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چکیده
مطالعهی حاضر منابع و حوزههايی که از نظر سالمندان به زندگی
آنها معنا داده و ميزان وجود و جستجوی معنای زندگی و نيز تفاوت زنان
و مردان در اين مولفهها را مورد بررسی قرار داده است .جامعهی آماری
اين پژوهش توصيفی را افراد سالمند باالی  60سال در شهر تهران
تشکيل دادند .از اين جامعهی آماری  282فرد سالمند باالی  60سال
( M =62/43؛ Std=4/25؛  54درصد سالمند زن) به روش نمونهگيری
در دسترس انتخاب شده و به دو ابزار برنامهی ارزيابی معنای زندگی و
پرسشنامهی معنای زندگی پاسخ دادند .به منظور تحليل دادهها از تحليل
محتوا و آزمونهای خی دو و تحليل واريانس استفاده گرديد .نتايج
حاصل حاکی از اين است که "خانواده" ( )%92/3و "رابطهی عاطفی"
( )% 54/2حوزههايی هستند که با بيشترين فراوانی از سوی سالمندان
شرکتکننده در اين مطالعه به عنوان منبع معنا بخش به زندگی گزارش
شده است .همچنين در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحليل محتوا
دو طبقهی جديد از منابع معنای زندگی مورد شناسايی قرار گرفت:
"اخالقيات" و "نياز به پذيرش اجتماعی" .سالمندان زن و مرد از نظر
فراوانی تکرار برخی از منابع معنا و نيز بعد جستجوی معنای زندگی با
يکديگر تفاوت معنیدار داشتند .اين يافتهها در چارچوب نظريات تحولی
و معنای زندگی مورد بحث قرار گرفتند.
کلید واژگان :منابع معنای زندگی ،ابعاد معنای زندگی ،سالمند
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Fatemeh Baghreyn
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Abstract
The present study has investigated the sources
and domains that give meaning to old people’s life,
from their point of view, presence of and search for
meaning and the differences between women and
men in these components. Old people aged over 60 in
Tehran formed the statistical population of this
research. From this population 287 old individuals,
aged over 60 years (M: 67.43, Std: 4.75, 54%
females), were selected using available sampling
method and they completed two instruments of the
Schedule for Meaning in Life Evaluation and
Meaning in Life Questionnaire. Chi square and
analysis of variance tests were applied to analyze the
data. The results showed that “family” (92.3%) and
“partnership” (54.7%) are the areas that have been
reported most frequently as sources of meaning by
old people. Moreover, two new categories of sources
of meaning in life have been identified in this study,
using content analysis method: “morality” and “the
need for social approval”. Old female and male
participants differed in the frequency of mentioning
some of the sources of meaning and the dimension of
search for meaning. These findings have been
discussed in the context of developmental and
meaning in life theories.
Keywords: sources of meaning in life, dimensions of
meaning in life, elderly
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مقدمه
ضرورت توجه به بهزيستی سالمندان به عنوان گروهی رو به رشد در ساختار جمعيتی جوامع
مدرن امروزی ديری است که دغدغهی پژوهشی بسياری از محققان در حوزه سالمت روان بوده
است .مطالعات بسياری مولفههای متعدد مرتبط با سالمت روانی در اين ردهی تحولی را مورد
پژوهش قرار دادهاند .در اين ميان خالء قابل توجهی که به چشم میخورد غفلت از سازهی معنای
زندگی 1به عنوان يکی از مؤلفههای اساسی در بهزيستی آدمی است (پارک ،پارک و پيترسون،2
2010؛ استگر ،اويشی و کسبير .)2011 ،3به ويژه و با توجه به تأثيرپذيری سازهی معنای زندگی از
ساختار فرهنگی جوامع (بارتور ،ساوايا و پراگر2001 ،4؛ استگر ،کاواباتا ،شيمای و اُتاک)2008 ،5
جای مطالعهای که اين مولفهی کليدی در بهزيستی آدمی را در ردههای پايانی تحول آن در فرهنگ
و چارچوبی غير غربی مورد بررسی قرار دهد خالی است.
ويژگیهای تحولی سالمندی اين دوره از زندگی را تبديل به برههای متمايز و در خور توجه از
نقطه نظر معنای زندگی میکند .آنچنانکه اريکسون ( )1985بيان میدارد "مرحلهی شکفتگی و
رشديافتگی در برابر نااميدی" به معنای بازنگری همهی زمينههای سابق زندگی و تالش برای
انسجام آنها و حفظ يک حس يکپارچه از خود در عين وجود و ظهور نقصانهای فيزيکی میباشد.
سالمندی با دگرگونیهای عميق فيزيولوژيک ،روانشناختی و جامعهشناختی همراه است (قربانپور
و اسماعيلی .)1391 ،اين تغييرات قابل مالحظه که همراه با سالمندی در توانايیهای شناختی فرد
رخ میدهد ،سالمت روان او را در معرض تهديد قرارداده و فرد سالمند را مستعد ابتالء به
مشکالت روانشناختی متعدد میکند .در نتيجه ،با وجود نزديک شدن به پيری و در نتيجه مرگ در
اين مرحله از چرخهی زندگی تمرکز معنا با مراحل قبلی تحول بسيار متفاوت خواهد بود.
