ و ابعاد نن بندرت به دوره نوجواني پرداختهاند ،در حالي كه ميتوان ظههور
معنا را به شكل واﻗعي نن در اين مرحله از تﺤهول همهراه بها شهكلﮔيهري هويهت در فهرد رديهابي
نمود(براساي ،پيكو و استجر.)6036 ،

1. Lambert, Stillman,Baumeister,Fincham,Hicks & Graham
2. Baumeister
3. Chao & Kesebir
4. Beaumont
5. Damon,Menon & Bronk
6. Fry
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پژوهش

داشتن معنا در زندﮔي مسالهاي است كه در دوره نوجواني با توجه به مسائل ومشكالت خهاص
اين دوره اهميت بيشتري پيدا ميكند.در پژوهشهاي ﻗبلي روي مجموعهاي از متزيرهها بههصهورت
مجزا كار شده است وبيشتر رواب دو جانبه را بررسي نموده اند .مطالعه حاضر مجموعهاي از متزيرها
را با هم نزمون ميكند .با توجه به مباني ن ري موجود ،در اين پژوهش سبکهاي هويت ،بهعنهوان
ميانجي بين دينداري وشيوههاي فرزندپروري با معنا در زندﮔي در ن ر ﮔرفته شد .بهطور كلي سهوال
اساسي اين بود كه نيا دينداري و شيوههاي فرزندپروري با ميانجيگري سبکههاي هويهت ،معنها در
زندﮔي را پيشبيني ميكنند؟
روش
در اين پژوهش از رو همبستگي استفاده شد .در اين مرحله مجموعهاي از معادالت رﮔرسيون چند
متزيري در مدليابي معادالت ساختاري به ﮔونه همزمان مورد ارزيابي ﻗرار ﮔرفتند .به من ور تبيهين
معناي زندﮔي برپايه مدليابي ،مفروضههاي معادالت ساختاري درمدل مورد مطالعهه ،مهورد بررسهي
ﻗرار ﮔرفت .جامعه نماري شامل كليه دانشنموزان دخترسال سوم دوره متوسهطه دوم شههرايالم بهه
تعداد2212نفر بودكه در60نموزشگاه به تﺤصيل اشهتزال داشهتند .بها اسهتفاده از رو نمونههﮔيهري
خوشهاي چند مرحلهاي ،نمونهاي به تعداد  600نفر انت اب و پرسشنامهها در بين ننها توزيﻊ شد.
ابزار پژوهش
1

