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ارتباط بين داشتن معنا در زندگي با 
وضعيت استرس، اضطراب و افسردگي 

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايران 
در سال 1392

طاهره دهداري،1 رسول ياراحمدی،2 محمدحسین تقديسی،3 ريحانه دانشور4 
و جمال احمدپور5 

چكيده
زمينه و هدف: علت بسیاري از مشكالت روان شناختی، نبود معنا در زندگي 
با  ارتباط بین داشتن معنا در زندگي  با هدف تعیین  است. مطالعه حاضر 
پزشكي  علوم  دانشگاه  دانشجويان  افسردگي  و  اضطراب  استرس،  وضعیت 

ايران در سال 1392 انجام شده است. 
روش كار: مطالعه حاضر از نوع توصیفي-تحلیلي است. در اين مطالعه 222 
دانشجوي ساكن در خوابگاه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران، 
پرسشنامه های سنجش اطالعات فردي، معنا در زندگي و سنجش اضطراب، 
افسردگي و استرس را تكمیل كردند. داده ها توسط SPSS18 و آزمون های 
همبستگي پیرسون، تحلیل واريانس يک طرفه و تي مستقل تحلیل شدند. 

يافته ها: میانگین سنی دانشجويان مورد مطالعه )3/6±(23 سال بود. از بین 
دانشجويان 50/5% از آنان دارای درجاتی از افسردگی، 73% دارای درجاتی 
خیلی شديد(  تا  )خفیف  استرس  از  درجاتی  دارای   %30/9 و  اضطراب  از 
بودند. نتايج نشان داد كه بین میانگین نمره اضطراب با معنای زندگی ارتباط 
آماری معنادار و معكوس وجود دارد )p=0/04(. همچنین بین میانگین نمره 
 استرس، اضطراب و افسردگی دانشجويان همبستگی معناداری وجود داشت 

.)p=0/05(
نتيجه گيری: داشتن معنا در زندگي يكي از متغیرهايي است كه بر میزان 
اضطراب دانشجويان تأثیر می گذارد. در مشاوره های روان شناسي می توان با 
استفاده از روش های معنادرماني، معناي زندگي و سالمت روان دانشجويان 

را بهبود بخشید.  
كليدواژه ها: معناي زندگي، استرس، افسردگي، اضطراب، دانشجو.
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The Relationship between Meaning in 
Life and Depression, Anxiety and Stress 
Status among College Students of Iran 
University of Medical Sciences In 2013

ABSTRACT
Background and objective: The reason behind many 
psychological problems is that there is no meaning in life. 
This study aimed to determine the relationship between 
meaning in life with depression, anxiety and stress status 
among college students of Iran University of Medical 
Sciences (IUMS) in 2013. 
Methods: In this descriptive-analytical study, 222 college 
students living in dormitories at IUMS completed a 
questionnaire consisting demographic characteristics, 
depression, anxiety, and stress and meaning in life scales. 
The collected data were analyzed by using SPSS18 through 
the independent-samples t, Pearson correlation and One-
way ANOVA tests.
Findings: The mean age of the participants was 23 (±3.6) 
years. 50.5% of students had some degrees of depression; 
30.9% had some degrees of stress, and 73% had anxiety to 
some degree (mild to extremely severe). The results showed 
that the average score of anxiety was significantly related 
to meaning in life (p=0.04). Also, there were significant 
associations between the mean scores of depression, anxiety 
and stress among students (p>0.05). 
Conclusion: Meaning in life is a factor influencing the 
college students, anxiety. In the psychological counseling, 
logotherapy methods can improve the meaning in life and 
mental health of college students. 
Key words: Meaning in life, Depression, Anxiety, Stress, 
College students.
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مقدمه
خوابگاه های  ساكن  دانشجويان  به ويژه  دانشجويان، 
و  خاص  شرايط  دلیل  به  كه  هستند  گروهی  دانشجويی 
فراوان  استرس های  معرض  در  خود  اجتماعی  موقعیت 
مانند  اختالالتی  فراوانی  نشان دهنده  مطالعات  دارند.  قرار 
استرس، اضطراب و افسردگی در بین دانشجويان می باشد 
)1(. عواملي همچون دور بودن از محیط خانه و جدا شدن 
از خانواده، ورود به محیط جديد، مسائل و مشكالت درسي، 
رقابت با ديگر دانشجويان، آزمون ها، مسائل و مشكالت مالي، 
آينده كاري، ناتواني در تصمیم گیری و حجم زياد كالس ها 
بر  موثر  استرس زای  و درس ها را می توان به عنوان عوامل 
آورد )2-4(. آدريانی و همكاران در  به حساب  دانشجويان 
يک مطالعه نشان دادند كه 51/6% از دانشجويان خوابگاهی 
استرس  از   %71/7 و  اضطراب  از   %39/5 افسردگی،  از 
اين مسائل، ضرورت شناخت  به  با توجه  رنج می برند )1(. 
عوامل موثر بر سالمت روان دانشجويان و در نهايت طراحی 

