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چکیده
گژاهی بژر زنژدگی از دیژدگاه نوجوانژان ایرانژی هدف م العژه حاضژر شناسژایی پیامژدهای مژر هد :  آ
 46کنندگان شژژامل  گرفژژت. مشژژارکتایژژن پژژژوه  بژژا رویکژژرد کیفژژی پدیدارشناسژژی انجژژام  روش:بژژود. 

ساله شاغل به تحصیل در مق ع متوس ه دوم در مدارس استان تهران بودند کژه  14-16پسر و دختر 
های  هژژا، از مصژژژاحبه آوری دادهت جمژژژعگیری هدفمنژژژد مالکژژی انتخژژژاب شژژدند. جهژژ از طریژژق نمونژژه

هژژا در ایژژن پژژژوه  بژژا اسژژتفاده از شژژیوه تحلیژژل شژژد. تجزیژژه و تحلیژژل دادهسژژاختاریافته اسژژتفاده نیمژژه
گژاهی در زنژدگی نوجوانژان  ها نشان دادند که پیامدهای مر یافتهها:  یافتهگرفت.  مضمون صورت آ

فژژردی و  انگیژژمش و اهژدافح احساسژژاتح رفتارهژاح بژژیندر پژن  حژژوزه اصژلی کابژژل سژازماندهی هسژژتند: 
گژژژاهی مژژژیمژژژر  تیهههری:نتیجههههبینژژژی.  اجتمژژژاعیح جهژژژان توانژژژد ابعژژژاد مختلژژژ  زنژژژدگی نوجژژژوان را آ

شژود. هژر کژدام از الشعاع کرار دهد و بنابراین، موضوعی دارای اهمیت و اساسژی محسژوب مژیتحت
گژاهی در زمینژکننژده اوژرات مژر مضامین ذکرشده بیان هژای مختلژ  زنژدگی نوجوانژان اسژت و ایژن هآ
های مختلفی بر ابعاد گونژاگون زنژدگی تواند به شکلکند که یاد و اندیشه مر  مینکته را آشکار می

ها را به امور خژود و جهژان دسژتخوش تغییژر کنژد. بژه نوجوانان اور بگذارد و شیوه زیستن و نگرش آن
گژژاهی بژژرای نوجوانژژان کژژه در اعبژژارتی، مژژر  توانژژد بتژژدای ترسژژیم طژژرآ زنژژدگی آتژژی خژژود هسژژتند مژژیآ
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 مقدمه
 یموجرود تنهرا انسران امرا اسرت زنده موجودات کلیه نامعلوم و حتمی مر  سرنوشت

گاهیرا ینسبت به م هک است برا  مرردم یزنردگ یهرابینشوه فرازکچند دارد. هر بودن خود آ
 مرا، 1یمر گفتره برهآنهاسرت.  همره کمشرتر انیرپا، وتروع مرر  امرا یکردیگر متفراوت اسرت

 مرر  مررد.  یخرواه روزی هکر  یگرذرانیمر مسل  امر تطعی و نیه ایسا در را یزندگ شهیهم

 بره آن دربراره خراطرنیهمربره و سرازدیمر خرود متوجره مرر  را مرا هکر دارد ایر را نیا، گرانید

را یررز، باشررد یارشررتهموضرروع مطالعرره میرران یرر توانررد یمررر  مرر . یپررردازیمررو تفکررر  تممررل
مختلرررف و  یایررران از زواشناسررر روانان و کپزشررر، شناسرررانباسرررتان، پژوهررراننیرررد، فالسرررفه

ه متوجره کر یز از زمانیشناسان نپردازند. جامعه متنوعی به تفحچ و اظهارنظر درباره آن می
جامعرره  یاجتمرراع -یفرهنگرر یهررانررهیر زمیشرردند نگررر  برره مررر  و تجربرره مررردن تحررت تررمی

ن موضروع را یرا، انسان اسرت یست اجتماعیز یبرا یمهم یامدهایدارد و دربردارنده پترار 
بره نقرل ، 2630) 2(. به اعتقاد وارن3121، لعات خود افسودند )جواهری و یزدانیره مطایبه دا

کرره شراهد تیییرررات فرهنگرری ، (3122، از شرریعتمدار و مهرردوی مرر  و فقرردان در ایرن دوره 
موضرروعات ارزشررمندی برررای مطالعرره ، کنرردهسررتی  و افکررار و رفتارهررای جدیرردی بررروز مرری

 هستند.
گرینبر  گرردد ( مر  موجرب مری3225) 3سیمون و بروس، سولومونکی، نسیسیپ، از نظر 

کنند زیرا نمی کره مرگشران چره زمرانی و که افراد بالتکلیفی و حس نامعلومی را تجربه  داننرد 
، 2661) 4فراوچر و ویلیرامز، شریمل، بره اعتقراد هرایز، چگونه رخ خواهد داد. به همین ترتیرب

کوین، به نقل از فیتری کره ای ایجراد مریالعرادهضرطراب فروقمرر  ا، (2626، 5آسیه و ترا کنرد 
هرای علروم تررین زمینرهشود. موضوع مر  یکی از مهر منجر به وحشت در زندگی انسان می
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یرراد و غیرتابررل فلسررفی و مررذهبی ، یشررناخت روانتصرروری از ادبیررات انسررانی اسررت. مقرردار ز
تروان مرر  را نمری، (. انسان همزاد مر  استم بنرابراین2662، 1دارد )مورمرتب  با مر  وجود 

کلیره موجرودات عرال  یمر  ن، ات آدمییه با حکبل، ردکاز زندگی حذف ز آغاز شرده و بررا  
کره ایرن واتعیرت از شررای  انسران 3123، پرورشود )تنبری و مشایخی می زدهرت   (. هنگرامی 

 بینریپریشهای تابلهایش به شیوهرفتار و نگر ، شودبرجسته می، که عمری محدود دارد
پانزانوتیییر می کرو  (.2633، 2کند )استین و 

گررراهی منحصرررر فررررد انسررران نسررربت بررره مرررر  خرررویش برررهمعنابخشررری مرررر  را بایرررد از آ
، جروانی، کرودکی و رشرد، کرد. آدمیران برا حیوانرات در مسرائل مختلفری ازجملره تولرددنبال 

کره ، انردبیمراری و مرر  شرری ، کهنسالی روی زمرین برا ایرن حرال از میران تمرام موجروداتی 
کره مرردن بررای او مسرئله اسرت. ، میرنردکننرد و پرس از آن مریزندگی می فقر  انسران اسرت 

عنرروان بخشرری از بررودن بینرری تطعرری و بررهمررر  برررای آدمرری نرره یرر  حادیرره بلکرره یرر  پرریش
گرروه بررای درهم نین فق  انسان، اوست که در مقرام فررد و  مانردن از مرر  امرانها هستند 

بره ، 3227) 3(. امی ون دورزن3121، نیا و سرائیگیرند )صادقمیراحتیاب خاصی را درنظ
کره مرر ( ا عران مری3121، بشرپور و ابوالقاسمی، حاجلو، آرای لنگرودینقل از سبزه  دارد 

، شروی یمر چهررهبرهچهرره آن برا ما  یمسرتق کره یاسرت. تنهرا زمران یزنردگ ضرروری یرادآور  
  .یری  و بهترین استفاده را از آن بکنیبگ جدی داری  یبرای زندگ که را یفرصت  یتوانیم

گاهیمر  ه کرهم نان  شییاندمر  ترار دارد. مر  از درمقابل غفلت شییاندمر  و آ
، شررود افسررردگی و ناامیرردی، پرروچی، منفرری هم ررون رکررود پیامرردهای توانررد موجرربمرری
هرای آن ارز  شری وی در زنردگی ویاندنگرر  و رفترار آدمری و ژرف اصرالک سربب تواندمی

 و رنرج خرتیگر آن از دیکند بامیتعیین  که است مر  به شیوه نگر ، حقیقت در گردد.