الف) پرسشنامه معنای زندگی  :مقياس معناي زندﮔي توس استگر ،فريهزر ،اويشهي و كهالر
( ) 6002جهت ارزيابي وجود معنا وتال براي يافتن معنا ارائه شده و اعتبار وپايايي و ساختار عاملي
نن در پژوهشهاي م تلف با نمونههاي متفاوت مورد بررسهي ﻗهرار ﮔرفتهه اسهت .مقيهاس معنهاي
زندﮔي شامل دو زير مقياس است كه وجود معنا در زندﮔي ونيز جستجو براي يافتن معنها را ارزيهابي
ميكند .مجموع نمرات سوالهاي  2 ،1 ،1 ،6و 30ميزان تال فهرد بهراي يهافتن معنها و مجمهوع
نمرات سوالهاي  2 ،1 ،2 ،3و 3ميزان حضور معنا در زندﮔي فرد را مش ا مهيكننهد .پايهايي بهاز
نزمايي با فاصله زماني يک ماه براي زير مقياسهاي وجود معنا و جستجوي معنا به ترتيهب  0/10و
0/11است(استگر وهمكاران .)6002 ،سازندﮔان نزمون روايهي همگهرا بها ( نزمهونههاي رضهايت از
زندﮔي ،عاطفه مثبت و عوامل ش صيتي برون ﮔرايهي و توافهق پهذيري) و واﮔهرا بها (نزمهونههاي
افسردﮔي ،عاطفه منفي و نوروز ﮔرايي) را بررسي كرده و روايي خهوبي بهراي نن ﮔهزار داده انهد.
همچنين ضريب همساني دروني هر دو زير مقياس وجود وجستجوي معنا بهه ترتيهب  0/21و 0/12
بوده است .احمدي و همكاران( )3131با رو بازنزمايي و با فاصله زماني  31روز براي زير مقيهاس
وجود معنا پايايي  0/13و براي زير مقياس جستجوي معنا  0/13را ﮔزار داده اند .در مطالعه حاضر
1. Meaning in Life Questionnaire
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نلفاي كرونباب مﺤاسبه شده براي زير مقياس وجود معنها  0/21و بهراي جسهتجوي معنها 0/12بهود.
دراين پژوهش روايي پرسشنامه از طريق عامل تاييدي مرتبه اول صورت ﮔرفت.
ب) پرسشنامه دینداری : 1اين پرسشنامه توس ﮔهالک واسهتارک )3321(6سهاخته شهده
است .داراي  62ﮔويه است كه در چهار بعد اعتقادي با (1ﮔويهه) ،عهاطفي بها (2ﮔويهه) ،پيامهدي بها
(2ﮔويه) ومناسكي با (1ﮔويه) جهت سنجش ميزان دينداري به كار ميرود .مقياس اندازه ﮔيري مورد
استفاده در اين سنجش ،ليكرت ميباشد كه هر ﮔويه پن درجه ارزشي(كامال موافق ،موافق ،بينابين،
م الف و كامال م الف ) را در بر ميﮔيرد و ارز هاي هر ﮔويه بين صفر تا چهار متزير مهيباشهد..
سراج زاده و رحيمي( )3136در پژوهشي ضريب نلفاي كرونباب بهراي كهل پرسشهنامه را  ،0/30بعهد
اعتقادي  ،0/30بعدتجربي  ،0/23بعدپيامدي 0/12و بعدمناسكي  0/22به دست نورد .پايايي اين ابزار
در پژوهش حاضر با استفاده از ضريب نلفاي كرونباب براي كل پرسشنامه  ،0/22بعد اعتقادي ،0/12
بعد عاطفي  ،0/11بعد پيامدي  0/22و بعد مناسكي  0/22مﺤاسهبه شهد و روايهي از طريهق عامهل
تاييدي مرتبه اول صورت ﮔرفت.
5
ج) پرسشنامه سبک های هویفت  :پرسشهنامه سهبک ههاي هويهت اولهين بهار توسه
برزونسكي ( )3323براي اندازه ﮔيري فرنيندهاي شناختي  -اجتمهاعي كهه نوجوانهان در برخهورد بها
مسائل مربوط به هويت از نن استفاده ميكنند ،طراحي شد.بر اساس ديدﮔاه برزونسكي نوجوانان سه
جهههت ﮔيههري متفههاوت يهها سههه سههبک پردازشههي هههويتي م تلههف را انت ههاب مههيكننههد.
اين پرسشنامه سه سبک هويتي شامل اظالعاتي ،هنجاري و سردرﮔم /اجتنابي را موردارزيهابي ﻗهرار
ميدهد و شامل 20سئوال است كه  33سئوال به سبک هويهت اطالعهاتي ،و  3سهئوال بهه سهبک
هويت هنجاري و  30سئوال به سبک هويت سردرﮔم /اجتنابي و  30سئوال نيهز بهه مقيهاس تعههد
اختصاص داده شده است .سئواالت بر روي يک مقياس پن درجهاي ( كهامالً م هالف = ،3م هالف
= ،6تا حدودي موافق = ،1موافق = ،2كامالًموافق = )1نمره ﮔذاري ميشوند .سئواالت ،33 ،32 ،60
 3بهطور معكوس نمره ﮔذاري ميشوند در پهژوهش كراسهتي ،رابينهي ،برزونسهكي و ميهوز)6003(2
ضرايب نلفاي كرونباب براي سبکهاي هويت اطالعاتي ،هنجاري ،سردرﮔم  -اجتنابي وتعهد هويت
به ترتيب 0/11 ،0/12 ،0/22و 0/16به دست نمد .نﻗاجاني ( )3123پرسشنامه مذكور را هنجاريابي و
ضريب نلفاي سبک اطالعاتي را  ،0/21سبک هنجاري را  0/11و سبک سردرﮔم را  0/12به دسهت
نورد .در اين پژوهش ضريب نلفاي كرونباب براي سبکهاي هويت اطالعاتي ،هنجاري و سردرﮔم-
اجتنابي به ترتيب  ،0/16 ،0/10و  0/22مﺤاسبه ﮔرديد .هم چنين روايي پرسشنامه از طريهق عامهل
تاييدي مرتبه اول صورت ﮔرفت.
1. Religiosity Questionnaire
2. Glok & Stark
3. Identity Styles Inventory
4. Crocetti, Rubini, Berzonsky & Meeus
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پژوهش