در بررسی معناداری زندگی در سالمندان اولين سؤال اساسی که جلب نظر کرده و قابل
توجه میباشد اين مساله است که اساسا در اين گام از تحول حس معناداری زندگی از چه
منابع و حوزههايی سرچشمه گرفته و تامين میشود .منابع معنای زندگی به آن دسته حوزهها و
عواملی اشاره دارد که به زندگی فرد معنا میدهند (حوزههايی چون رابطه ،کار ،معنويت ،رشد
the construct of meaning in life
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و غيره) .مطالعات متعدد صورت گرفته در رابطه با منابع معنای زندگی حاکی از اين هستند که
با توجه به مرحلهی تحولی که فرد در آن قرار دارد میتوان شاهد تغييراتی در منابع معنابخشی
به زندگی او بود (ديتمن-کوهلی و وسترهوف ،1999 ،1به نقل از بارتور و همکاران.)2001 ،
به عبارتی در پاسخ به الزامات بيرونی و درونی زندگی در ردههای مختلف تحولی محتوای
کيفی سيستم معنا و منابع معنابخشی به زندگی در ميان جوانان و سالمندان تفاوت قابل توجهی
خواهد داشت.
پژوهشهای چندی منابع معنای زندگی را در ميان سالمندان مورد مطالعه قرار دادهاند (بام
و استوارت1990 ،2؛ بوربانک1992 ،3؛ بارتور و همکاران2001 ،؛ تاکينن و راپوليا2001 ،4؛
دوير ،نوردنفلت و ترنستد .)2008 ،5نتايج اين دست پژوهشها حاکی از آن بود که حوزههايی
چون روابط ،سالمتی ،باورها و غيره منابع معنای زندگی در نمونههايی از سالمندان را به خود
اختصاص میدهند .به عنوان مثال دیوگلر و ابرسول )1981( 6دريافتند که در مقايسه با ديگر
گروههای سنی برای افراد و زوجهای سالمند با ميانگين سنی  26سال عامل "سالمتی" (تمايل
به حفظ سالمت جسمی) در منابع معنای زندگی بيشتر ظاهر میشود .همچنين ،دوير و
همکاران ( )2008گزارش کردند که عواملی چون احساس تعلق به ديگران ،مورد نياز بودن و
کارايی جسمی از عوامل و منابع معنابخش به زندگی سالمندان محسوب میگردد.
در کنار منابع معنا مؤلفهی ديگری که در حوزهی معناداری در ميان سالمندان حائز اهميت
و توجه میباشد ابعاد معنای زندگی است .ابعادِ "وجود" و "جستجوی" معنای زندگی اشاره
به ميزان معناداری و درجهی جستجو و کاوش فعاالنه برای يافتن معنای بيشتر دارد (استگر،
 .)2012بعد وجود معنای زندگی در ميان گروههای سنی مختلف با ميزان باالتر مؤلفههای
مثبت روانی همچون رضايت ،شادکامی ،عاطفهی مثبت و غيره همراه بوده است (استگر،
 .)2012اما در مقابل ،جستجوی معنا به ويژه در گروههای سنی باالتر با بهزيستی پايينتر همراه
میباشد (استگر ،اويشی و کاشدان .)2009 ،2اين ابعاد نيز همانند منابع معنای زندگی در
Dittmann-Kohl &Westerhof
Baum & Stewart
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ردههای تحولی مختلف دستخوش تغييراتی میگردند .به اين ترتيب که سالمندان در مقايسه با
گروههای سنی جوانتر جستجوی معنای کمتری نشان میدهند و با افزايش سن وجود معنای
باالتری را گزارش میکنند (استگر و همکاران2009 ،؛ استگر و همکاران .)2011 ،به همين
ترتيب شنل )2009( 1نيز بيان میدارد که معنای زندگی با افزايش سن افزايشی تقريبی دارد؛
اين سازه در  60سالگی به باالترين سطح خود رسيده و اين سطح تا آخر حفظ میگردد .در
مقابل ريف و کيز )1995( 2دريافتند درحالیکه هدف زندگی با سن افزايش میيابد ،تجربه
خالء وجودی (بیمعنايی) برای سالمندان بيشتر از ميانساالن است .عالوه بر چنين تناقضاتی،
برخی از مطالعات تغييری در ميزان معنای زندگی با افزايش سن گزارش نکردهاند (رکر ،پيکاک
و وونگ1982 ،3؛ ديبيتس)1999 ،4
مطالعات صورت گرفته روی منابع و ابعاد معنای زندگی به جز برخی استثناءها (کودال 5و
همکاران )2015 ،عمدتاً در چارچوبها و فرهنگهای غربی صورت گرفته است؛ اين در حالی
است که سازهی معنای زندگی از ساختار و محتوای فرهنگی جامعه اثر گرفته (بارتور و
همکاران2001 ،؛ استگر و همکاران )2008 ،و در هر چارچوب اجتماعی-فرهنگی خاص
شاهد تجلی متفاوتی از منابع معنای زندگی هستيم .لذا اطالع دقيقی در دست نيست از اينکه
در فرهنگهای غير غربی و اختصاصاً در جامعهی ما کدام دسته از عوامل و منابع به زندگی
سالمندان معنا داده و اين گروه جمعيتی خاص و رو به افزايش از نظر ابعادِ وجود و جستجوی
معنای زندگی چه وضعيتی دارند.
در نتيجه و با در نظر گرفتن خالء موجود در پيشينهی مطالعات معنای زندگی در
سالمندان شناسايی منابع و ابعاد اين سازهی اساسی در چارچوب و فرهنگ ايرانی حائز اهميت
میباشد .در اين راستا پژوهش حاضر در جهت بررسی و شناسايی اين مؤلفههای معناداری در
ردهی سنی سالمندان به دنبال پاسخ به سؤاالت زير صورت میگيرد :منابع معنای زندگی در
سالمندان مشتمل بر چه حوزهها و مواردی است؟ آيا ميان منابع و حوزههای گزارش شده از
سوی زنان و مردان سالمند تفاوت وجود دارد؟ و در نهايت اينکه آيا زنان و مردان سالمند از
Schnell
Ryff & Keyes
Reker, Peacock, & Wong
Debats
Kudla & et al
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نظر ابعاد وجود و جستجوی معنای زندگی با يکديگر تفاوت دارند؟