مداخالت متناسب ضرورت است.
يكی از مداخالت مطرح در مبحث سالمت روان، معنادرمانی 
شده  اثبات  مختلف  مطالعات  آن  اثربخشی  در  كه  است 
ياری  زندگی  معنای  يافتن  در  را  فرد  می تواند  و  است 
وی  روان شناسی  مشكالت  و  تنش ها  كاهش  سبب  و  داده 
كه  است  مقوله هايی  از  يكي  زندگی  معنای   .)6-5( گردد 
است.  آن   ماهیت  به  يافتن  آگاهی  پی  در  انسان حقیقت جو 
معناداری زندگی، كامال به نگرش انسان به زندگی بستگی 
بايد  وی  شود،  معنادار  فردي  زندگی  كه  آن  برای  دارد. 
يكي از معروف ترين   .)7( نمايد  درک  را  زندگی  معنای 
تعريف معناي زندگي، توسط فرانكل در سال  1984ارائه 
هنگامي كه انسان به  كه  شده است. وي معتقد است 
 فعالیت های مورد عالقه اش می پردازد، با ديگران مالقات 
هنري- ادبي می پردازد و يا به  می كند، به تماشاي آثار 
دامان طبیعت پناه می برد، وجود معنا را در خود احساس 
می كند. همچنین هنگامي كه احساس می كند كه وجود و 
هستی اش به يک منبع اليزال پیوند خورده است و خود را 
متكي به چارچوب ها و تكیه گاه های گسترده و قابل اتكايی 
مانند مذهب و فلسفه ای كه براي زندگي كردن انتخاب كرده 

است، می بیند، معنا را درمی يابد و آن را احساس می كند. 

معناي زندگي اشاره به نوعي از احساس ارتباط با خالق هستي، 
باارزش و  اهداف  به  نیل  و  تعقیب  داشتن هدف در زندگي، 
رسیدن به تكامل دارد. معناي زندگي در اصل ماهیت شناختي 
دارد، چرا كه دربردارنده باورهاي افراد در مورد وجود يک هدف 
غايي در زندگي، اعتقاد به معنويات و زندگي اخروي است )8(. 
در واقع، داشتن معنا در زندگي، يكي از پیش بینی  كننده های 

رفاه انسان و رضايت از زندگي می باشد )8- 9(. 
ارتباط  زندگي  معناي  مفهوم  كه  می دهند  نشان  مطالعات 
-10( دارد  افراد  روان شناختی  رفاه  و  با سالمت  تنگاتنگي 

12(. در واقع، معنادار بودن زندگي سبب پايین آمدن سطح 
عواطف منفي مانند اضطراب و افسردگي می شود و در نهايت 
سبب كاهش خطر ابتال به بیماری های رواني می گردد )13(. 
رسیدند  نتیجه  اين  به  مطالعه  يک  در  همكاران  و  نصیري 
شادي  امید،  میزان  با  زنان  در  زندگي  معناداري  بین  كه 
با  و  معنا دار  و  آنان، همبستگي مثبت  زندگي  از  و رضايت 
میزان افسردگي آنان همبستگي منفي و معنا دار وجود دارد 
كه  دادند  نشان  هم  همكاران  و  طالب زاده شوشتري   .)14(
بین داشتن هدف در زندگي و ابعاد سالمت عمومي شامل 
كاركرد  خواب،  اختالل  و  اضطراب  عاليم  جسماني،  عاليم 
اجتماعي و عاليم افسردگي در كاركنان دانشگاه همبستگي 