د) پرسشنامه شیوههای فرزندپروری :1دايانا بامريند ( )3311فرم اوليه اين پرسشنامه را
كه داراي  10ﮔويه است ،طراحي وساخته است .اين پرسشنامه توسه حسهين پهور ( )3123ترجمهه
شده است و پس از تﺤليل عاملي مش ا شد كه پرسشهاي شماره  31 ،32 ،62و  62روي ههيچ
عاملي بار نمي شوند .اين پرسشنامه شيوههاي فرزندپروري والهدين را در سهه عامهل انهدازه ﮔيهري
ميكند .در مقابل هر عبارت ﮔزينههاي كامال م الفم ،م الفم ،تا حدودي م الفم ،مهوافقم و كهامال
موافقم براي ارز ﮔذاري وجود دارد.بوراي ( )3333براي بررسي اعتبار و روايهي ايهن پرسشهنامه از
رو افتراﻗي استفاده نمود ومشاهده كرد كه شيوه استبدادي رابطه منفهي بها سههلﮔيهري واﻗتهدار
منطقي دارد .وشيوه سهلﮔيرانه رابطه معنيداري با شيوه ﻗاطعانه نداشت .پودينه و همكاران ()3131
براي تعيين پايايي پرسشنامه با استفاده از نلفهاي كرونبهاب ،مقهدار ضهريب نلفها بهراي سهبکههاي
فرزندپروري مستبدانه ،مقتدرانه و سهلﮔيرانه به ترتيب  0/21 ،0/11و  0/11به دست نوردند .در اين
مطاله مقدار ضريب نلفاي مﺤاسبه شده براي كل پرسشنامه  0/16و بهراي سهبک مسهتبدانه ،0/11
سبک مقتدرانه  0/21و سبک سهلﮔيرانه  0/22مﺤاسبه شهد و روايهي پرسشهنامه از طريهق عامهل
تاييدي مرتبه اول صورت ﮔرفت.
یافتهها
در اين پژوهش از تكنيک الگوسازي معادالت ساختاري براي تﺤليل دادهها استفاده شد .متزيرههاي
مستقل و وابسته پژوهش بهصورت متزيرهاي مكنون ودر ﻗالب مدلهاي مرتبه اول وارد مدل شدند.
مفروضههاي معادالت ساختاري درمدل موردمطالعه ،مورد بررسهي ﻗهرار ﮔرفهت .بهه خصهوص ههم
پوشاني متزيرهاي مستقلي كه واريانس متزير وابسته را تبيين ميكنند .يک شاخصي كه در اين مورد
استفاده شده همبستگي بين متزيرهاي موجود در مدل بوده كهه در جهدول شهماره يهک نورده شهده
است .همبستگي پايين و متوس بين متزيرها نشان ميدهد كه هم خطي پايين است .ههم چنهين از
تكنيک خودﮔردانسازي 6كه نياز به پيش فرضهاي توزيعي ندارد براي تعيهين معنهاداري و فاصهله
اطمينان اثرات مستقيم ،غير مستقيم ،كل و ميانجي استفاده ﮔرديد.
جدول  .0همبستگی درونی متغیرهای پژوهش وسطوح معنیداری آنها
ردیف
3
6
1
2
1

متغیرها
اعتقادي
عاطفي
پيامدي
مناسكي
هويت

1
**222.
**212.
**660.
**161.

5

5

4

**233.
**662.
**121.

**263.
**103.

**112.

3

0

7

8

1

1. Parenting Styles Questionnaire
2. Bootstrapping
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ردیف
2
1
2
3

متغیرها
هنجاري
هويت
اطالعاتي
جستجوي
معنا
حضور
معنا
شيوه
فرزندپروري

0

8

7

1

5

5

4

3

**130.

**113.

**661.

**131.

**160.

**166.

**322.

**663.

311.