روش
پژوهش حاضر در قالب يک طرح پژوهش توصيفی از نوع پيمايشی صورت گرفته است.
جامعهی آماری اين پژوهش را تمامی سالمندان باالی  60سال شهر تهران تشکيل دادند .علت
در نظر گرفتن اين مرز سنی تعريف سازمان بهداشت جهانی از اين ردهی تحولی است که
مطابق با آن سالمندی عبور از مرز  60سالگی است .در اغلب جوامع از جمله کشور ايران مرز
قراردادی  60سال سن ،يعنی زمانی که فرد از خدمت بازنشسته می شود ،آغاز سالمندی را
نشان میدهد و به همين دليل افراد  60سال و باالتر به عنوان سالمندان يک کشور شناخته
میشوند .در فاصله سالهای  1394-95و به روش نمونهگيری در دسترس  282فرد سالمند
باالی  60سال ( M=62/43؛ Std=4/25؛  % 54سالمند زن) از مناطق مختلف شهر تهران
(شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز) به نسبتهای مساوی انتخاب شده و در مطالعهی حاضر
شرکت داشتند .به منظور کنترل شرايط پژوهش صرفاً آن دسته از سالمندانی وارد مطالعه شدند
که در کنار خانواده و يا به تنهايی و نه در سرای سالمندان سکونت داشتند .در مجموع تعداد
 300پرسشنامه به اين روش نمونهگيری توزيع شد که با حذف پرسشنامههايی که بازگشت
داده نشده ،يا مخدوش بودند در نهايت  282پرسشنامه تحليل شد.