معنی دار وجود دارد )15(. 
 كافتراس و پسارا1  نشان دادند كه جواناني كه داراي معني 
كمتري  افسردگي  عالئم  بودند،  خود  زندگي  در  بیشتري 
بین  معناداری   ارتباط  آنان،  مطالعه  در  ضمناً  داشتند. 
آنان گزارش شد  زندگي  معناي  با  سالمت عمومي جوانان 
)16(. راتی و همكاران در يک مطالعه نشان دادند كه بین 
دانش آموزان  روان شناختی  رفاه  و  زندگي  در  معنا  داشتن 

نوجوان ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد )12(.
مطالعات  اكثر  حاضر،  پژوهش  بررسی های  به  توجه  با 
ايران،  در  دانشجويان  رواِن  سالمت  حوزه  در  انجام شده 
و  دانشجويان  روان  سالمت  وضعیت  بررسی  به  محدود 
شیوع اختالالتی چون اضطراب، استرس و افسردگی در اين 
مطالعات محدودی  در  تنها   .)20-17( است  بوده  جمعیت 
مانند مطالعه نادی و سجاديان به بررسی هدفمندی زندگی 
آنان پرداخته  با  بهزيستی معنوی  دانشجويان و رابطه آن 
نیز در مطالعات محدودي  شده است )21(. در سطح دنیا 

1- Kleftaras & Psarra
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به بررسی پیش بینی كننده های معناداری زندگی دانشجويان 
پرداخته شده است )22(. با توجه به اهمیت شناخت تأثیر 
طراحي  جهت  دانشجويان  روان  سالمت  بر  معنوي  ابعاد 
مداخالت روان شناسي مرتبط، مطالعه حاضر با هدف تعیین 
استرس،  وضعیت  با  زندگي  در  معنا  داشتن  بین  ارتباط 
پزشكي  علوم  دانشگاه  دانشجويان  افسردگي  و  اضطراب 
ايران در سال 1392 انجام شده است. مطالعه حاضر می تواند 
نقطه شروعی برای انجام مداخالت معنادرمانی برای بهبود 

وضعیت سالمت روان دانشجويان باشد. 

مواد و روش ها
– تحلیلی حاضر بر روی 222 دانشجوي  مطالعه توصیفی 
پزشكي  علوم  دانشگاه  در خوابگاه های  پسر ساكن  و  دختر 
ايران در سال 1392 انجام شد. در ابتدا حجم نمونه محاسبه 
شد. حجم نمونه با توجه به واريانس برگرفته از مطالعه اولیه 
بر 20 دانشجو، با اطمینان 95%، دقت 0/05 و با استفاده 
از فرمول )n=z2σ2/d2(، 200 نفر محاسبه گرديد. با در نظر 
گرفتن ريزش 20 درصدی، 240 نفر در اين مطالعه شركت 
كردند. 18 نفر پرسشنامه ها را به محققین برنگرداندند. در 

نهايت داده های 222 پرسشنامه تحلیل شدند.
و  به صورت آسان در يک خوابگاه پسرانه  نمونه گیری  روش 
دو خوابگاه دخترانه انجام شد. معیار ورود به مطالعه حاضر 
عبارت بودند از: موافقت افراد برای ورود به مطالعه، دانشجو 
بودن، سكونت در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشكي ايران و 
عدم مصرف دارو براي درمان بیماری های روان شناختی مانند 
برای  بیماران  موافقت  كسب  از  پس  اضطراب.  و  افسردگي 
ورود به مطالعه، پرسشنامه برای تكمیل در اختیار آن ها قرار 
داده شد. در ضمن پرسشنامه ها بدون نام بودند و به نمونه ها 
در مورد محرمانه بودن اطالعات اطمینان داده شد. موافقت 
مسئولین خوابگاه ها نیز اخذ شد. در مرحله بعد دانشجويان 

مورد نظر پرسشنامه های مربوطه را تكمیل كردند.
پرسشنامه های مورد استفاده در اين مطالعه 3 قسمت بود. 
جنس،  )سن،  فردی  اطالعات  سنجش  شامل  اول  بخش 
شغل پدر و مادر، تحصیالت پدر و مادر، وضعیت اشتغال و 
مقطع تحصیلی( بود. بخش دوم شامل پرسشنامه استاندارد 
و  استگر  توسط  بار  اولین  كه  بود  زندگی  معنای  سنجش 
همكاران جهت ارزيابی وجود معنا در زندگی و تالش برای 
يافتن آن ارائه شده است. اين پرسشنامه 10 گزينه با مقیاس 

