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مقدمه
پرسشنامة معناي زندگي (استگر )0202 ،دو بعد معنا در زندگي ،يعني حضور معنا و جستجوي معنا را با بهرهگيري از  02مادّه برمبناي مقياس هفت
درجهاي ليکرت از کامالً نادرست ( )0تا کامالً درست ( )7ميسنجد .تکميل پرسشنامه حدود  3-5دقيقه طول ميکشد .پژوهشها نشاندهنده اعتبار و
ثبات نمرههاي پرسشنامه و روايي همگرا و اقتراقي آن هستند (استگر و شين0202 ،؛ استگر و کاشدان0227 ،؛ استگر ،کاشدان ،سوليوان و لورنتس،
0222؛ استگر ،کاواباتا ،شيماي و اونيک .)0222 ،براي مثال ،براي هر دو مقياس همساني دروني (ضرايب آلفا بين  2/20تا  )2/27بسيار خوبي گزارش شده
است (استگر ،فريزر ،ايشي ،و کالر ) 0222 ،و در فاصله زماني يک ماهه اعتبار بازآزمايي مناسب ( 2/72براي زيرمقياس حضور و  2/73براي زيرمقياس
جستجو) به دست آمده است (استگر و ديگران.)0222 ،
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نحوة پاسخگويي به پرسشنامه
لحظهاي در مورد آنچه که زندگي و وجود شما را مهم و با معنا ميسازد ،فکر کنيد .لطفاً به سؤالهاي زير تا آنجا که ميتوانيد صادقانه و با دقت پاسخ دهيد.
به ياد داشته باشيد که اين سؤالها شخصي هستند و پاسخ صحيح يا غلط وجود ندارد .لطفاً بر اساس مقياس زير به سؤالها پاسخ دهيد و در فضااي داده شاده
عدد مورد نظر خود کنيد.
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3

4

تا حدي

عمدتًا درست
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 .0ااااااااااا معناي زندگيام را ميشناسم.
 .0ااااااااااا در جستجوي چيزي هستم که زندگيام را با معنا سازد.
 .3ااااااااااا هميشه به دنبال پيدا کردن هدف براي زندگيام هستم.
 .4ااااااااااا زندگي من هدف مشخصي دارد.
 .5ااااااااااا خوب ميدانم چه چيزي زندگيام را با معنا ميسازد.
 .2ااااااااااا هدفي که براي زندگي پيدا کردهام مرا راضي ميسازد.
 .7ااااااااااا هميشه در جستجوي چيزي هستم که زندگيام را با اهميت سازد.
 .2ااااااااااا در جستجوي هدف يا رسالتي براي زندگيام هستم.
 .9ااااااااااا زندگي من هيچ هدف روشني ندارد.
 .02ااااااااااا من در جستجوي معنا براي زندگيام هستم.
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همانطور که استگر ( )0202بيان کرده است ،تفسير نمرههاي پرسشنامه در فرهنگهاي مشابه با فرهنگ فردينگر آمريکا (فرهنگ فردنگر) از دقت
و صحّت بيشتري برخوردار است .خالصهاي از تفسير نتايج حاصل از پرسشنامه در پي آمده است .براي تفسير تفصيلي نمره ها به استگر ( )0202مراجعه کنيد.
● نمرة بيشتر از  04در بعد حضور و بيشتر از  04در بعد جستجوي معنا مبين فردي است که احساس ميکند زندگياش معنا و هدف ارزشمندي دارد ،با اين
حال به صراحت آن معنا و هدف را مورد بررسي قرار ميدهد.
● نمرة بيشتر از  04در بعد حضور و کمتر از  04در بعد جستجو مبين فردي است که احساس ميکند زندگياش معنا و هدف ارزشمندي دارد ،امّا فعاالنه آن
معنا را مورد بررسي قرار نميدهد يا فعاالنه به دنبال هدف در زندگياش نيست.
● نمرة کمتر از  04در بعد حضور و بيشتر از  04در بعد جستجو مبين فردي است که احتماالً احساس ميکند زندگياش معنا و هدف ارزشمندي ندارد ،اماا
فعاالنه به دنبال چيزي يا کسي ميگردد که به زندگياش هدف يا معنا دهد.
● نمرة کمتر از  04در بعد حضور و کمتر از  04در بعد جستجو مبين فردي است که احتماالً احساس ميکند زندگي اش معنا و هدف ارزشامندي نادارد ،و
فعاالنه آن معنا يا جستجوي معنا را در زندگياش مورد بررسي قرار نميدهد.
کليد نمرهگذاري :مادّههاي  ،2 ،5 ،4 ،0و  9به زيرمقياس حضور ،اختصاص دارند .براي نمرهگذاري اين زيرمقياس درجهبندي مادّه  9را از درجهبندي مادّه 2
کم کنيد و سپس به درجهبنديهاي مادّههاي  2 ،5 ،4 ،0اضافه کنيد .دامنة نمرهها از  5تا  35است.
مادّههاي  ،2 ،7 ،3 ،0و 02به زيرمقياس جستجو ،اختصاص دارند .براي نمرهگذاري اين زيرمقياس درجهبنديهاي اين مادّهها را با هام جماک کنياد .دامناة
نمرهها از  5تا  35است.
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 براي پژوهشگران و دانشجويان (براي پاياننامههاي،بهرهبرداري از نسخههاي فارسي مقياسهايي كه در «آزمونهاي رواني» اين فصلنامه ارائه ميشوند
 تكثير و، در ساير موارد كلية حقوق مربوط به نسخههاي فارسي مقياسها متعلق به «مؤلف» است و چاپ.كارشناسي ارشد و دكتري) با ذكر منبک بالمانک است
.فروش تمامي مقياسها يا قسمتي از آنها تحت هر عنوان ممنوع است
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