ابزار گردآوری دادهها
برنامهی ارزيابی معنای زندگی :1اين ابزار به منظور ارزيابی معنای زندگی و منابع آن
توسط فگ ،کرامر ،الهاست ،بوراسيو )2008( 2ايجاد و معرفی شده است .ابزار فوق مهمترين
منابع معنابخش در زندگی را مورد سوال قرار داده و همچنين سه شاخص کمی در خصوص
اين منابع معنای زندگی به دست میدهد :شاخص رضايت( 3نشانگر ميزان رضايت کلی
آزمودنیها از منابع معنای زندگی خود است و ارزش آن بين  0-100میباشد)؛ شاخص وزن
)The Schedule for Meaning in Life Evaluation (SMiLE
Fegg, Kramer, L’hoste, & Borasio
)Index of Satisfaction (IoS
)Index of Weighting (IoW
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(نمايانگر اهميت کلی منابع معنای زندگی است و ارزشی بين 0-100دارد)؛ و شاخص وزنیِ
رضايت( 1با ارزشی از  0-100ترکيبی از دو شاخص فوق بوده و به نوعی نمرهی کل حاصل
از اين ابزار را به دست میدهد) .فگ و همکاران ( )2008پايايی بازآزمايی شاخص وزنی
رضايت را به فاصلهی يک هفته برابر با  0/22گزارش میکنند ،عالوه بر اين ،همسانی درونی
درجهبندی رضايت و اهميت برابر با  0/21به دست آمد؛ همچنين اين ابزار روايی همگرای
خوبی با ساير آزمونهای سنجش معنا به دست داده است .در مطالعهی حاضر مقياس مذکور
ترجمه و ترجمهی معکوس شده و سپس روايی صوری مقياس با استفاده از نظر متخصصان
مورد بررسی و تأييد قرار گرفت .بررسی پايايی آزمون به روش بازآزمايی بر روی  35آزمودنی
حاکی از همبستگی برابر با  0/53 ،0/62و  )p>0/001( 0/59برای شاخصهای رضايت ،وزن
و شاخص وزنی رضايت در دو بار اجرا پس از  15روز بود .عالوه بر اين ،در بررسی همسانی
درونی رضايت و وزن منابع معنا در نمونهی مورد مطالعه حاضر آلفای کرونباخ به ترتيب برابر
با  0/88و  0/83به دست آمد.
پرسشنامهی معنای زندگی :2به منظور سنجش ابعاد وجود و جستجوی معنای زندگی از
پرسشنامهی معنای زندگی (استگر ،فريزير ،اويشی و کالر )2006 ،3بهره گرفته شد .اين مقياس
مشتمل بر  10گويه است که هر  5گويه آن يکی از دو مؤلفه "وجود معنا" و "جستجوی معنا"
را مورد سنجش قرار میدهد و سؤاالت آن روی مقياس  2گويهای ليکرت (از :1کامالً غلط تا
:2کامالً صحيح) نمرهگذاری میشود .نمرههای هر دو زير مقياس بين  5تا  35متغير بوده و
نمرهی باالتر نشاندهندهی ميزان باالتر وجود و يا جستجوی معنای زندگی است .استگر و
همکاران ( )2006روايی همگرای اين ابزار (با آزمونهای رضايت از زندگی ،عاطفهی مثبت و
عوامل شخصيتی برونگرايی و توافقپذيری )4و نيز روايی واگرای آن را (با آزمونهای
افسردگی ،عاطفهی منفی ،نورزگرايی) بررسی کرده و روايی خوبی برای آن گزارش دادهاند.
همچنين ،ضريب همسانی درونی در مطالعات مختلف برای هر دو زير مقياس اعتبار باالی 0/8
را به دست آمده داده است (استگر و همکاران .)2008 ،پايايی بازآزمايی اين مقياس با فاصله
)Index of Weighted Satisfaction (IoWS
)Meaning in Life Questionnaire (MLQ
Frazier, Oishi, & Kaler
extraversion & agreeableness