دارد  درست(  كاماًل  تا  نادرست  كاماًل  )از  لیكرت  عاملی   7
)23(. اين پرسشنامه در ايران توسط مصرآبادی و همكاران 
پرسشنامه  شامل  سوم  بخش   .)24( است  شده  اعتباريابی 
سنجش استرس، اضطراب و افسردگی بود. اين پرسشنامه 
شامل 21 سؤال در زمینه افسردگي ) 7سؤال(، اضطراب )7 
سؤال( و استرس )7 سؤال( با مقیاس 4 عاملی لیكرت )از 
اصاًل تا زياد( می باشد. كسب نمره صفر تا 9 برای افسردگی، 
0-7 برای اضطراب و 0-14 برای استرس، نشانه نداشتن هر 

يک از اين مشكالت در فرد بود. 
كسب نمره 10-13 برای افسردگی، 8-9 برای اضطراب و 
15-18 برای استرس نشانه داشتن هر يک از اين مشكالت 
افسردگی،  برای  نمره 20-14  بود. كسب  در سطح خفیف 
10-14 برای اضطراب و 19-25 برای استرس نشانه داشتن 
از اين مشكالت در سطح متوسط می باشد. كسب  هر يک 
و  اضطراب  برای   19-15 افسردگی،  برای   27-21 نمره 
33-26 برای استرس نشانه داشتن هر يک از اين مشكالت 
برای  باالتر  و   28 نمره  كسب  می باشد.  شديد  سطح  در 
برای  باالتر  و   34 و  اضطراب  برای  باالتر  و   20 افسردگی، 
سطح  در  مشكالت  اين  از  يک  هر  داشتن  نشانه  استرس، 
خیلی شديد می باشد )25(. اين پرسشنامه در ايران توسط 

صاحبی و همكاران اعتباريابی شده است )26(. 
   داده ها پس از جمع آوری با  SPSS18 تحلیل شدند. برای 
تعیین همبستگي بین متغیرهای كمی از آزمون همبستگي 
پیرسون استفاده گرديد. برای تعیین وجود تفاوت معنی دار 
و  اضطراب  استرس،   زندگي،  معنای  نمره  میانگین  بین 
از  كیفي چندحالته  متغیرهاي  بر حسب سطوح  افسردگي 
آزمون تحلیل واريانس يک طرفه استفاده شد. برای تعیین 
استرس،   زندگي،  معنای  نمره  میانگین  بین  ارتباط  وجود 
)مانند  دوحالته  كیفي  متغیرهاي  با  افسردگي  و  اضطراب 
جنسیت و شاغل بودن( از آزمون تی مستقل استفاده شد. در 
اين پژوهش، سطح معنی داری 0p≤/05 در نظر گرفته شد.

يافته ها
میانگین سنی دانشجويان مورد مطالعه )3/6±(23 سال بود. 
دامنه سنی بین 18 تا 42 سال بود.  از بین نمونه ها %47/7 
را زنان تشكیل  نفر )%52/3(  نفر( را مردان و 116   106(
مورد  نمونه هاي  جمعیت شناختی  اطالعات  ساير  می  دادند. 

مطالعه در جدول 1 آورده شده است.
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)n=222( جدول 1. اطالعات جمعيت شناختی نمونه هاي مورد مطالعه