گاهانه را آن و شیدیاند آن به ای سپردفراموشی  به را آن گر مرر  را رفت.یپذ آ  عنروان پرلبره ا
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 از حیرات نینرو مرحلره  یر امرل و آغرازکت، بره جراودانگی وصرول، تفرس از رهیردن، عبرور

کبررزاده شرودمری آن بره بخشریمعنرا و زنردگی بره نسربت شرییاندمثبرت سربب، بردانی  ، )ا
گرراهی در واتررع(. مررر 3121، دهباشرری و شررانظری از برررا  انسرران محسرروب یررنرروعی امت، آ

ز  گزم یرربرنامره، ردهکرنیریش را تعیر زندگی خویمس، تواند با توجه به آنه میکشودم چرامی
(. 3123، پررورآورد )تنبررری و مشررایخیابی برره نجررات را فررراه  یررمررال و دسررتکسررب کبرررا  

گاهی از مر  کره فعالیرت آنمیافراد را تحری  ، آ هرا بره میرراس کند تا بره ایرن تصرور برسرند 
کرار، هرایی از تبیرل آینرده خرانوادههای فعلی و آینده در حوزهپایدار در میان نسل ، کسرب و 

ورز  و یا هر تعداد دیگرر از ، هنر، دولت، اتبتسالمت و مر، آموز ، عل ، خدمات خیریه
کیب خواهد های موجود تبدیلحوزه  (.2631، 1ویل و آرنت، شد )م  

گاهی ارائه میفالسفه نظرات متفاوتی درباره مر  و مر   کنردیمر انیب 2دهندم هایدگر آ

گرچه که  را انسان و دهدیم نجاتمان مر  اندیشه، کندیم نابود را ما از نظر جسمی مر  ا
ل و یاصر هرایوهیشر بره روزمرره هرایینگرانر از سرشرار و آسروده، منحررف، لیراصیغ وهیش از

گراهیتررس، وی فلسرفه دهرد. درمریمسرئوگنه از زنردگی انتقرال  گراهیمرر  و آ بره ایررن  آ
 آن از خرروج یبررا و دانری نمریمطلوب  را خویش روزمره وضعیت ما شرای  و که معناست

کبرزادهتال   باید  یبررا نیرویری مرر  توجه به، وی اندیشه (. در3121، کنی  )صالحی و ا
 زنردگی از فررد شرودمریموجب  که چرا رودممیشمار  روزمرگی به از ناشی پوچی از گسستن

یرابی بره و بررودفراترر  روزمرره کراربرد بررای مرر  3126) 3بپرردازد. یرالوم خرود یمعنرا باز ( دو 
کهمیبر گرر درسرت برا آن مواجره شمارد: نخست آن  کره ا  مر  به تدری حرائز اهمیرت اسرت 

شرردن در زنرردگی ورکنررد و او را در غوطررهانررداز زنرردگی فرررد را دگرگررون توانررد چشرر مرری، شرروی 
کره تررس از مرر  منبرع و سرچشرمه اصرلی اضرطراب اسرت و اصیل رهنمرون  کنرد. دوم ایرن 

کرره هم نررین بیرران مرریاسررت. وی مررؤیر  دادن برره شخصرریتایررن اضررطراب در شررکل کنررد 
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کند. برهمی، رسیدن به شرای  مر  کم    زعر  تواند به سالمت فرد و لذت بردن از زندگی 

گاهانره بره و کنرددنبال کمینگاه در را او که دهدنمیاجازه  مر  به برتر انسان، 1نی ه  او ناآ

گاهی در همیشه برتر انسان بزند.ضربه   مرر  بره غررور و یشاد با و کندمیزندگی  مر  از آ

 (.3115، اندیشد )صنعتیمی زندگی طبیعی و مناسب پایانی ایستگاه عنوانبه

کید تررآن  نظرر از، شرود. مرر  می در دین اسالم نیز بر مفهوم مر  و ضرورت توجه به آن تا
از مر  بره ، ترآن آیات از بسیار  در لذا و است دیگر جهان به جهانی از انتقال و عبور ی 

 برخری اسرت. در فرشتگان توس  روک دریافت و بازگرفتن معنا  به که عبیر شدهت« توفی»

ذ  شود:  شمرده می خدا مر  مخلوق، آیات
آیره ، )سروره ملر  َو اْلَحَیوة اْلَمْوَت  َخَلَق  ال َ

کره مرر  .کررد خلرق را زنردگی و مرر  کره (مکسری2 گراهی بره تردری حرائز اهمیرت اسرت  آ
راهای برجسته پیرامبران مریاز ویژگیخداوند متعال یاد مر  را یکی  ن َ ْ   دانرد: ))ِ  ْخَلْصرَناها

َ
  

َصة   َخال  ْکَر  ب  ار((  )سوره       و کرردی خرالچ ایویرژه خلرو  برا را هراآن (م مرا50آیه ، الد َ
گراهی برود. امرام علری )ع( در سرخنان خرود بارهرا بره مرر  و مرر  آخرت سرای یادآوری آن آ

، سررتاننده آزادی و فعالیررت نفررس، عنرروان عامررل تنهررایی مطلررقداشررتند و از مررر  برره اشرراره
یرردادی دردآور و بررره  کردنررد. ایشرران مرریرو  فرماینررد: زننررده شررادکامی یرراد 

َ
رراسا ی  ررَهررا الن َ ل ا کا

رها یاْمر   ء  َگق  َما  َواَفاتا ْنرها ما ْفس  َو اْلَهرَربا م  َجلا َمَسراقا الرن َ
َ
ه  َو اْْل َرار  ی ف  ْنها ف  ر ا م  مرردم  هرر  م ا ف 

گریدر حرر، زدیررگره از آن مریکررسری آن رره را ک دان یررام زنرردگی میرررد و اکردار خواهررد یررز  دیرن 
 (.  352خطبه ، البالغهسو  مر  است )نهجراندن آدمی به

کرره در فرهنررگ و در بررین شرراعران نیررز مررورد توجرره  اسررت. مفهرروم مررر  موضرروعی اسررت 
 مرر  از برایز و شراعرانه یاچهرره، ترازه نگراه اصرل طبرق و همرواره هکر یسرپهر سرهراب

کبروتر نیسرت / نترسری  از مرر »خواهرد: از مرا مری، دهردمیارائه  مرر  در نظرر «. مرر  پایران 
مررر  بررا »دهررد: سررپهری حارروری دائمرری دارد و ممکررن اسررت در هررر لحظرره از زنرردگی رخ 

گلرو مریخوشه انگور می گراه در سرایه نآید به دهان / مرر  در حنجرره سررخ   شسرتهخوانرد / 
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کره تصره مری (. احمرد شراملو نیرز از مرا دعروت3171، )سرپهری« نگرداست و به ما می کنرد 
کره روزی بمیرری  همیشگی و خسته کننرده روزمرره را تکررار نکنری . بررای ایرن زنردگی نکنری  

کررره همیشررره زنرررده بمرررانی . شررراعر در شرررعر خرررود مررررز برررین مرررر  و گونرررهبلکررره بررره ای بمیرررری  
گرر گر بدین سان زیست بایرد پسرت / مرن چره بری»نماید:  جاودانگی را مشخچ می شررم  ا

کوچره برن کراج خشر   گرر بردینفانوس عمرم را به رسروایی نیراویزم / برر بلنرد  سران بسرت / 
گر ننشان  از ایمان خود ک  ا کوه / یادگراری جاودانره برر ، زیست باید پاک / من چه ناپا چون 

اندیشری در (. مرر 3121، فروغری و رضراییم بره نقرل از 3111، )شراملو« بقای خراکتراز بی
که مرر استم میهای مولوی نیز مشهود آیار و اندیشه گفت  اندیشری مولروی و تراییر آن توان 

توجه به جاودانگی و درک ناپایرداری ، امید، تال ، بر معنا و مفهوم زندگی به معنی بیداری
متنرراهی و رو برره مررر   انسرران حارروری، از دیرردگاه وی، امررور دنیرروی اسررت. از سرروی دیگررر

یسررتن  نیسررت بلکرره حارروری اسررت مرراورای مررر  و مررر  او تکامررل و آغررازی اسررت برررای ز
کبررزاده  که تاییری مثبت بر معنی زندگی انسران دارد )ا جاودانه و رسیدن به معنای حقیقی 

یابررد، (. از نظررر مولرروی3121، و همکرراران کرره حقیقررت مررر  رادر تنهررا دلهررره و نرره، هرکسرری 
کرررد و در آن زنرردگی و وجررود تررازه را ، شررودو دور مرریهررراس از ا بلکرره مررر  را جسررتجو خواهررد 