1234-
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زمانی  1ماه برای زير مقياسهای وجود و جستجوی معنا برابر با  0/20و  0/23گزارش شده
است (استگر و همکاران .)2006 ،در مطالعهی حاضر بررسی پايايی به روش بازآزمايی با
فاصلهی زمانی  15روز برای زير مقياس وجود معنا برابر با  0/29و برای زير مقياس جستجوی
معنا برابر با  0/21به دست آمد ( .)p>0/001همچنين ضريب همسانی درونی دو زير مقياس
وجود و جستجوی معنا به ترتيب برابر با  0/91و  0/90به دست آمد.

شیوهی اجرای پژوهش و تحلیل دادهها
ابزارهای پژوهش در اختيار آن دسته از سالمندانی قرار گرفت که پس از توضيحات
آزمونگران در خصوص هدف مطالعه موافقت خود را برای شرکت در پژوهش اعالم کردند.
به شرکتکنندگان توضيحاتی در خصوص نحوهی تکميل ابزارها به ويژه برنامهی ارزيابی
معنای زندگی داده شد .در پاسخ به اين ابزار در ابتدا از پاسخدهندگان خواسته میشود که در
ابتدا بين  3تا  2حوزه (منابع معنابخشی) را که به زندگی آنها معنا میدهد بدون درجهبندی،
ذکر نمايند .سپس افراد ميزان رضايت خود از هر يک از اين منابع و در گام بعد اهميت هر
يک از آنها را مشخص و درجهبندی مینمايند .شرکتکنندگان به صورت خود گزارشدهی
اقدام به تکميل پرسشنامهها کردند .در خصوص آن دسته از سالمندانی که در تکميل
پرسشنامهها نياز به کمک داشتند آزمونگران مسئوليت نگارش پاسخهای شرکتکنندگان را بر
عهده میگرفتند .به منظور پيشگيری از اثر در پاسخگويی ترتيب سؤاالت و ابزارهای پژوهش
با ترتيبی متفاوت به آزمودنیها ارائه شد .در نمونهی اين مطالعه زمان مورد نياز برای
پاسخدهی به طور متوسط برابر با  30±10دقيقه بود.
در تحليل دادههای پژوهش در ابتدا منابع و حوزههای معنای زندگیِ مطرح شده از سوی
سالمندان مطابق با دستورالعمل "برنامهی ارزيابی معنای زندگی" مورد بررسی قرار گرفت.
سازندگان اين مقياس پانزده طبقهی مجزا از منابع معنابخش به زندگی را مطرح ساختهاند:
خانواده ،رابطهی عاطفی ،ارتباطات اجتماعی ،کار ،اوقات فراغت ،خانه ،امور مالی ،معنويت،
سالمتی ،رضايت ،طبيعت ،تعهد اجتماعی ،لذتگرايی ،هنر ،رشد .دستورالعمل مقياس مذکور
با ذکر مثالهايی از هر طبقه منطق تخصيص منابع ذکر شده از سوی پاسخدهندگان را به
تفصيل شرح داده است .در گام اول از تحليل دادههای پژوهش منابع مطرح شده از سوی
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سالمندان به يکی از اين پانزده طبقه معنا اختصاص داده شدند .استفاده از برنامهی ارزيابی
معنای زندگی در بررسی منابع معنا اين امکان را فراهم میسازد که عالوه بر طبقات معنای ذکر
شده در دستورالعمل مقياس ،منابع معنای جديدی که از سوی پاسخدهنگان مطرح میگردند نيز
مورد تحليل قرار گيرند .علت اين امر در اهميت تفاوتهای فرهنگی در نمونههای مختلفی
است که اين ابزار در آن اجرا میگردد .در پژوهش حاضر نيز برخی از منابع معنای زندگی
گزارش شده که قابل تخصيص به هيچ يک از طبقات پانزدهگانهی از پيش تعيينشده نبودند ،به
روش تحليل محتوا مورد بررسی قرار گرفتند .اين منابع جديد که به لحاظ فراوانی و دفعات
تکرار از سوی آزمودنیهای مختلف قابل توجه بودند کدگذاری و تحليل شدند .به اين ترتيب
دو طبقهی جديد از منابع معنای زندگی که در مجموع از سوی بيش از  3درصد از آزمودنیها
مطرح شده بودند ،ايجاد گرديد" :اخالقيات" (مهربانی ،عشق و محبت ،خوش اخالق بودن،
صداقت) و "نياز به پذيرش اجتماعی" (آبرو ،احترام از سوی ديگران ،احساس ارزشمند بودن
در نگاه ديگران ،توجه از سوی ديگران).
جهت بررسی اعتبار تخصيص منابع معنا به طبقات مشخص شده دو ارزياب مستقل و
متخصص در حوزهی روانشناسی به صورت تصادفی  30پرسشنامه را بررسی و منابع گزارش
شدهی آزمودنیها را مطابق با دستورالعمل ابزار طبقهبندی نمودند .ضريب توافق ميان ارزيابان
برای غالب طبقات منابع معنا بين  0/28تا  1متغير بود که بيانگر ميزان توافق مناسب ميان
ارزيابان است .الزم به ذکر است که برخی از منابع و حوزههای ذکر شده از سوی افراد که قابل
اختصاص به هيچ يک از طبقات موجود و به دست آمده نبودند ،مطابق با دستورالعمل
پرسشنامه حذف شده و نمرات خام مربوط به رضايت و اهميت آنها در محاسبات بعدی مورد
استفاده قرار نگرفت .همچنين آن دسته از منابع مطرح شده که مبهم بوده و به راحتی قابل
تخصيص به طبقات نبودند ،به تفصيل ميان ارزيابان مورد بحث و بررسی قرار میگرفت تا
توافقی در خصوص تخصيص آنها به طبقات موجود حاصل شود .در راستای پاسخگويی به
سؤاالت پژوهش حاضر عالوه بر روش تحليل محتوا از آمار توصيفی (فراوانی ،ميانگين و
انحراف استاندارد نمرات مربوط به منابع معنا ) و جهت مقايسه بين سالمندان زن و مرد از
آزمونهای کای اسکوئر و تحليل واريانس چند متغيره بهره گرفته شد.