درصدتعدادمتغیردرصدتعدادمتغیر

تحصيالت مادرمقطع تحصيلي

2712/2بی سواد10446/8كارشناسي

6730/2ابتدايي7734/7كارشناسی ارشد

4821/6زير ديپلم20/9دكتري تخصصي

8036باالي ديپلم3917/6پزشكي عمومي

تحصيالت پدرشغل پدر

146/3بی سواد5123كارمند

3415/3ابتدايي9844/1آزاد

5926/6زير ديپلم2310/4كارگر

11551/8باالي ديپلم4419/8كارمند بازنشسته

اشتغال دانشجو62/7بی كار

2310/4بلهشغل مادر

19989/6خیر156/8كارمند

ميزان درآمد يا پول توجيبي )هزارتومان در ماه(10/5كارگر

10/5كمتر از 50 31/3آزاد

505424/3- 100 167/2كارمند بازنشسته

1009743/7-200 18583/3خانه دار

2007031/5 +20/9ساير

نتايج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد كه بین میانگین 
 ،)0 r=-/02 ،0 p=/6( نمره سن با میانگین نمره افسردگی
 )0r=/01 ،0 p=/8( و استرس )0r=/01 ،0 p=/8( اضطراب
همبستگی معناداری وجود ندارد. اما با میانگین نمره معنای 
دارد  وجود  معنادار  و  معكوس  آماری  همبستگی  زندگی، 
)r=-0/17 ،0 p=/01(. نتايج آزمون تی مستقل نشان داد 
كه بین جنسیت با میانگین اضطراب )p= 0/4(، افسردگی 
 )p= 0/06( و معناي زندگي )p= 0/1( استرس ،)p= 0/09(

رابطه معناداری وجود ندارد. نتايج همین آزمون نشان داد كه 
بین شاغل بودن )بله و خیر( و وضعیت تأهل )مجرد و متأهل( 
دانشجويان با میانگین متغیرهای استرس، اضطراب، افسردگی 
 .)0p>/05( و معنای زندگی رابطه معنادار آماری وجود ندارد
نتايج آزمون تحلیل واريانس يک طرفه در براي وجود تفاوت 
و  افسردگی  اضطراب،  استرس،  نمره  میانگین  بین  معنادار 
معنای زندگی بر حسب سطوح مختلف متغیرهای جمعیت-

شناختی چندحالته در جدول 2 آورده شده است. 
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جدول 2. تفاوت معنادار بين ميانگين نمره استرس، اضطراب، افسردگی و معنای زندگی دانشجويان بر حسب 
سطوح مختلف متغيرهای جمعيت شناختی چندحالته

معنای زندگیاسترساضطرابافسردگیمتغير

p=0/1p=0/5p=0/2p=0/7سواد پدر
p=0/4p=0/5p=0/1p=0/9سواد مادر
p=0/3p=0/2شغل پدر  *p=0/8p=0/3
p=0/8p=0/9p=0/9p=0/9شغل مادر

p=0/1p=0/1p=0/006مقطع تحصیلی  *p=0/3
p=0/5p=0/6p=0/2p=0/9پول توجیبی يا درآمد در ماه

              *p< 0/05 معنادار

تفاوت  است  شده  داده  نشان  جدول  در  كه  همان طور 
معناداری بین میانگین نمره اضطراب دانشجويان بر حسب 
دسته های مختلف شغلی پدر وجود دارد )p=0/02(. همچنین 
تفاوت معناداری بین میانگین نمره استرس بر حسب مقاطع 
در   .)p=0/006( دارد  وجود  دانشجويان  تحصیلی  مختلف 
جدول 3، میانگین و درصد اضطراب، استرس و افسردگی 
دانشجويان مورد مطالعه نشان داده شده است. در جدول 4، 

همبستگی بین میانگین نمره اضطراب، افسردگی و استرس 
و معنای زندگی آمده است. 

همان طور كه در جدول مشاهده می شود تنها بین میانگین 
نمره اضطراب با معنای زندگی ارتباط آماری معنادار وجود 
دارد )p=0/04(. نتايج نشان می دهد كه بین میانگین نمره 
استرس، اضطراب و افسردگی همبستگی معنادار وجود دارد 