**611.

**163.

**200.

**123.

**633.

**613.

**233.

**212.

**220.

0362

022.

**661.

*310.

*313.

*321.

313.

1

**622.

* p<0/01 ** p<0/03

بهمنطور بررسي فرضيههاي پژوهش از رويكرد مدلسهازي معادلهه سهاختاري اسهتفاده ﮔرديهد.
متزيرهاي پژوهش بهصورت متزيرهاي مكنون و در ﻗالب مهدلههاي عهاملي مرتبهه اول وارد مهدل
شدند .برنوردهاي مربوط به پارامترهاي اصلي در شكل شماره يک نمده است.

نمودار .0مدل تجربی پژوهش رابطه متغیرهای دینداری وشیوههای فرزندپروری با معنای زندگی
مبتنی بر میانجیگری سبکهای هویت
جدول .2شاخصهای برازش مدل
IFI

RMSEA

PCFI

CFI

CMIN/DF

DF

X2

شاخص های

0/33

0/021

0/111

0/33

3/113

310

613/636

برازش مدل
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پژوهش

زماني كه از الگوي معادالت ساختاري اسهتفاده مهيشهود ،يهک مولفهه مههم تﺤليهل ،ارزيهابي
چگونگي براز مدل فرضيهاي با دادههاي مشاهده شده است .شاخاهاي ارزيابي كليت مهدل در
جدول شماره  6با مد ن ر ﻗرار دادن دامنه مطلوب اين شاخا ها ،در مجموع بيانگر اين اسهت كهه
دادههاي پژوهش ،مدل تدوين شده را حمايت ميكنند وبه عبارت ديگر براز دادهها به مدل برﻗرار
است .همه شاخاها در دامنه مطلوب و داللت بر مطلوبيت مدل دارند .بنابراين فرضيه اول پژوهش
تاييد ميشود.
جدول .3اثرات مستقیم متغیرهای پژوهش
اثرات متغیرها
دينداري ← معنا در زندﮔي
دينداري ← سبک هويت
سبک هويت ← معنا در زندﮔي
فرزندپروري ← معنا در زندﮔي
فرزندپروري← سبک هويت

وزن رگرسیونی
0/63
0/22
0/10
0/32
0/32

کران باال
0/112
0/222
0/160
0/166
0/122

کران پایین
0/023
0/622
0/623
0/02
-0/033

معنیداری
0/006
0/003
0/003
.0/06
0/02

برنوردهاي مربوط به پارامترهاي اصلي مدل در جدول  1ﮔهزار شهده اسهت .يافتهههها نشهان
ميدهند كه اثر مستقيم متزيرهاي دينداري ،شيوهي فرزندپروري و سبکهاي هويت بر متزيهر معنها
در زندﮔي از لﺤاظ نماري معنادار است .نتاي رو خودﮔردانسازي بها تعهداد نمونههﮔيهري ()1000
نشان ميدهد كه در فاصله اطمينان  0/31نتايجي كه در ميان نمونهه نمهاري مشهاهده مهيشهود در
جامعه نماري هم وجود دارد .با توجه به اطالعات جدول تاثير شيوه فرزندپهروري روي متزيهر سهبک
هويت معنا دار نمي باشدو بين كران باال( )0/122وكران پايين( )-0/033صفر ﻗرار ميﮔيرد بنهابراين
نمي توان ضريب تاثيري كه در نمونه به دست نمده است را در جامعه نماري مشاهده نمهود .بها مهد
ن ر ﻗرار دادن ضرايب تاثير مربوط به هريک از اين متزيرها ميتوان ﮔفت كه افزايش ميهزان ننهها،
افزايش معنا در زندﮔي را به دنبال دارد.
جدول  .4اثرات غیر مستقیم و کل متغیرهای پژوهش
اثرات متغیرها
اثرغير مستقيم دينداري ← معنا در زندﮔي
اثر غير مستقيم فرزندپروري← معنا در زندﮔي
اثركل دينداري ← معنا در زندﮔي
اثر كل فرزندپروري ← معنا در زندﮔي