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یافتهها
فراوانی دفعات ذکر شده هر يک از طبقات موجود و جديد منابع معنا همراه با درصد و
نمرات رضايت و اهميت هر يک از آنها در جدول  1مالحظه میگردد .در مجموع به صورت
ميانه 4 1منبع معنای زندگی از سوی آزمودنیها گزارش شد؛  %0/2از شرکتکنندگان در
پژوهش کمتر از  3حوزهی معنا را گزارش کردند %22/5 ،آزمودنیها به  3حوزهی معنا%28/2 ،
آنها به  4حوزه %19/5 ،به  5حوزه % 10/8 ،به  6حوزه و نهايتا  %13/2به  2حوزهی معنا بخش
برای زندگی اشاره کردند .در ميان منابع معنای مطرح شده از سوی سالمندان "خانواده"
جدول 1
منابع معنای زندگی گزارش شده توسط سالمندان به تفکيک طبقات
منابع معنای زندگی بر
منابع معنای زندگی بر
رضایت از منبع اهمیت منبع
جدید
طبقات
مبنای
موجود
مبنای طبقهبندی
معنای زندگی معنای زندگی
% n
در دستورالعمل برنامهی حاصل از تحلیل محتوا در
Mean ± SD Mean ± SD
مطالعهی حاضر
ارزیابی معنای زندگی
6/50±0/26 2/22±1/16 92/3 265
 .1خانواده
6/41±1/26 2/23±1/43 54/2 152
 .2رابطهی عاطفی
5/46±1/44 1/03±2/04 22/2 28
 .3ماديات و امور مالی
6/13±1/29 1/18±1/82 20/6 59
 .4سالمتی
5/83±1/54 2/46±0/91 12/1 49
 .5خانه
5/82±1/19 1/63±1/64 16/2 48
 .6کار
4/25±1/52 1/82±1/15 15/3 44
 .2ارتباطات اجتماعی
6/11±1/42 2/24±1/21 15/3 44
 .8معنويات
5/63±1/54 0/84±1/89 13/6 39
 .9رضايت
5/93±1/26 2/22±0/61 10/8 31
 .10طبيعت
5/42±1/15 2/59±0/90 2/2
22
 .11اوقات فراغت /آرميدگی
5/20±1/31 1/12±1/92 5/9
12
 .12تعهد اجتماعی
 .13هنر /فرهنگ
 .14لذتگرايی
 .15رشد
5/24±1/50 1/42±1/65 11/8 34
اخالقيات
16
5/92±1/43 2/32±1/60 2
نياز به پذيرش اجتماعی 20
12
1- in median
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باالترين فراوانی را به خود اختصاص داده و طبقات "هنر/فرهنگ"" ،لذتگرايی" و "رشد"
کمترين ميزان تکرار را داشته است .از آنجايی که اين طبقات منابع معنا از سوی کمتر از %3
شرکتکنندگان سالمند در اين پژوهش گزارش شدند ،مطابق با دستورالعمل مقياس اطالعات
خام مربوط به آنها در تحليل و تفسير نتايج مد نظر قرار نگرفتند.
پس از تخصيص حوزههای ذکر شده از سوی سالمندان به طبقات معنای موجود در
دستورالعمل مقياس ،منابع و حوزههای جديد مطرح شده به روش تحليل محتوا مورد بررسی
قرار گرفتند .به اين ترتيب که تمامی منابع و حوزههايی که قابل تخصيص به منابع موجود
نبودند مورد کدگذاری قرار گرفتند .مالحظه میگردد که در نمونهی مورد پژوهش حاضر
عالوه بر طبقات از پيش تعيين شدهی معنای زندگی ،دو منبع جديد معنا "اخالقيات" و "نياز
به پذيرش اجتماعی" از سوی سالمندان شرکتکننده در اين پژوهش گزارش شده است.
آزمودنیهای اين پژوهش در مجموع بيشترين ميزان رضايت را از حوزههای"طبيعت" و
"اوقات فراغت/آرميدگی" و داشته و کمترين ميزان رضايت را از طبقات "رضايت" و
"ماديات" اعالم کردند" .خانواده" بيشترين اهميت و "ارتباطات اجتماعی" کمترين اهميت را
در تعيين معنای زندگی اين سالمندان به خود اختصاص دادند.
بررسی تفاوت مردان و زنان سالمند در متغيرهای مورد بررسی گام بعدی در تحليل
يافتههای پژوهش حاضر بود .به منظور روشن ساختن تفاوت فراوانی ذکر هر يک از منابع
معنای زندگی در دو جنسيت از آزمون کای اسکوئر استفاده شد .نتايج حاصل حاکی از آن
است که از ميان طبقات معنای زندگی ،زنان و مردان سالمند در فراوانی ذکر  8طبقهی منابع
معنای زندگی با يکديگر تفاوت معنی دار دارند .مردان سالمند با فراوانی بيشتری طبقات کار
( ،)X2)1( =22/43 ،p>0/001ماديات ( ،)X2)1( =18/43 ،p>0/001اوقات فراغت/آرميدگی
( ،)X2)1( =4/22 ،p>0/05رضايت ( ،)X2)1( =20/38 ،p>0/001سالمتی (،p>0/001
 ،)X2)1( =12/09اخالقيات ( )X2)1( =2/28 ،p>0/05و تأييد ديگران (=10/01 ،p>0/05
( ) X2)1را در ميان منابع معنا بخش به زندگی ذکر کردند؛ در حاليکه در ميان زنان سالمند تنها
فراوانی ذکر طبقهی خانواده ( )X2)1( =6/85 ،p>0/05به صورت معنی داری باالتر بود.
در گام بعدی از تحليل دادهها و با استفاده از آزمون تحليل واريانس چندمتغيری
( )MANOVAتفاوت زنان و مردان در شاخصهای کمی منابع معنا مورد بررسی قرار
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گرفت .پيش از استفاده از آزمون تحليل واريانس پيش فرض همگنی خطای واريانس مورد
بررسی و تأييد قرار گرفت .همانطور که در جدول  2مالحظه میگردد ،زنان و مردان در
هيچيک از شاخصهای مرتبط با معنای زندگی تفاوت معنی داری نشان نمیدهند.
جدول 2
تحليل واريانس بررسی اثر جنسيت بر شاخصهای منابع معنای زندگی
متغیرهای
منابع
وابسته
تغییرات
شاخص رضايت
53/08
از منابع معنا
شاخص اهميت
جنسيت
524/96
منابع معنا
شاخص وزنی رضايت 52/24