که اندر مر  بیند صد وجود / هم و پروانه بسوزاند وجود»خواهد یافت:   «.چون 
هرایی گیرریموضرع بره توجره برا که است اهمیت حائز بسیار دلیل این به مر  به توجه

 برر کره احتمراگ دارد همرراه بره را دهاییپیامر و کارکردهرا، وجرود دارد آن بره نسربت کره

 گذاشرتنناشرناخته  و مانردن ناشرناخته، دیگرر تعبیرر بره اسرتمتمییرگرذار  افرراد سرنوشرت

، آن پری افرراد و در ممکرن اسرت، ناپرذیراجتنراب حتمری و یاپدیرده عنروانبره فلسرفه مرر 
 زمینره دور سرازد. در راسرتین حیرات از بسرا چره و اهرداف واتعری، هرابرنامره از را جامعره

 ایرن از کدامهر پذیرفتن که هست متفاوتی آن نظریات یکارکردها و پیامدها، مر  فلسفه

 ترمییراتی تردیرد بردون، جمعری و شخصری یباورهرا مجموعره در هرااسرتدگل و نظریرات

کبررزادهمریایجراد  اشرخا  زنردگی سرب  در را باورهرا آن برا متناسرب ، کنرد )صرالحی و ا
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که درباره مر (. گزم 3121 گاهی و پیامدها و تراییرات آن تحقیقراتی صرورت به  کر است  آ
گرراهی را برررای چنررد دهرره ان اجتمرراعی پیامرردهای مررر شناسرر ، روانعنرروان مثررالگرفتررهم برره آ

هررای آنرران برررای درک رفتررار سررازمانی مناسررب مررورد مطالعرره ترررار دادنررد و بسرریاری از یافترره
کره پژوهشگران رشت، است. عالوه بر این ه مردیریت اخیررا بره بررسری ایرن مسرئله پرداختنرد 

یردبنسونیمر  گراهی چگونره ممکرن اسرت برر عملکررد سرازمانی تراییر بگرذارد )گرنرت و و ، 1آ
گررراهی برررر اخرررتالل اضرررطرابی ( در پرررژوهش خرررود برررا عنررروان تررراییر مرررر 3117(. دلیررر )2662 آ

گرزار  مریایرن، اجبار مراجعین انجمن وسواس ایران-وسواس گراهی در مرر »دهرد: طرور  آ
کرراهش کرراهش نیرومنرردی برراور فرررد نسرربت برره افکررار و اعمررال وسواسرری ا  و هم نررین در 

یافتره این پژوهش به این نتیجه نیز دسرت«. عملکرد اجتنابی فرد وسواسی تاییر مثبت دارد
گرراهی در بهبررود افسررردگی فرررد وسواسرری ترراییر مثبررت دارد. احمرردی و همکررارانکرره مررر   2آ

کرره برره( نیرر2631) روی بیمرراران مبررتال برره سرررطان در ایررران انجررام دادنررد برردین  ز در پژوهشرری 
که این بیماری ضمن یادآوری مر  برای آن که برخری از  ها موجب مینتیجه رسیدند  گردد 

ها پدیدار شده یا افرزایش یابرد. بره عنروان نمونره ایرن های مذهبی در سب  زندگی آنمقابله
که به انجام خیرات به فقررا و همرینبیماران پس از ابتال بیشت طرور توسرل بره ر تمایل داشتند 
یارت بپردازند.  امامان و ز

 خرردادادی، برره نقررل از احمرردی، 2661) 3گلرردبر  و فررامبون، چاسررتنگ، از نظررر مل یررور
کرره بررا نوجرروانی دوره، (3122، مررنشخررانزاده و امینرری، مالزمررانی، سررنگده ای از رشررد اسررت 

کره ، اجتمراعی ،تیییرات سریع جسرمانی روانری و فرهنگری همرراه اسرت. الگوهرای رفتراری 
، دهررد )هررومنشرردت تحررت ترراییر ترررار مرری آینررده نوجرروان را به، گیرررددر ایررن دوره شررکل مرری

کبری زردخانه سرلیمی ، بره نقرل از محمردی، 3116نژاد )(. شعاری3121، مرادی و زندی، ا
کرره تیییررررات در رفتارهرررا3121، و برجعلرری هرررا در دوره هرررا و ارز گرررایش، ( معتقرررد اسرررت 

                          
1. Grant, A. M., & Wade-Benzoni, K. A. 
2. Ahmadi et al. 
3. Melchior, M., Chastang, J. F., Goldberg, P., & Fombonne, E. 
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کامرل برا آن هرا برهافکرار و ارز ، دهد بلکره رفترارتر رخ میتنها سریعنوجوانی نه چره تربال طور 
شررود. مطالعرراتی برره بررسرری نحرروه ادراک و سررازماندهی نوجوانرران از مررر  برروده متفرراوت مرری

نوجوانران از مرر  را ( در پژوهش خود ادراک 3227) 1نوپ و نوپ، پرداختند. به عنوان مثال
دوره میرانی نوجروانی و دوره پایرانی نوجروانی ، در سه دوره سنی شامل دوره ابتدایی نوجوانی

کررره افرررراد در دوره ابتررردایی نوجررروانی مرررر  را بررره منزلررره جررردایی  یافتنرررد  کردنرررد و در بررسررری 
آن گیرند و ادراک جسمی و غیرروحانی نسربت بره جسمانی از خانواده و دوستان در نظر می

گرروه دوم یعنری افرراد هیو، دارند و هم نین گونه نگرانی و اضطرابی از مر  ندارند. دیدگاه 
کمی متفاوت بود. آن افترد کره پرس از مرر  چره اتفراتی مریها بره ایرندر دوره میانی نوجوانی 

کاملفکر می هم نرین ، کردن نامه اعمال خود دغدغه و نگرانی داشرتندکردند و نسبت به 
کمترری ، که اعتقاد بیشرتری بره بقرای روک پرس از مرر  داشرتند به میزانی رفتارهرای پرخطرر 
کره در دوره پایرانی نوجروانی تررار داشرتندبروز می گروه سروم یعنری افررادی  ، دادند. در نهایت 

ترری بودنرد و مرر  را حرکرت نسبت بره زنردگی پرس از مرر  دارای عقایرد و باورهرای مطمرئن
اشرتند و بره همرین دلیرل بررای رعایرت اخالتیرات فرردی پندروک به سمت جهان آخرت می

 اهمیت بیشتری تائل بودند.
کننرد و شررایطی فراترر از  توانند به می نوجوانان صرورت انتزاعری و هم نرین ملمروس فکرر 

که برا چشر  مری کننرد. ایرن نروع نگراهشرایطی را  ترری را نیرز چشر  انرداز واضرح، بیننرد تصرور 
کرره نوجوانرران بررا مسررائل مختلفرری سررروکار دارنررد )مثررل بررا ایررنآورد. برررای مررر  برره ارمیرران مرری

گررروه همسرراگن( نوعی بررا مررر  خررود و  هررا بایررد برره امررا آن، ایجرراد هویررت جنسرری و پررذیر  در 
کررره برخررری از نوجوانررران از  کنرررار بیاینررردم پژوهشررری نشررران داده  ترررس ناشررری از ایرررن شرررناخت 

ای یررا دیرردن هررای رایانررهام بررازیانجرر -3کننررد: راهبردهررای زیررر در ایررن رابطرره اسررتفاده مرری
که سرشار از هیجان و لذت بقاست. فیل  ، گیرری از مرر برخی با فاصله -2های مختلف 

گروهی از نوجوانان نیز با مهار و سررکوب  -1کنند. ها و آینده مینقشه، هاخود را درگیر طرک
                          
1. Noppe, L., & Noppe, I. 



گاهی در زندگی نوجوانان پیامدهای مر   410 ............................................................................................... آ

 

کننرد. ایرنکنند ی  زندگی بریاحساسات شخصی سعی می فقر  چنرد هرا ضررر را تجربره 
کمر  آن کننرد بره  که نوجوانان و جوانان ممکن اسرت سرعی  هرا نمونه از راهبردهایی است 

کنررار بیاینررد. سررال انداز مررر  را بررا آرامررش  بسرریاری از ایررن افررراد چشرر ، هررا بعرردبررا مررر  خررود 
کرد )هوارت و لیمن  (.2662، 1بیشتری در زندگی خود ادغام خواهند 