وزن رگرسیونی
0/611
0/020
0/132
0/602

کران باال
0/226
0/631
0/133
0/232

کران پایین
0/331
-0/002
0/636
0/011

معنیداری
0/0003
0/01
0/003
0/03

براي بررسي اثر ميانجي بايد ابتدا رواب متزيرهاي مستقل و وابسته را بررسي كرد .بدون حضور
متزير ميانجي تاثير متزير دينداري روي معنا در زندﮔي  0/11و متزير شيوه فرزندپروري  0/62بود .با
ورود متزير ميانجي يعني سبک هويت به مدل اثر دينداري به  0/11و فرزندپروري به  0/32كهاهش
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يافت .يعني به ترتيب كاهش  0/60و  0/2را به دنبال داشت .زماني كه اثرات متزيرههاي مسهتقل از
طريق متزير ميانجي اعمال ﮔرديد ،اين كاهش اثر در مورد متزير دينداري به  0/61نيز رسيد .كاهش
اثرات متزيرهاي مستقل روي متزير وابسته شراي را بهراي انجهام مﺤاسهبات ميهانجي مهيها نمهود.
يافتههاي جدول  2در رابطه با اثر غيرمستقيم متزيرهاي دينداري و شيوه فرزنهدپهروري بهر معنها در
زندﮔي در صورتي كه متزير سبک هويت ميانجي باشد ،نشان ميدهد كه اثر غير مستقيم دينداري بر
معنا در زندﮔي به لﺤاظ نماري معنا دار است .نتاي رو خودﮔردانسهازي نشهان مهيدههد كهه در
فاصله اطمينان  0/31صفر بين دو حد باال( )0/226و پايين ( )0/331ﻗرار نمي ﮔيرد ،بنابراين اثر غير
مستقيم معنادار بوده ومتزير سبک هويت در رابطه بين دينداري و معنا در زندﮔي نقش ميانجي دارد.
با توجه به اين كه متزير دينداري بهطور مستقيم داراي اثر معنادار بر متزير معنا در زندﮔي اسهت ،در
نتيجه متزير سبک هويت در رابطه بين دينداري و معنا در زندﮔي نقش ميانجي كامل را ندارد چهون
همه اثرات متزير دينداري از طريق متزير سبک هويت منتقل نمي شود.بر اساس اطالعات جدول 2
اثر غير مستقيم شيوه فرزندپروري از طريق متزير ميانجي سبک هويت معنها دار نيسهت( .)p>/05در
اين مطالعه اثرات كل متزيرهاي مستقل يعني دينداري و شيوه فزرند پروري بر متزير معنا در زندﮔي
معنا دار بود .بهطور كلي ميتوان نتيجه ﮔرفت كه متزير ميانجي انتفال دهنده كليه اثرات متزيرههاي
مستقل نبوده و تنها ب شي از اثرات اين متزيرها را منتقل ميكند.
بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش با هد تعيين نقش ميانجي ﮔري سبکهاي هويت در رابطه بين دينداري و شيوههاي
فرزندپروري با معناي زندﮔي انجام ﮔرفت .يافتههاي پژوهش از نقش ميانجي سبکهاي هويت بين
دينداري با معناي زندﮔي حمايت كردند .دينداري بهعنوان يک متزير مستقل بهصورت مستقيم وغير
مستقيم از طريق سبکهاي هويت بر ميزان معناداري موثر است .به عبهارت ديگهر افهزايش ميهزان
دينداري بر معناداري تاثير ﮔذار است .اين نتاي با يافتههههاي پهارک ( ،)6031تيليهون و بلوﮔميهدي
( ،)6003استگر ،فرازير ،اويشي و كالر( )6002و سيلبرمن( )6001كه عنوان نموده اند بين دينداري و
معناي زندﮔي رابطه وجود دارد ،هماهن است .جامعه شناسان دين بهصورت كلي بر اين باورند كهه
دين براي انسانها ميتواند چار چوبي من م خلق كند كه كل هستي در اين چارچوب ﻗابهل تفسهير
باشد .دين در سطح فردي داراي كاركردهايي ن ير ؛ دادن معنا و هد به زنهدﮔي ،ايجهاد احسهاس