Mean
Sum of
Square df Squares

F

Partial
Eta
Sig
Squared

1

53/08

0/15

0/69

0/001

1

524/96

3/24

0/05

0/013

1

52/24

0/16

0/68

0/001

شاخص رضايت
از منابع معنا
شاخص اهميت
140/01 285 39903/51
منابع معنا
شاخص وزنی رضايت 323/29 285 92280/22
شاخص رضايت 282 1992268/51
از منابع معنا
اهميت
شاخص
282 2238322/85
منابع معنا
شاخص وزنی رضايت 282 2051895/32
343/06 285 92223/41

خطا

کل

جدول  3نتيجهی تحليل واريانس چند متغيری در مقايسه زنان و مردان در ابعاد معنای زندگی
را نشان میدهد .بررسی آزمون لوين حاکی از رعايت پيشفرض همگنی واريانس خطا بود.
همانطور که قابل مالحظه است زنان و مردان سالمند تنها در جستجوی معنای زندگی با يکديگر
تفاوت معنی دار داشته و مردان در اين متغير ميانگين باالتری را به خود اختصاص دادهاند.

بحث و نتیجهگیری
مطالعهی حاضر يافتههای جالب توجهی را در رابطه با منابع معنابخش به زندگی سالمندان
و نيز ابعاد معنای زندگی در اين گروه تحولی به دست میدهد .يافتههای اين پژوهش حاکی از
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جدول 3
تحليل واريانس بررسی اثر جنسيت بر ابعاد معنای زندگی
متغيرهای
منابع
وابسته
تغييرات
1 353/52
جستجوی معنای زندگی
1 118/22
وجود معنای زندگی
جستجوی معنای زندگی 285 11555/68
285 12808/20
وجود معنای زندگی
282 208216
جستجوی معنای زندگی
282 210596
وجود معنای زندگی