گراهی  نرهدرک مر  و مر   در برین نوجوانران و بسرگسراگن وجرود دارد بلکره در برین تنهرا آ
گزار  کودکررران نیرررز مشررراهده می گررراهی از مرررر  در میررران  شرررود و  هرررای متعرررددی در مرررورد آ

گی ارتبراب برین ، مجارسرتانی شرناس روان( 3212) 2کودکان خردسال وجود داردم پرژوهش نرا
 کند: سن و درک از مر  را در سه مرحله توصیف می

کمترررر زنرررده هسرررتند)سررر 3مرحلررره  • شررربیه افرررراد بسررریار ، ه ترررا پرررنج سرررالگی(: مردگررران 
 آلود. مرده ممکن است بعد از مدتی بیدار شود یا بیدار نشود. خواب

مرررده اسررت. برخرری از ، )سررن پررنج تررا نرره سررالگی(: مررر  پایرران اسررت. مرررده 2مرحلرره  •
شررند: کمررر  را برره شررکل یرر  شررخچ برره تصررویر مرری، کودکرران در ایررن سررطح از رشررد  هنرری

گرررر فرررردی بررراهو  یرررا یررر  مررررد سرررایه، معمررروگ  یررر  دلقررر  دار یرررا یررر  شرررکل اسرررکلتی. ا
 امکان فرار از مر  وجود دارد.، شانس باشدخو 

ناپررذیر و بلکرره اجتنرراب، تنهررا پایرران اسررت)نرره سررالگی و پررس از آن(: مررر  نرره 1مرحلرره 
میرنرد. مهر  نیسرت چه غریبه و چه پدر و مادر مری، چه فیل، جهانی است. همه چه مو 

هرر پسرر و دخترری نیرز در نهایرت خواهرد ، شرانس باشردکه چقردر خروب یرا براهو  یرا خرو 
 مرد.

کودک و نوجروان از علیرت مرر  وجرود دارنرد. بررای نمونره پژوهش هایی نیز درباره ادراک 
کودکران 2663) 3کنیون کره  سراله بیشرتر دگیرل غیرطبیعری  0-1( بردین نتیجره دسرت یافرت 

کودکرران عنوان علررت مررر   کررر مرری را برره هم ررون خشررونت سرراله اغلررب دگیررل  2-1کننررد. 

                          
1. Howarth, G., & Leaman, O. 
2. Nagy, M. 
3. Kenyon, BL. 
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کودکان طبیعی مثل بیماری را علت مر  می سراله )ابتردای دوران  32-33دانند و درنهایت 
 کنند.نوجوانی( دگیل معنوی هم ون رسیدن  اجل  فرد را بیان می

کرره در آ2662) 1ابررین کرررد  جوانرران برره زنرردگی ، هرران( مررواردی را بررسرری و تجسیرره و تحلیررل 
کرره در خانره خررود فرصررت محرردودی برررای دهنرد و متوجرره مرریاعتنررایی نشرران مرریبری شرروند 

کرره مرردارس  ایجرراد چشرر  کرررد  انداز زنرردگی و مررر  داشررتند. وی بررر همررین اسرراس اسررتدگل 
از جملره افرزایش ، انداز دارنرد. جوانران بره دگیرل مختلرف نقش مهمی در توسرعه ایرن چشر 

یردیوییهرا )برر خرالف مرر  در خانره( و شریوع برازیمیر در بیمارستان تعداد مر  و ، هرای و
کره بره ، شروند. بنرابراینای نسبت بره واتعیرت مرر  عرایق مریطور فزاینده به ضرروری اسرت 

کره  جوانان در مورد واتعیت زندگی و مر  در مدارس آمروز  داده شرود. نروعی آمروز  مرر  
کمر  مرری، دهر  برر زنردگی و هرر  برر مرر  متمرکرز باشرر کنرد زنردگی بهترری داشررته بره جوانران 

گفته دیکن کره 2663) 2باشند. به  ( آموز  مر  مترادف با آموز  زندگی است به این دلیرل 
 3ترای، طور مشرابه کند تا از زمان محدود خود نهایت استفاده را ببرنرد. برهمردم را ترغیب می

که همه افراد باید در نهایت با مر2662)   روبرو شروند و تمرکرز اصرلی آمروز  ( اظهار داشت 
کره آمروز  بایست بر ارز  مر  می گرذاری زمران تبرل از وتروع ایرن واتعره باشرد. ایرن مفهروم 

کروبلرراس شرودم  ( نیرز پشرتیبانی می3271) 4مر  بره نفرع زنردگی یر  شرخچ اسرت توسر  
گراهی دارنرد وی استدگل می کره از مرر  آ کره رشرد و تعرالی افررادی  حلره ترا آخررین مر، کند 

یافتنرد 2662) 5هی و اونجو، شود. هم نینزندگی متوتف نمی ( در نتیجره پرژوهش خرود در
که آموز  مر  می بینند وجرود دارد. بره اعتقراد که احساس رضایت باگتری در بین افرادی 

گاهی بر دیدگاهبحح درباره مر  و مر ، (3225) 6شیرای ویرژه های جوانان در زندگی و بره آ

                          
1. Ebine, R. 
2. Deeken, A. 
3. Tai, Y. 
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ه کرکند  ( استدگل می3271) 1فکهان، ه از زمان تاییر دارد. در همین رابطهبر نحوه استفاد
نرد. کرو شدن با مر  چش  جوانران و نوجوانران را بره اهمیرت زمران محدودشران براز مریدررو

کرره تفکررر در مررورد مررر  نگررر   ای به( در مطالعرره2631) 2ایشرری صررورت تجربرری نشرران داد 
 کند.زمانی مثبت را تسهیل می

گلدنبر از  گاهانه در مورد مر  احتمراگ  باعرح مری2661و آرنت ) 3نظر  شرود ترا ( افکار آ
، افررراد تصررد بیشررتری برررای انجررام رفتررار سررال  داشررته باشررند. در حمایررت از ایررن دیرردگاه

گلدنبر  ) 4شیمل، مطالعات آرنت که جوانان بالفاصرله پرس از ابرتال بره 2661و  ( نشان داد 
کرره همررین رفتررارتصررد بیشررتر، اس بیمرراری ام گررامی در جهررت بهبررود ، ی برررای ورز  دارنررد 

کلرری و جلرروگیری از بیمرراری شررناخته طور مررداوم  نتررایج برره، شررود. در مجمرروع مرری سررالمت 
کرره جوانرران بالفاصررله پررس از مررر نشرران مرری گرراهیدهررد  عالترره و تصدشرران برررای انجررام ، آ

گراهی مریمرر ، رفتارهای سال  بیشتر است. به طور خالصره بره افرراد انگیرزه دهرد ترا  توانردآ
بنردی دار را اولویرتهرای  اتری معنریسالمت جسمی خود را افزایش داده و اهرداف و ارز 

گاهی از مر  هم نرین مری که آ توانرد منجرر بره ایجراد روابر  کنند. پژوهشی دیگر نشان داد 
طرور باعررح مشرارکت مفیرد در جامعره شررود. خررانواده و عسیرزان و همرین، مثبرت برا دوسرتان

توانرد رفتارهرای کنرد و مریآمیز پشرتیبانی مریگروهی مسالمتاز همسیستی بین، فکر به مر 
کاو  در تازگیخا  غنی کنرد )ویرلسازی از تبیل ابراز خالتیت یا  ، 5جرول، ها را تقویرت 

 (.2632، 6روتلج و روتینز، وس، آرنت
مرررتب  بررا هررای اغلررب پررژوهش، شرردهبررر اسرراس دانررش موجررود و بررا توجرره برره مرروارد  کررر

گاهی و پیامدهای آنمر  کنون هی گونره پرژوهش ، آ گرفتره و ترا کشورهای غربری انجرام  در 
که به بررسی و شناسایی پیامردهای مرر  گراهی در زنردگی افررادداخلی  ویرژه نوجوانران بره، آ

                          
1. Hankoff, L. D. 
2. Ishii, R. 
3. Goldenberg, J. L.  
4. Schimel, J. 
5. Juhl, J. 
6. Vess, M., Routledge, C., & Rutjens, B. T. 