نرامش در فرد ،تثبيت احساس تعلق فرد به جامعه ،ايجاد ن هامي از ارز ههاي اخالﻗهي بهراي فهرد
وتشكيل هويت فردي است .تمامي اين كاركردها بر احساس معنا در زندﮔي موثر هستند.
بر اساس الگوي ﮔالک و استارک )3321(3از چهار بعد اعتقهادي ،عهاطفي وتجربهي ،پيامهدي و
مناسكي براي سنجش دينداري در اين پژوهش استفاده شد .از بين اين ابعاد چهارﮔانه بعد اعتقادي و
1. Glok & Stark
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تجربي داراي بيشترين بار عاملي و بعد مناسكي داراي كمترين بار بود .با توجه به اين يافته به ن هر
مي رسد نن جنبه از دين كه كاركرد معنا ب شي بيشتري در دوره نوجواني دارد باورها وعواطف ديني
هستند كه ناظر به اعتقاد به خداوند ،روز ﻗيامت و احساس نرامش رواني انسان مهيباشهند .چهون در
مساله معنا نوجوانان معماها و سواالت زيادي در باره جهان نفرينش دارند و به دنبهال مبنهايي بهراي
پاسخ ﮔويي به نن سواالت هستند و از اين طريق ن مي را بر جهان حاكم ميكنند بنابراين باورها و
اعتقادات ديني مي توانند در اين خصوص نقش مهمهي را ايفها نماينهد بهه همهين خهاطر اسهت كهه
همبستگي بعد اعتقادي با معناي زندﮔي بيشتر است .اين موضوع در روانشناسي اجتماعي و ن ريهه
نگر ها تﺤت عنوان تفاوت ميان بعد شناختي با بعد رفتاري انسان مطرح است .بهه عبهارت ديگهر
ابعاد شناختي و عاطفي دينداري بيشتر با مسايل ن ري و ابعاد پيامدي و مناسكي بها مسهايل عملهي
دين ارتباط بيشتري دارند.
يافته ديگر اين پژوهش نشان ميدههد كهه بهين سهبکههاي هويهت و معنهاي زنهدﮔي رابطهه
معنههيداري وجههود دارد .ايههن نتههاي بهها پههژوهشهههاي بيومنههت و اسههكامل( )6036و دوريههز و
همكاران( )6002همسو ميباشد .نوجواني مرحلهاي است كه با تزييرات اساسي درخود ونيز تشهكيل
يک هويت پايدار همراه است .به اعتقاد اريكسون( )3322مهم ترين هد دوران نوجواني رشد يهک
هويت ش صي است .فرنيند رشد هويت يک فرنيند پيش رونهده اسهت كهه شهامل يكپارچههسهازي
نﮔاهانه اعتقادات فرد راجﻊ به خود  ،اعقاد فرد راجﻊ به اين كه ديدﮔاه ديگران در مهورد او چگونهه
است و تعهد نسبت به ارز هاي ش صي و هد هاي زندﮔي است(شوارتز.)6001 ،
برزونسكي( )6001بر يک ديدﮔاه شناختي در رشد هويت تها كيهد دارد .او سهه سهبک پهرداز
هويت؛ اطالعاتي ،هنجارس و سردرﮔم  -اجتنابي را مطرح ميكند .بر اساس مدل براز شده بهين
سبکهاي هويت هنجاري واطالعاتي با معناي زندﮔي رابطه مثبت معنادار وبين سهبک سهردرﮔم -
اجتنابي با معناي زندﮔي رابطه منفي معنادار وجود دارد.
افرادي كه سبک هويت ننها اطالعاتي است ،افرادي جستجوﮔر و ارزياب هسهتند و همهواره بهه
دنبال كسب اطالعات جهت شكل دهي هويت خود ميباشند .ب ش مهمي از اطالعا ت نوجوان در
اين دوره سني از طريق نموز هاي ديني و مذهبي در مدارس وساير نهادهاي متولي دين و مذهب
ارائه ميشود .در اين پژوهش رابطه بين دينداري وسهبکههاي هويهت معنهادار وداراي بهار عهاملي
متوسطي مي باشد .با توجهه بهه نقشهي كهه ديهن در پهرداز سهبکههاي ههويتي نوجوانهان دارد،
شكلﮔيري هويتهاي سالم در اين دوره ميتواند روي معناي زندﮔي فرد موثر باشد به همين خاطر