 .)p=0/05(

جدول 3. ميانگين و درصد اضطراب، استرس و افسردگی دانشجويان مورد مطالعه

میانگین و انحراف معیارخیلی شديدشديدمتوسطخفیفطبیعیمتغیر

9/79±913/11%9/5%27/9%13/1%40/5%افسردگی

10/92±33/815/46%12/6%22/1%4/5%27%اضطراب

9/96±4/512/52%6/3%13/1%13/1%63/1%استرس

جدول 4. همبستگی بين متغيرهای اضطراب، افسردگی و استرس و معنای زندگی در دانشجويان

4 3 2 1 متغیر
- - - - 1. افسردگی  

- - - r=0/75
p=0/0001* 2. اضطراب

- - r=0/82
p=0/0001*

r=0/73
p=0/0001*

3. استرس

-
r=-0/06
p=0/3

r=-0/13
p=0/04*

r=-0/04
p=0/5

4. معنای زندگی

               *p< 0/05 معنادار
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بحث 
نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه بین داشتن معنا در زندگي 
معنی دار  ارتباط  مطالعه  مورد  دانشجويان  اضطراب  نمره  و 
با ساير متغیرها مانند افسردگي و  اما  و منفي وجود دارد، 
استرس ارتباط معنی دار ندارد. اين يافته ها در واقع همسو 
با مطالعاتي است كه نشان داده اند داشتن معنا در زندگي 
رابطه معنا دار و منفي با نمره اضطراب افراد دارد )16(. به 
عنوان مثال  كلفتراس و همكاران در مطالعه ای دريافتند كه 
نمره  افزايش می يافت،  نمره معناي زندگي جوانان  هر چه 
اضطراب و اختالالت خواب آنان كاهش پیدا می كرد )16(. 
طالب زاده شوشتري و همكاران نیز به اين نتیجه رسیدند كه 
بین داشتن معني در زندگي و وجود عالئم اضطرابي رابطه 

معنی دار و منفي وجود دارد )15(. 
معناي  و  اضطراب  بین  فقط  معنی دار،  رابطه  وجود  علت 
در  اضطراب  باالي  شیوع  میزان  در  بتوان  شايد  را  زندگي 
و  استرس  متغیر  دو  نسبت  به  مطالعه  مورد  دانشجويان 
افسردگي دانست. همان طور كه در جدول 2 نشان داده شده 
افسردگی،  از  درجاتی  دارای  دانشجويان  از   %50/5 است، 
73% دارای درجاتی از اضطراب و 30/9% دارای درجاتی از 
استرس )از خفیف تا خیلی شديد( بودند. در واقع، میانگین 
نمره اضطراب در دانشجويان بیشتر از دو متغیر استرس و 
اضطراب  كه  است  قابل ذكر  است.  شده  گزارش  افسردگي 
يكي از مهم ترين اختالالت عصبی روانی به حساب می آيد. 
اضطراب چیزی جز دلهره مداوم و مزمن از چیزی ناشناخته 
اعظم  بخش  مركزی  هسته  روان شناسان،  از  برخي  نیست. 

بیماری های روانی را در اضطراب جستجو می كنند )27(. 
افرادي كه زندگي آن ها معناي  مطالعات نشان داده اند كه 
چالش های  و  اضطراب  با  می توانند  بهتر  دارد،  بیشتري 
آن ها  براي  جديد  اطالعات  پردازش  كنند،  مقابله  زندگي 
زندگي  براي  مثبت تري  و  و چشم انداز وسیع تر  بوده  راحت  تر 
مقابله ای  دارند. داشتن معنا در زندگي مهارت  آينده خود 
مفیدي است كه سبب می شود انسان  بتواند از اوقات خوب 
خويش لذت برده و اوقات بد را تحمل كند )22، 28(. لذا با 
توجه به شیوع اضطراب در بین دانشجويان و ضرورت انجام 
مداخالت چندگانه، انجام مشاوره های روان شناسي با رويكرد 
معنادرمانی براي اين گروه يكي از ضروريات اجرايي هر نظام 

دانشگاهي محسوب می شود. 
و  فرهنگ  تأثیر  تحت  كه  است  مفهومي  زندگي  معناي 

مذهب ،   طبقه،  اجتماعي،  موقعیت  سن،  چون  ويژگی هايی 
ارزش ها،  عواطف و غیره قرار می گیرد )16، 22(. در مطالعه 
با  زندگي  در  معنا  داشتن  بین  كه  شد  مشاهده  حاضر 
با  نتیجه  اين  ندارد.  وجود  معنی دار  آماري  رابطه  جنسیت 
مطالعه طالب زاده شوشتري همخواني دارد )15(. در واقع، 
از  انسان ها، مستقل  نیرويي است كه در همه  معنا  به  نیاز 
جنسیت آن ها وجود دارد. اين نیاز، يک نیاز بنیادي و اصیل 
انسان نیست  از كشش های غريزي  ثانوي  است و توجیهي 
معناي  نمره  میانگین  كه  دريافتند  همكاران  و  راتی   .)29(
زندگي در دختران نوجوان تفاوت معناداری  با پسرهاي اين 

گروه سني ندارد )12(. 
ضمناً نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه بین سن و داشتن 
معنا در زندگي رابطه معكوس و معنی دار وجود دارد. نتايج 
مطالعه شاكري نیا و همكاران با اين نتیجه همسو است )30(، 
رابطه ای  همكاران  و  طالب زاده شوشتري  مطالعه  در  اما 
معنا دار بین سن و معناي زندگي مشاهده نشد )15(. انجام 
مطالعات بیشتر در گروه های سني مختلف براي اثبات رابطه 