 1322 زمستان، 06، شماره12جلد  ...................................................................................................... 447

 

نمایرد و نظرر  خرالء پژوهشری مشرهود می، در ایرن زمینره، پرداخته باشد وجود نداردم بنرابراین
گاهی در زندگی و سرنوشت افرادمر به اهمیت  پرژوهش حاضرر درصردد پاسرخگویی بره ، آ

که مر  گاهی چه پیامدهایی در زندگی نوجوانان دارد؟این پرسش است   آ

 روش پژوهش
کیفری پدیدارشناسری انجرام  کیفری شرد. در پرژوهشاین پرژوهش براسراس رویکررد  هرای 

کرره افررراد برردانهررا آنپدیررده، پدیدارشناسرری بررسرری و ، دهنرردنگرنررد و معنررا مرریها مرری طررور 
کبرری زردخانرهمریتفسیر  (. میردان پرژوهش شرامل 3127، زنردی و تربرانی ونراجمی، شرود )ا

سراله شراغل بره تحصریل در مقطرع متوسرطه دوم در مردارس اسرتان  31-30پسر و دخترر  20
 کنندگان از طریررق تهررران بودنررد و از نظررر جسررمانی و روانرری دارای سررالمت بودنررد. مشررارکت

کی انتخاب شدند.  نمونه  گیری هدفمند مال

 هاآوری و تحلیل دادهشیوه جمع
یافته استفاده ها از مصاحبه نیمه آوری دادهجهت جمع ، شدم بره همرین منظرورساختار

شرد. یکری شوندگان پرسریده های مرتب  با موضوع طراحی و از مصاحبهفهرستی از پرسش
کرره در حررین مصرراحبه و در صررورت هررای مصرراحبه نیمررهاز ویژگرری یافته ایررن اسررت  سرراختار

کنررد. برررای دتررت و هررا را پیگیررریتوانررد آنمحقررق مرری، طرررک ماررامین و موضرروعات جالررب
گرفرت. هرر مصراحبه تقریبرا  تمام مصاحبه، تمرکز بیشتر ها در اتاق سراکت و خلروت انجرام 

و یرر  خرران  دانشررجوی  کننرردگان یرر  آترراانجامیررد. مصرراحبهطررول  دتیقرره برره 06تررا  31بررین 
تبررل از آغرراز هررر ، کارشناسرری ارشررد رشررته مشرراوره بودنررد. برره منظررور رعایررت اصررول اخالترری

گرفته  گاهانه  شرد.  داده ها توضیحشد و اهداف پژوهش برای آنمصاحبه از افراد رضایت آ
کلیه آزمودنی کره  شرد داده هرا اطمینرانشرد و بره آنگرفتره ها اجازه ضب  صدا هم نین از 

نخواهرد شررد. هرا محرمانره خواهررد برود و نرام و هویتشرران فرا  هررای آنمصراحبه و صرحبت
کرره مصرراحبه کرره در هررر زمررانگزم برره  کررر اسررت  از ادامرره ، شرروندگان ایررن اختیررار را داشررتند 
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صررورت  هررا در ایررن پررژوهش بهدهنررد. تجسیرره و تحلیررل دادهمشررارکت در پررژوهش انصررراف 
کیفری  یوه تحلیل مامون صورتاستقرایی و با استفاده از ش گرفت. استفاده از مطالعات 

کرره اطالعررات انرردکی در مررورد مرریپیرردا ویررژه رو  تحلیررل ماررمون زمررانی ضرررورت برره کنررد 
کره در مطالعرات و پرژوهشپدیده مورد مطالعه وجود داشته  شرده هرای انجرامباشد و یا ایرن 

صررورتی جررامع برره تبیررین کرره بررهفقرردان یرر  چررارچوب نظررری ، در ارتبرراب بررا موضرروع مرروردنظر
(. ایرن رو  3121، پرورآ رپرور و جرالل، لبافی، مشهود باشد )ابویی اردکان، موضوع بپردازد

کنررده و متنرروع را برره دادههررای متنرری اسررت و دادهفرآینرردی برررای تحلیررل داده هررایی هررای پرا
کارآمدمی غنی و باارز  تبدیل که بررای منعطف و مفید است ، کند. هم نین ی  شیوه 

یررادی از داده کرررد )بررراون و ترروان از آن اسررتفاده مرری، هررای پی یررده و مفصررلتحلیررل حجرر  ز
بررسری ، ها بره مرتنهای صوتی مصاحبه(. در این پژوهش پس از تبدیل فایل2660، 1کالرک

کدگذاری آن بنردی و طبقره، شدم سپس بره منظرور رسریدن بره مارامین مروردنظرها انجام و 
کیفرری پررژوهش پررذیرفت. جهررت رعایررت ویژگی هررا صررورتهبنرردی دادمقولرره از سرره ، هررای 

کسررب  4و تابلیرت اطمینران 3تاییدپرذیری، 2مرالک تابلیرت اعتبرار گردیرد. جهرت  اسرتفاده 
ک ر تنروع تجربیرات انتخراب شروندم  تال  شد ترا مشرارکت، تابلیت اعتبار کنندگان برا حردا

گرزار   ازبینی رونوشرت مصراحبهاز پنرل خبرگران و نیرز بر، جهت روایی محتوا، عالوه به ها و 
کنندگان اسرررتفاده شرررد. بررره منظرررور بررررآوردن مرررالک تاییدپرررذیری  مطالعررره توسررر  مشرررارکت

گردید. در مرورد مرالک  یافته، نتایج ها با پیشینه نظری و پژوهشی مقایسه و مورد تبیین واتع 
کوشش به عمل آمد تا فراینردهای تحقیرق به و مسرتند صرورت شرفاف  تابلیت اطمینان نیز 

گردد. گزار  تشریح   در متن 

                          
1. Braun, V., & Clarke, V. 
2. credibility 
3. confirmability 
4. dependability 
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 هایافته
سرال( و  7/30کننده پسر )با میانگین سنی  شرکت 2، کننده در مطالعه مشارکت 20از 

سرررال( بودنرررد. نترررایج حاصرررل از تحلیرررل  37کننده دخترررر )برررا میرررانگین سرررنی  شررررکت 37
 شود. ارائه می 3ها در جدول  مامون داده

گاهی در زندگی نوجوانان پیامدهای مرگ. نتایج تحلیلی مدمون 1جدول   آ

کلیدی  نکات 
 مدامین

 دهندهسازمان
گیر  مدامین فرا

کارهای بسر  در انتخراب هردفم تراییر در مرؤیر  تررم پروچ شردن اهردافمانجام 
 تصمیماتم تیییر مسیر زندگی

اهداف و 
انگیز  و  تصمیمات

کاهش انرژیم افزایش  اهداف ترال م افرزایش فعالیرت و مویر در ایجاد و تیییر انگیزهم 
 انرژی

 نیروی انگیزشی

آرامررررش بیشررررترم هیجرررران بیشررررترم امیرررردواریم شررررجاعت بیشررررترم ناامیرررردیم 
 افسردگیم ترسم ناتوانی

احساسات و 
 هیجانات

 احساسات
ترر شردن بره خردام یراد خردا برودنم رضرایتمندی خردام دوسرت داشرتن نزدی 

 خدا
 عواطف دینی

 توجه به اعمال مراتبت از اعمال بررسی اعمالم توجه به وظایفم

 رفتارها
 خودمراتبتی مراتبت بیشتر از خودم حساسیت به تیذیه و سالمتی

گنرراهم توجرره برره حررق النرراسم افررزایش فعالیررت در هیئررتم توجرره برره دوری از 
 النفسم توجه به حجابم دعا و ترآن خواندنم نماز خواندنحق

 رفتارهای دینی

کارهای خوبآدم خوب شدنم به جا  فردی و بین عالته اجتماعی گذاشتن یاد خوبم انجام 
 فردیرواب  میان خلقیم توجه بیشتر به پدر و مادرم توجه به اطرافیانخو  اجتماعی

گرفتن زندگیزندگی در لحظهم توجه به محدودیت عمرم راحت  تر 
میتن  شمردن 

 زندگی
 بینیجهان

 باورهای دینی افزایش اعتقادات دینیحفظ عقاید پیشینم توجه به آخرتم 
 عدم توجه به دنیا ارزشی دنیاتوجهی به مادیاتم بیبی
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کلی به نوجروان در ارتبراب برا شناسرایی  20های حاصل از مصاحبه با تحلیل داده، طور 
گیر و پیامدهای مر  گاهی منجر به استخراج پنج مامون فرا دهنرده مامون سرازمان 32آ
کررره در  هرررایی از عبرررارات ادامررره بررره توضررریح ایرررن مارررامین همرررراه برررا بیررران نمونرررهگردیرررد 