در اين پژوهش اين رابطه از ﻗوت خوبي برخوردار است .برمبناي ن ريه برزونسكي ( )6001افهراد بها
سبک هويت اطالعاتي بهصورت نقادانه مسائل مرتب با مذهب را مورد بررسي ﻗرار ميدهند تا ننهها
را با مش صات ش صي خود مقايسه كنند .نوجوانان داراي كنند ،اما افراد با سبک هويهت هنجهاري
حداﻗل در مﺤي هايي كه سنتهاي مذهبي ﻗدرتمندي دارند ،مذهبيتر هستند.
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با تاكيد بر مدل اين پژوهش يافته ديگر اين است كه شيوههاي فرزندپروري با معناداري ارتبهاط
دارد .نوجوان از زمينه اجتماعي نيز تاثير ميپذيرد ،ب هش مهمهي از ايهن زمينهه و بافهت اجتمهاعي
رو هاي فرزندپروري والدين است كه نوجوان رشد ش صي و انتقهالههاي زنهدﮔي خهود را در نن
تجربه ميكند ،در الگوي بامريند( )3333باتوجه به دو عامل مطالبه ﮔري 3و پاسخدهي 6سهه سهبک
فرزندپروري ،مقتدرانه ،مستبدانه و سهلﮔيرانه معرفي شده است .ازبين اين سبکهاي م تلف تنهها
شيوه اﻗتدار طلبانه با معناي زندﮔي ارتباط مثبت معنادار دارد .و ايهن يافتهه بها نتهاي پهژوهشههاي
المبرت و همكاران ()6030؛ براساي ،پيكو و استجر ( )6031وﮔرودن و جوز( )6031هم وان است.
راموس وهمكاران( )6031رواب نزديک را يک منبﻊ مهم معنها در زنهدﮔي مهيدانسهتند .اساسها
انسان بهعنوان يک موجود اجتماعي در رواب نزديک رشد ميكند .رواب نزديک اين ﻗابليت را دارد
كه به مردم اين احساس را بدهد كه ننها ب شي از دنياي بزرﮔتر از خودشهان هسهتند و ايهن كهل از
مجموع اجزاء بزر تر است .عالوه بهر ايهن شهركت در روابه متقابهل كهه در نن افهراد از طريهق
اﻗداماتشان تاثير ميﮔذارند واز ديگران نزديک به خود تاثير ميپذيرند ،يكي از راههاي است كه مردم
احساس ميكنند كه زندﮔيشان مهم ومعنادار است.
همانطور كه المبرت و همكاران ( )6030در مورد تاثير رواب خهانوادﮔي در معنها داري زنهدﮔي
بيان كردند؛ خانواده اين ظرفيت روانشناختي را دارد كه از طريق اعمال شيوههاي فرزندپروري سالم
و مقتدرانه و ايجاد فضاي توام با احترام و پذير و درک همدالنه نسبت به سهاير روابه اجتمهاعي
كمک بيشتري به معناداري زندﮔي افراد بكند .در خانوادههايي كه افراد رواب نزديكي با ههم دارنهد،
فرزندان به راحتي تعارضات خود را مطرح ميكنند واز والدين راهنمايي و كمک ميطلبنهد .برﻗهراري
رابطه با كيفيت با والدين منجر به ايجاد احساس تعلق و عشق در فرزندان ميشهود و ايهن احسهاس
ننان را در داشتن معنا و هد در زندﮔي كمک ميكند.
در سبک مقتدرانه والدين با مﺤبت بوده ورابطه ﮔرم وصميمي با فرزندان خود دارند .ننها ضهمن
كنترل منطقي فرزندان ،توﻗعات وانت ارات عاﻗالنه دارند .براي منﻊ رفتار و وادار كهردن فرزنهدان بهه
انجام فعاليتهاي خاصي داليل روشني را ارائه ميدهند .ودر برابهر رفتارههاي ننهان عكهس العمهل
مناسب انجام ميدهند .نوجواناني كه والدين ننها از اين سبک تربيتي برخوردارنهد ،احسهاس اهميهت
وارز را به نوجوان منتقل ميكنند در تعريفي كه مرتال و استجر( )6032از معناي زندﮔي داشته اند
يكي از مولفههاي نن را ارزيابي دانسته اند كهه عبارتسهت از ميزانهي كهه افهراد احسهاس مهيكننهد