بین معناي زندگي و سن ضرورت دارد.
دانشجويان  از   %50/5 كه  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتايج 
دارای درجاتی از افسردگی، 73% دارای درجاتی از اضطراب 
خیلی  تا  )خفیف  استرس  از  درجاتی  دارای   %30/9 و 
اضطراب  استرس،  نمره  میانگین  بین  ضمناً  بودند.  شديد( 
معنی دار  و  مثبت  همبستگي  دانشجويان  افسردگي  و 
از  يک  هر  میزان  افزايش  با  كه  معني  بدين  داشت.  وجود 
اين متغیرها، میانگین دو متغیر ديگر نیز افزايش می يافت. 
مطالعه آدرياني و همكاران نیز نشان داده است كه استرس، 
اضطراب و افسردگی در بین دانشجويان شیوع فراوان دارد 
و بین اين سه اختالل ارتباط معناداري وجود دارد )1(. در 
حقیقت، دانشجويان است رس های زيادي را در طول دوران 

تحصیل خود تجربه می كنند. 
مطالعه صادقیان و همكاران نشان داده است كه نگراني در 
مورد سالمت خانواده، تغییر در فعالیت مذهبي، نگراني در 
مورد آينده شغلي، ورود به محیط بیمارستان، شركت در 
امتحان مهم، اختالف با دوستان و مشكالت جنسي از جمله 
عوامل استرس زا براي دانشجويان محسوب می شوند )31(. 
قابل ذكر است كه وجود عوامل استرس زا و عدم توان كنترل 
ساير  و  افسردگي  اضطراب،  بروز  زمینه ساز  می تواند  آن ها 
مشكالت روان شناختی در دانشجويان گردد )1(. تشخیص 
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خفیف  مشكالت  زمینه  در  به موقع  مشاوره های  و  زودرس 
خصوصاً  دانشجويان،   براي  استرس(  )مانند  روان شناختی 
شديدتر  بیماری های  گسترش  از  می تواند  جديدالورودها، 
مراكز  كه  نقشي  نمايد.  افسردگي( جلوگیري  )مانند  رواني 
مشاوره دانشگاه می توانند در اين زمینه ايفا نمايند، بسیار 

برجسته است.
به  كه  است  بررسی هايی  محدود  از  مطالعه  اين  اينكه  با 
روان شناختی  با مشكالت  زندگي  بین معناي  رابطه  تعیین 
بوده  محدوديت هايی  داراي  اما  می پردازد،  دانشجويان 
است. از محدوديت مطالعه حاضر، عدم مطالعه دانشجويان 
عوامل  طبیعتاً  دانشجويان  اين  در  بود.  غیرخوابگاهي 
استرس زا شايد كمي متفاوت از دانشجويان خوابگاهي باشد 
و اين امر تعمیم نتايج را به اين گروه غیرممكن می سازد. 
ارتباط  از ديگر محدوديت های مطالعه حاضر،  عدم بررسي 
معناي  با  مذهبي  نگرش های  و  مذهب  چون  متغیرهايي 

زندگي است. 
از آنجا كه بین نگرش های مذهبي و احساس معنا در زندگي 
در  می شود  پیشنهاد   ،)32( دارد  وجود  معنی دار  ارتباط 
مطالعات آينده تأثیر نگرش های مذهبي بر میزان معناداری 

زندگي دانشجويان مورد بررسي قرار داده شود. 
بااليي  در سطح  دانشجويان  اضطراب  میزان  نتيجه گيری: 
زندگي خود  در  كمتري  معناي  كه  دانشجوياني  دارد.  قرار 
در  می كنند.  تجربه  را  بیشتري  اضطراب  میزان  دارند، 
مشاوره های روان شناسي، بايستي با رويكردهاي معنادرمانی، 
معنادار بودن زندگي را در دانشجويان افزايش داد. اين امر 
می تواند در نهايت سبب افزايش بهداشت روان دانشجويان 

گردد.  

سپاسگزاری
از همكاري دانشجويان ساكن در خوابگاه های دانشگاه علوم 

پزشكي ايران تقدير و تشكر می شود.
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