 شود. کنندگان پرداخته میمشارکت
گیر انگیز  و اهداف می کره شرامل دو مارمون سرازماناولین مامون فرا دهنرده باشد 

کرردن بره مرر  بره  37به نام اهداف و تصمیمات و نیروی انگیزشی است. پسر  ساله: ))فکر 
که روزی می 31یده((. دختر اهداف ما جهت م کن   میررم دوسرت دارم ساله: ))به این فکر 

گراهی  37کن ((. پسرر  تبلش به هدف  برس  بخاطر همین تالش  رو بیشتر مری گره آ سراله: ))ا
، کرن رم و مسریرمو خیلری محردود مریها نمیبیشتری از مر  داشته باش  سراغ خیلی از راه

ی  رو ساله: ))بهش فکرر مری 31 ((. دختر کنخودمو خیلی محدود به ی  مسیر می کرن  انررژ
 کن  اصال بهش فکر نکن ((.گیره برای همین سعی میمی

کرره عواطررف دینرری و احساسرررات و  ماررمون دوم مربرروب برره حیطرره احساسررات اسررت 
گراهی سراله: ))وتتری 37باشرد. پسرر دهنرده آن مریهیجانات دو مامون سازمان  مرر  از آ

ساله: ))باعح شده بیشتر بره خرودم و 37شد((. دختر  گی  بیشترزند به امید من شد بیشتر
کن ((. پسر  کنرار ساله: ))من خودم سعی می 30ارتباط  با خدا و این چیزها فکر  کن  بکش  

یاد فکرمو مشیول نکرن  چرون ایرن کنری بره ناامیردی میررهدیگه ز کره بهرش فکرر  ایرن ، جروری 
کنی آخر  بمیری((. دختر   )باعح میشه به خدا نزدی  بشی((.ساله: ) 37همه تال  

گیررر مربرروب برره رفتارهاسررت و دارای سرره ماررمون سررازمان دهنررده سررومین ماررمون فرا
 روی بایرد سراله: ))مرا 37خرود مراتبتری و رفتارهرای دینری. دخترر ، اسرت: توجره بره اعمرال

کارهایی که باشی  داشته دتت خیلی کارهامون  درسرته کارهرایی چره دیر مری انجام چه 

سراله: ))مرن خرودم روی فکرر همرین مرر  باعرح شرد حجراب   37غلر ((. دخترر  کراری چه
داره مرثال بایرد چیکرار ساله: ))بعای جاها آدمو به فکر وامی 37تر بشه((. پسر خیلی محک 

کرره نکررردم((. دختررر کررن  چیکررار مرری گنرراهی سرراله: ))سررعی مرری 37تونسررت  بکررن   یرراد  کررن  ز
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 انجام ندم((. 
که به فرردی و اجتمراعی مربروب اسرت دارای دو مارمون  های بینحوزه مامون چهارم 

سرراله: ))سررعی  37فررردی. دختررر باشررد: عالترره اجتمرراعی و روابرر  میرراندهنررده مرریسررازمان
کارهرررای خررروب بکرررن  و بررره اون جایگررراه خررروب اونرررور برسررر ((. دخترررر مررری سررراله:  30کرررن  

کرره ترردر اطرافیرران  رو بایررد بیشررتر برردون  و ا))احسرراس مرری بینمشررون گرره یرره جررایی مرریکررردم 
گررفت  آدم بهترری باشر ((. پسرر  37بیشتر باهاشون وتت بگذرون ((. دختر  ساله: ))تصرمی  

کره مری، ساله: ))بتون  خروبی بکرن  بره خرانوادم 37 کری  شناسر . نره اطرافیران و آشرنایان هرر 
که هست بتون  حمایت بکن ((.   مالی احساسی هر جور 

گیررررر کرررره دارای سرررره ماررررمون جهرررران ،پنجمررررین و آخرررررین ماررررمون فرا بینرررری اسررررت 
باورهای دینی و عردم توجره بره دنیرا. دخترر ، باشد: میتن  شمردن زندگیدهنده میسازمان

 فکرر تربل  و بعرد بره کرهترا ایرن حرال  لحظره روی کرن مری متمرکرز خودمو ساله: ))بیشتر 37

کره بردونی  یره وتتری سراله: ))مرثال مرا همرین  30ببررم((. پسرر  لرذت اگنر  از باید گ می کن .
کره برا می که بمیری  مال و اموالمرون  کردن مال و اموال نیستی  باگخره ما  میری  دنبال جمع 

تررر بگیررری  و در همرره مسررائل ریسبینانرره سرراله: ))زنرردگی رو راحررت 30مررا نمیرران اونررور((. پسررر 
کره بررهرای روزمررهسراله: ))کنرار فعالیرت 37تصمی  نگیرری ((. دخترر  کارهرایی  ای اونرورم ام 

که یه آ وته  ای داشته باش ((.مناسب باشه رو انجام میدم 

 گیریبحث و نتیجه
گرراهی از مررر مرری، هررای پررژوهش حاضررربراسرراس یافترره گفررت آ نتررایج و ایراترری در ، ترروان 

یسرتن آن زندگی نوجوانان دارد و پیامدهای آن بر شیوه گرذاردم ایرن پیامردها در هرا ترمییر مریز
گیررر طبقررهتالررب پررنج ماررمون ف گرراهی در زنرردگی بنرردی شرردند. یکرری از ماررامین مررر را آ

هرای پرژوهش های تحقیق در ایرن مارمون برا یافترهبود. یافته« انگیز  و اهداف»نوجوانان 
هررا در تحقیقرری برره ایررن نتیجرره ( همخرروان بررود. آن3127منصرروری و غریبرری )، امیربیگرری

کرره افررراد در مواجهرره بررا محرررک یادآورنررده مررر  و برانگیخترره شرردن افکررار هشرریار و  رسرریدند 



گاهی در زندگی نوجوانان پیامدهای مر   440 .............................................................................................. آ

 

کننررد. هم نررین شرران بررازنگری مرریناهشرریار نسرربت برره مررر  در اهررداف درونرری و بیرونرری
کره برجسرتگی مرر  3121آرای و همکاران )سبزه ( در پژوهش خرود بره ایرن نتیجره رسریدند 

کاهش اهمیت آرزوهای بیرونی می تروان هرای ایرن بخرش مریشرود. در تبیرین یافترهمنجر به 
که با مر  گفت گراهی دسرتخو  تیییرر مریاز جمله مواردی  گیری اهرداف و  جهرت، شرودآ

که انسان به مر  می، تصمیمات فرد است. به عبارتی اندیشد و تطعیرت مرر  خرود زمانی 
کنون آن مرریبررر، آوردرا برره یرراد مرری کرره تررا کرره برره بررازنگری اهررداف و تصررمیماتش و راهرری  شررود 

یسرررتن خرررود پررریش آمرررده بپرررردازد. ایرررن خاصررریت مرررر کررره فررررد را بررره تفکرررر دربررراره ز   اسرررت 
گراهی بره برازبینی افراد در مواجهه با مرر ، نیز 1مدیریت وحشت دارد. براساس نظریهمیوا آ

کره بعرد از روبره، پردازنردفهرسرت اهرداف و آرزوهایشران مری رو شردن برا افکررار بردین صررورت 
دهنررد و اهررداف سرری ترررار مرریخررود را مررورد برر شرردهاهررداف درونرری، هشرریاری مررر  در حرروزه

نوجوانران ، مرر  کنند. در این پژوهش نیز اندیشهدهنده را انتخاب میمحور و رشدشخچ
کرره در آسررتانهمشررارکت برره ، گیررری و انتخرراب اهررداف برررای آینررده بودنرردتصررمی  کننررده را 

 بازنگری اهداف و آرزوهایشان سوق داده بود.
کرراهش سررطح انرررژی و انگیررزه برره هررایی مبنرریهم نررین یافترره، در ایررن میرران ویژه در  بررر 

که در حال آماده کنندگان پایهمیان بعای از مشارکت سازی خود برای شررکت در دوازده  
کنکرور سراسرری بودنرد کره اندیشره، آزمرون  هررا را از مرر  آن هرر  وجرود داشرتم بردین صررورت 