وجودشان داراي اهميت وارز است .جهورج و پهارک( ،6032بهه نقهل از مهرتال و اسهتجر)6032 ،
استدالل كرده اند كه موضوع وجود و هستي فرد يک جنبه مهم و مﺤوري در تعريهف معنها اسهت و
نن عبارت از درجهاي كه افراد احساس ميكنند كه وجودشان داراي اهميت و ارز است .اين جنبه
از معنا ميتواند بهعنوان ارزيابي زندﮔي فردي تعريف شود .به عبارت ديگر اهميهت بههعنهوان يهک
1. demandingness
2. responsiveness
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جنبه از معنا در زندﮔي روي اين سوال متمركز است كه چه چيهزي منجهر بهه تجربهه يهک زنهدﮔي
ارزشمند ميشود؟ به ن ر ميرسد با توجه به ويژﮔيهايي كه براي سبک والديني مقتدرانه ذكهر شهد
اين شيوه تربيتي مي تواند تجربه ارزشمند بودن واهميت داشتن را براي نوجوانهان بهه دنبهال داشهته
باشد.
شواهد تجربي نشان ميدهند كه تجربه معنا در زندﮔي با بهزيسهتي روانشهناختي (اسهتگر ،اويشهي و
كاشدان )6003 ،هم چنين با كيفيت زندﮔي وسالمت ارتباط دارد (كراس .)6001 ،افرادي كه خهود را داراي
مقدار زيادي معنا در زندﮔيشان ﻗلمداد ميكنند؛ سطوح شادي ،رضايت از زندﮔي (استگر ،اويشي وكزبيهر،3
 )6033و خوشب تي كلّي وسالمت جسماني (براساي ،پيكهو و اسهتگر )6033 6را ﮔهزار مهينماينهد .در
روانشناسي ،معنا در زندﮔي بهعنوان پيامدهاي ﻗابل توجهي براي عملكرد سالم انسان فهميده شده اسهت.
بهعنوان مثال بارها ارتباط مثبت درک معنا در زندﮔي با بهزيستي جسماني و روانشناختي در جمعيتههاي
م تلف پيدا شده است ،داشتن معنا در زندﮔي به ن ر ميرسد ارتبهاط ﻗهوي تهري باسهالمت جسهم وروان
داشته باشد (استگر ،كاشدان ،سوليوان ولورنتز .)6002 ،1با توجه بهه تهاثيرات مثبهت روانشهناختي معنها در
زندﮔي ميتوان در دوره نوجواني روي اين مهم تاكيد خاص داشت.
با جمﻊ بندي يافتههاي اين پژوهش ميتوان نتيجه ﮔرفت كه دينهداري ،سهبکههاي هويهت و
شيوههاي فرزندپروري در احساس معناداري در زندﮔي موثر هستند .با توجه بهه ايهن كهه نتهاي بهه
دست نمده از تجزيه و تﺤليل دادهها به ﮔونهاي با نتاي حاصل از پژوهشهاي مشابه هم واني دارد
و از ننجايي كه احساس معنا در زندﮔي نقش مهمي در سالمت رواني و بهزيستي روانشناختي فهرد
دارد ،ميتوان بر اساس اين متزيرها پيشبيني ﻗابل اعتمادي براي معنا در زنهدﮔي در دوره نوجهواني
ارائه كرد .بنابراين پيشهنهاد مهيشهود كهه مهدارس در برنامههههاي نموزشهي وتربيتهي خهود بهراي
دانشنموزان و اولياء روي شيوههاي فرزندپروري ،سبکهاي هويهت سهالم و امهوز ههاي دينهي و
مذهبي تمركز نمايند .به دليل اين كه اين متزيرها سهم مهمي از معنا داري زندﮔي در دوره نوجواني
را تبيين مينمايند و به تبﻊ احساس معنا در زندﮔي ،اميد به نينده ،تال و كوشش جايگزين ياس و
نااميدي خواهد شد ،نتيجه اين فعاليت كمک به ارتقاء سهطح بهداشهت روانهي نوجوانهان مهيباشهد.
مﺤدوديت اين پژوهش ﮔستره جزرافيايي وفرهنگي نن و هم چنين مﺤدود شدن نمونهه نمهاري بهه
دانشنموزان دختر دوره دوم متوسطه است.
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