کنکور بازمی هرا انگیزگری را در آنبریدارد و مقدمات رخوت و تال  بیشتر برای موفقیت در 
ایشران بررای  هرا و زحمراتترال  برا مرر  همره، نگاه این نوجوانران شود. از دری هسبب می

ها را ماطرب و در عرین حرال شود و این بیهودگی آنمعنی میکسب موفقیت بیهوده و بی
گفت همرانکند. در تبیین این بخش میانگیزه میسست و بی کره انسران برهتوان  طرور  طرور 

در عین حال از حتمری ، کندمی اتی میل به بقا و ماندگاری دارد و با شور و اشتیاق زندگی 
گرراه اسررت. از دیرردگاه  گرراهی از مررر  و در ، ی وجررودیشناسرر روانبررودن مررر  خررود نیررز آ ایررن آ

                          
1. Terror Management Theory (TMT) 
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اسررتم برره همررین 1شررروع تعررار  وجررودی مقررابلش میررل برره مانرردن و جرراودانگی خررود نقطرره
 داند.ترین دلواپسی غایی میترین و تابل درکاضحدلیل یالوم مر  را و

گرراهی در برخرری از دانررشمررر  هررای ریررزی و فعالیررتافررزایش تررال  و برنامرره، آمرروزان نیررزآ
تلنگرررری  مرررر  را بررره مثابررره هدفمنرررد را در پررری داشرررت. ایرررن دسرررته از نوجوانررران اندیشررره

کرره برره آنمرری یاهررا و هررا فرصررت انرردک زنرردگی و محرردودیت زمرران دانسررتند  برررای سرراختن رو
گراهی سرطح انگیرزهکردم بره عبرارتی مرر رسیدن به اهدافشان را یادآوری می هرا را بررای آن آ

کررده برود. در تبیرین ایرن یافتره تروان بره هرا مریکسب موفقیرت و دسرتیابی بره اهرداف بیشرتر 
کره بیران مری کررد  و را از دهرد و امرر  انسران را نجرات مری کنرد اندیشرهنظرات هایردگر اشراره 

ای اصریل و هرای روزمرره بره شریوههای غیراصیل و منحرف و آسوده و سرشار از نگرانیشیوه
کرردن از  دهد. نوجوانان مشارکتمسئوگنه از زندگی انتقال می کننده نیز در پری توجره و یراد 

کررده و بره همرین دلیرل در ، مر  مسئولیت خود را در برابر زندگی و فرصرت محردود آن درک 
هرا افرزایش یافتره ب مسیر و اهداف زنردگی دترت بیشرتری داشرتند و میرل و انگیرزه آنانتخا
 بود.

گاهی در زنردگی نوجوانران دومین مامون مرتب  با پیامدهای مر  برود. « احساسرات»ا
( 3120اورعری )یوسفی و صردیق، های پژوهش در این مامون با نتایج پژوهش تابعییافته

کنش بره مرر  پرداختنرد  ها در پژوهشیهمخوان بود. آن به مطالعه پدیدارشناسی تجربی وا
کرررد. در واحرردهای معنررایی متفرراوتی را ایجرراد مرری« پررذیر  یررا انکررار مررر »کرره در آن مفهرروم 

کره برر پایرههای این بخش از تحقیق میتبیین یافته کررد  ، تئروری شرناختی توان چنین بیان 
کردن در انسان همواره منجر به ایجاد ی  تجر بره معمروگ   زیررا افکرار، شرودحسی مری بهفکر 

آورند. این امر در براب اندیشره و یراد مرر  پدید می دنبال خود طیفی از احساسات را در فرد
احساسرات و هیجانراتی را در افرراد ایجراد ، اندیشیدن به مر ، ه  صادق است. به عبارتی

کررره در موتعیرررتمررری گررراهیهرررای مختلرررف مرررر کنرررد  وتی را موجرررب حسررری متفرررا تجربررره، آ
                          
1. existential conflict 
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که نوجروان برا مشرکالت و مسرائل مختلفری در برهه، شود. در این پژوهش نیزمی ای از زمان 
گریبان بود گرذرا برودن حیرات ایرن مرر ، دست به  کره یرادآور  گراهی و بیرنش حاصرل از آن  آ

 شد. حس امیدواری و آرامش را در وی موجب می، دنیا و موتتی بودن مشکالت بود
کره « عواطرف دینری»هایی تحت مارمون پژوهش یافتههم نین در این  وجرود داشرت 
کسررب هررر چرره بیشررتر رضررایت خداونررد در نوجوانرران مشررارکت کننررده بررا یرراد مررر  در صرردد 

کردنررد. تررر شرردن برره او مرریاعمررال خررود بودنررد و در طرری روز مبررادرت برره یرراد خرردا و نزدیرر 
گرراهی برخرری نوجوانرران مشررارکتمررر  ی بیشررتر بررا خرردا و جلررب ورزکننررده را نیررز برره عشررقآ

ترروان برره فطرررت خررداجو و هررای ایررن بخررش مرریرضررایتمندی او سرروق داد. در تبیررین یافترره
کرد. همانخداپرست انسان که در برخی آیات و روایات آمده استها اشاره  آفررینش ، گونه 

کره در  ات خرود بره دنبرال دسرتگونه انسان به کمرال و برترراری پیونردی ای اسرت  یرابی بره 
کرره همرران خداونررد یگانرره اسررت عمیررق گررر باشررد. بررهمرری، بررا نیرویرری برتررر از خررود  کرره ا طرروری 

همرران راه خداپرسررتی و خررداجویی را ، انسرران در شرررایطی طبیعرری برره حررال خررود رهررا شررود
کننرده طلب نوجوانان مشرارکتفطرت حقیقت، گیرد. در این پژوهش نیز یاد مر پیش می

کرره مطررابق بررا آفرررینش آنهررا را برره داشررتن ارتبررارا بیرردار و آن هاسررت طی نزدیرر  بررا خداونررد 
گررراهی عواطرررف و احساسرررات نوجوانررران را بررره خررردا بررره عبرررارتی مرررر ، کنرررد ترغیرررب می آ

کسب رضایت خداوند ترار میبرانگیخته و آن  دهد.    ها را در مسیر 
گراهی در زنردگی نوجوانران سومین مامون در رابطه برا پیامردهای مرر  برود. « رفتارهرا»آ

هرا ( همخروان برود. آن3120های تحقیق در این مامون با پژوهش تابعی و همکاران )تهیاف
که فکر مداوم دربراره مرر  و آمرادگی بررای آن از جملره  در این تحقیق به این نتیجه رسیدند 

کننررردگان مرررذهبی اسرررت. در تبیرررین هرررایی بررررای پرررذیر  مرررر  در میررران مشرررارکتنشرررانه
کررد. دیرن اسرالم به آموزهتوان های این بخش مییافته های دینی و باورهای فرهنگی اشراره 
کری  نیز آیات بسریاری دربراره بر پایه ی اعتقاد به معاد و جهان آخرت استوار است. در ترآن 

کره بره انسران حسابرسری از اعمرال و رفترار و  هرا دربرارهمعراد و جهران پرس از مرر  وجرود دارد 
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سررروره حجرررر خطررراب بررره  22و  23ونررره خداونرررد در آیررره دهرررد. بررررای نم کردارشررران هشررردار می
که همره آنپیامبر) ( می کررد نسربت فرماید: سوگند به پروردگارت  هرا را مواخرذه خرواهی  

کردنرد. در نتیجرهبه آن در ، هرای ایمران بره روز تیامرت و پرسرش و پاسرخ از انسرانچره عمرل 
گراهی در له پیامردهای مرر را از جم« توجه به اعمال» دهندهاین تحقیق مامون سازمان آ

که طی آنزندگی نوجوانان می اعمرال و رفترار  را ، مرر  نوجوان در ایرر یراد و اندیشره، دانی  
کرده و درصدد مراتبت از رفتارهای خود و اصالک و تیییر آن ها برآمرده برود. مارمون بررسی 

هررای مررذهبی نیررز دگلررت بررر انجررام اعمررال و رفتار« هررای مررذهبیفعالیررت»دهنررده سررازمان
که  با انجام فعالیتنوجوانان مشارکت هایی مذهبی مانند عمرل بره کننده در پژوهش دارد 

النرراس بره دنبررال تمهیرداتی برررای دسرتورات و تکرالیف دینرری و توجره برره امروراتی ماننررد حرق
توان به آموز  دروس معرارف و دیرن زندگی پس از مر  خود بودند. در تبیین این بخش می

کره  احتمراگ های متوالی تحصیلی و مرر سال و زندگی در کررد  گراهی حاصرل از آن توجره  آ
هرای آ وتره و توشره کننده در طول مصراحبه بارهرا بره واژهشود نوجوانان مشارکت موجب می

کننررد. مررر  گرراهی هم نررین باعررح در برره معنرری  خررایری برررای جهرران پررس از مررر  اشرراره  آ
گرررفتن رفتارهررای سررالمت کننرردگان شررده بررود و در ارری از مشررارکتمحررور توسرر  بع پرریش 

که طبق آن مر  توان به نظریهتبیین می کرد  گاهی سبب مریمدیریت وحشت اشاره  شرود آ
هررای کننرردهمحوری را در زنرردگی خررود پرریش بگیرنررد و از تهدیررد کرره افررراد رفتارهررای سررالمت

کنند و حساسیت بیشتری نسبت به تیذیه و سالمتی خرود نشران  دهنرد سالمتی اجتناب 
 در این تحقیق بود.« حساسیت به تیذیه و سالمتی»دهنده  راستا با مامون سازمانکه ه 

گاهی در زندگی نوجوانان در ایرن تحقیرقچهارمین مامون مرتب  با پیامدهای مر  ، آ
گفرت برر طبرق های این بخش میبود. در تبیین یافته« فردی و اجتماعی بین»مامون  توان 

کره برر پایرهبره بینشری دسرت مری افرراد در مواجهره برا مرر ، مدیریت وحشت نظریه آن  یابنرد 
کننردم فردی مثبت و لذت برردن از برودن برا دیگرران بیشرتر ترال  مریبرای داشتن رواب  بین

گرراهیبرره عبررارتی بررا مررر  شرران برره ارتبرراب هررا بیشررتر در پرری ارضررای نیرراز بنیررادینانسرران، آ
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کننرد. عرالوه برر و تعامرل برا سرایرین را انتخراب مری آیند و اهدافی مانند در جمع برودنمیبر
کره بره موجرب آن افرراد بره مر ، این کارکردهرای اخالتری وسریعی دارد  گراهی آیرار تربیتری و  آ

 آورند.سمت برتراری پیوندهای عمیق با مردم و جهان هستی روی می
گررراهی پنجمرررین مارررمون مررررتب  برررا پیامررردهای مرررر  برررود. در تبیرررین « بینررریجهررران»آ

که طبق فلسفههای این بخش میفتهیا گفت  که انسران برا مرر  ، هایدگر توان چنین  زمانی 
گاهیشود و مر مواجه می رود توجه او به هستی ی  درجره براگتر مری، یابدا  افزایش میآ

گراهی مریشرود. بره عبرارتی مرر و نگر  او در ارتباب با هستی دستخو  تیییرر مری توانرد آ
هرا و باورهرایش اندیشری او و برازنگری نظرام ارز نگر  انسان و ژرف ای برای اصالکزمینه

کنررد )خرردایاری میتررن  شررمردن » دهنررده(. ماررمون سررازمان3127، فرد و همکرراران فررراه  
یرارویی برا مرر نیز ماحصل تیییر دیدگاه نوجوانان مشارکت« زندگی  کننده در پژوهش در رو

کرره مرری گرراهی مرریفوایررد و ایرررات مررر آن را از ، ی وجررودیشناسرر روانباشررد  دانررد و معتقررد آ
کرره انسرران گررذرا بررودن خررود مرری، مررر  بررا اندیشرره اسررت  شررود و برره دنبرررال متوجرره فررانی و 

کره آیرد. در نتیجره مریهرای زنردگی برمریمندی بیشتر از لحظرات و زیبراییبهره گفرت  تروان 
گرراهی احتمرراگ بررر فلسررفهمررر  یسررتن نوجوانرران مشررارکت آ ر پررژوهش تررمییر کننررده دچگونرره ز

دهرد.  ها را به سمت ی  زندگی هدفمند با توجه به محدودیت عمرر سروق میگذاشته و آن
هم نرررین اشررراره بررره نگرررر  نوجوانررران بررره « عررردم توجررره بررره دنیرررا» دهنررردهمارررمون سرررازمان

که در تبیین آن میبی گراهی از نگراه اندیشی و مر توان به مر ارزشی دنیا و مادیات دارد  آ
که مولوی اشا کرد  را از پیامدهای اندیشریدن بره « درک ناپایداری امور دنیوی»و « بیداری»ره 

 داند.های زیستن جاودانه میمر  و از ویژگی
لررر  نرررای  اسرررت کررره حا  هم نررران دنیرررا 

 
که ایرن خرود دایر  اسرت  خفته پندارد 

گهرررررران   صرررررربح اجررررررل، تررررررا برآیررررررد نا
 

 وا رهرررررررد از ظلمرررررررت ظرررررررن  و دغرررررررل
 * * * 

کرر رر  آن را  نا  ه پرریش ازمررر  مررردای خا
 

 برررروی برررررد، یعنرررری او از اصررررل ایررررن َرز
 تررررراطع اگسرررررباب لشرررررکرهای مرررررر  

 
 هم ررو َدی آیررد برره تطررع شرراخ و بررر 
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گردیرددر مجموع و با توجه به آن گراهی مریمرر ، چره  کرر  توانرد ابعراد مختلرف زنردگی آ
محسروب موضروعی دارای اهمیرت و اساسری ، الشرعاع تررار دهرد و بنرابرایننوجوان را تحت

کررردام از ماررامین  کرشررده بیرررانمرری گرراهی در زمینررهکننررده ایرررات مرررر شررود. هررر  هرررای آ
که یاد و اندیشه مرر  مریمختلف زندگی نوجوانان است و این نکته را آشکار می توانرد کند 

یسرتن و نگرر  به شکل گون زندگی نوجوانان ایر بگذارد و شریوه ز گونا های مختلفی بر ابعاد 
کند. به عبارتی مر ها را به اموآن کره ر خود و جهان دستخو  تیییر  گاهی برای نوجوانان  آ

مثابه ی  چرراغ روشرنگر راه عمرل  تواند بهدر ابتدای ترسی  طرک زندگی آتی خود هستند می
کلررری هرررا را شرررکل دهرررد. برررهکنرررد و نقشررره و مسررریر آینرررده آن گررراهی دامنررره ترررمییر مرررر ، طور  آ

گی نوجوانران دارد و بره همرین دلیرل موضروعی مهر  هرای مختلرف زنردای در حیطرهگسترده
کرره برره ایررن مفهرروم بهتلقرری مرری خصررو  در دوران نوجرروانی نگرراهی ویررژه  شررود و گزم اسررت 

گیرد. بر اسراس یافتره هرای مررتب  و شرود سرازمانهرای پرژوهش حاضرر پیشرنهاد مریصورت 
  و افرزایش هرایی بررای توضریح مفهروم مررطررک و برنامره، مسئول هم ون آمروز  و پررور 

کنند هم نین ابزاری دتیق و هنجارشده بررای سرنجش مر  گاهی برای نوجوانان تدوین  آ
گاهی و مقایسه آن در برین افرراد و اتشرار مختلرف برهمیزان مر  هرای منظور انجرام پرژوهش آ

کننررده در پررژوهش شررامل تشررر کرره افررراد مشررارکتتررر مررورد نیرراز اسررت. بررا توجرره برره ایررنجررامع
هررایی مرررتب  بررا موضرروع را در بررین اتشررار سررنی متفرراوت از ترروان پررژوهشمرری، نوجرروان بودنررد
گسررترده ، جملرره جوانرران میانسرراگن و سررالمندان انجررام داد. هم نررین بررا توجرره برره شرریوع 

کروناویروس  میرهرای ناشری از ایرن   و در حال حاضر و وتروع مر  2(32-)کووید 26321بیماری 
، (3122، غفرررروری و مصررررباحی، اعظمرررری، شررررریعتمدارم 3122، بیمرررراری )گن و همکرررراران

که تاییر بحررانپیشنهاد می گراهی در اتشرار مختلرف چنینری برر پدیرده مرر  هرای اینشود  آ
گیرد.  مورد بررسی ترار 

                          
1. Coronavirus disease 2019 
2. COVID-19 pandemic 
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