8/22 353/52
2/63 118/22
40/54
44/94

0/003
0/10

0/03
0/009

کل

خطا جنسيت

Sum of
Squares

Mean
Square df

F

Partial Eta Sig
Squared

آن است که عالوه بر منابع به دست آمده در پژوهشهای پيشين در حوزهی منابع معنا ،در اين
نمونه شاهد منابع تازهای از معنای زندگی هستيم .همچنين تحليلها تفاوتهای جالب توجهی
را در خصوص مولفههای مختلف معنای زندگی در ميان زنان و مردان سالمند روشن میسازد
که در زير به تفصيل مورد بحث قرار میگيرد.
اولين منبع معنابخش به زندگی که با بيشترين فراوانی از سوی اغلب سالمندان
شرکتکننده در اين پژوهش گزارش شد "خانواده" بود .اين يافته با ديگر مطالعات صورت
گرفته در اين حوزه همسو میباشد (دیوگلر و ابرسول1981 ،؛ بارتور و همکاران2001 ،؛
افالکسير .)2012 ،1اين مطالعات نشان میدهند که در همهی گروههای مورد مطالعه (از
کودکی تا سالمندی) "روابط" (تعامالت با خانواده ،دوستان و شرکای عاطفی) اولين حوزهای
است که شرکتکنندگان به عنوان منبع معنای زندگی خود گزارش میدهند.
تغييرات ،کاستیها و محدوديتهای فيزيکی ،روانی و اجتماعی که همراه با افزايش سن
در سالمند ايجاد میگردد وابستگی او را به خانواده افزايش میدهد (لی و زنگ.)2015 ،2
ارتباط با خانواده و شبکهی حمايتی که خانواده برای سالمندان فراهم میکند به عنوان يکی از
عوامل مهم در بهزيستی آنها شناخته شده است (کوئلهو و دارت .)2016 ،3تعامل مثبت با
خانواده در قالب روابط عاطفی عميق و حمايتکننده امکان تجربهی فعاليتهای مشترک و
1- Aflakseir
2- Li & Zhang
3- Coelho & Duarte
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خوشايند را فراهم ساخته و در عين اينکه به فرد احساس تعلق به يک گروه را میدهد در
افزايش سالمت روان سالمند نقشی اساسی و تعيينکننده دارد .اساسا خانواده کانون اصلی و
شالوده پيوندهای اجتماعی و روابط خوشايند در راستای ابراز عواطف انسانی است (سودانی،
مهرابیزادهی هنرمند ،فرحبخش .)1388 ،با توجه اين نقش اساسی و محوريتی که خانواده
برای اف راد سالمند دارد ،جای تعجبی نيست که اين عامل به عنوان عمدهترين منبع معنای
زندگی از سوی آنها گزارش شود.
زنان و مردان سالمند مورد مطالعه در پژوهش حاضر در ذکر تعدادی از منابع معنای
زندگی با يکديگر تفاوت معنی دار داشته و حوزههای متفاوتی را معنابخش به زندگی خود
قلمداد کردند .زنان سالمند با فراوانی بيشتر طبقهی خانواده را ذکر کردند؛ در حالی که در ميان
مردان طبقاتی چون کار ،ماديات ،اوقات فراغت/آرميدگی ،رضايت ،سالمتی ،اخالقيات و تأييد
ديگران بيشتر در ميان منابع معنای زندگی گزارش شده بود .اين يافته با ديگر پژوهشها که به
تفاوتهايی در منابع معنابخش به زندگی زنان و مردان دست يافتند همراستا میباشد (بارتور و
همکاران2001 ،؛ شفر ،کلينگمن و لوکاس2003 ،1؛ شنل .)2009 ،در تبيين اين يافته الزم به
ذکر است که انعکاس تفاوتهای هيجانی ،شناختی و عملکردی زنان و مردان را میتوان در
منابعی که به زندگی اين دو گروه معنا میدهد مالحظه نمود (بارتور و همکاران .)2001 ،زنان
و مردان سالمند رشد فيزيولوژيک و روانی متفاوتی را پشت سر گذاشته و بسته به جنسيت
خود محيط اجتماعی و فرهنگی متفاوتی را تجربه کردهاند .برای هر يک از دو جنس در قالب
نقشهای جنسيتی مختلف رفتارها و مسئوليتهای متفاوتی در جامعه تعيين شده است
(مرتضوی .)1386 ،انتظاراتی که اين نقشهای جنسيتی برای فرد ايجاد میکنند ،میتواند نظام
ارزشی متفاوتی را برای سالمندان زن و مرد رقم بزند .به عنوان مثال مردان غالباً به عنوان
منطقی ،مبارز و فعال شناخته شده و زنان دارای ويژگیهايی چون ضعيف ،عاطفی و غير فعال
تلقی میشوند (مرتضوی .)1386 ،با در نظر گرفتن اين ويژگیهای متفاوت و الزامی که
جوامع برای همسويی با آنها برای افراد هر يک از دو جنس ايجاد میکنند ،میتوان انتظار
داشت که منابع متفاوتی از معنای زندگی برای زنان و مردان سالمند مطرح باشد .عالوه بر
نقشپذيری اجتماعی تفاوت مالحظه شده در منابع معنابخش به زندگی را میتوان نتيجهی
1- Schaefer, Klingman, & Lucas
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تفاوتهای روانشناختی ميان زنان و مردان دانست .به اين ترتيب که زنان تمايل بيشتری دارند
که خود را بر حسب روابط بين شخصی با ديگران تعريف کنند و به مقوالت اجتماعی ،صميميت و
مراقبت عالقهمندی بيشتری نشان میدهند؛ در حالیکه مردان بيشتر به موفقيت و پايگاه فردی تمايل
دارند (رستگار خالد .)1389 ،اين ترجيج پيشرفت و دستاوردهای شخصی در مردان در ذکر بيشتر
منابعی چون کار ،ماديات و تأييد ديگران مشهود میباشد .به عبارتی ،چنين به نظر میرسد که مردان
غالبا از پيشرفت شخصی و موفقيت شغلی و مالی به معنا دست میيايند.
عالوه بر اين تمايل بيشتر زنان در تعريف خود در چارچوب روابط کامالً در فراوانی ذکر
بيشتر خانواده در زنان سالمند قابل مالحظه است .به طور کلی زنان در مقايسه با مردان بيشتر
با امور خانه و خانواده سر و کار داشته و زمان بيشتری از عمر خود را صرف پرورش فرزندان
و در کل رسيدگی به اعضای خانواده سپری میکنند .اين نقش پررنگ خانواده برای زنان به
ويژه در نمونهی مورد پژوهش حاضر مشهود میباشد .امروزه زنان مشغول کار در خارج از
خانه و مردان درگير در نقشهای خانوادگی خود هستند (شناور ،بشليده ،هاشمی و نعامی،
)1394؛ الگويی که در نسلهای گذشته کامالً برعکس بوده است .زنان شرکتکننده در اين
مطالعه عمدتاً متعلق به نسلی هستند که زمان و تالش عمدهی خود را صرف امور خانه و
خانواده میکردند  .اين زنان در مقايسه با زنان امروزی استقالل مالی و کاری کمتری داشته و
دغدغهی اصلی آنها را امور خانوادگی به خود اختصاص می داده است .لذا ،میتوان انتظار
داشت که اين زنان سالمند بيشتر از روابط با خانواده معنای زندگی را اتخاذ کنند.
در پژوهش حاضر دو منبع جديد معنا يعنی "اخالقيات" و "نياز به پذيرش اجتماعی" از سوی
سالمندان مورد مطالعه به عنوان منابع معنای زندگی مطرح شد .اين طبقات جديد منابع معنای
زندگی در کنار ويژگیهای تحولیِ مختصِ سالمندی میتواند تفاوتهای بين فرهنگی مطالعهی
حاضر با مطالعات پيشين در اين زمينه را نيز برجسته سازد .همانطور که پيشتر ذکر شد سازهی
معنای زندگی در جوامع مختلف از ساختار فرهنگی و اجتماعی حاکم تأثير میپذيرد (استگر و
همکاران .)2008 ،به عبارتی ،ارزشها و باورهای زيرساز منابع معنای زندگی متناسب با زمينهی
فرهنگی جامعه تغيير میکنند .اين ارزشها شخص را در يک چارچوب تاريخی-فرهنگی خاص
قرار داده و به شکل گرفتن ساختار معنای زندگی او کمک میکنند .در همين راستا و در تبيين ظهور
"اخالقيات" در ميان منابع معنای زندگی در منظر سالمندان میتوان به شمول باورهای اخالقی
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برگرفته از آموزههای دينی و در کل تاثيرات گستردهی دين اسالم در ساختار فرهنگی و اجتماعی
کشور توجه کنيم .آموزههايی از قبيل حفظ حقوق ديگران و احترام به ديگران ،محبت ،صداقت،
راستی و درستی از جمله تعليماتی است که تأثيری انکارناپذير بر فرهنگهای سطح خرد و کالن
جامعه ما داشته است .هفت اصل اساسی هوش اخالقی يعنی همدردی ،هوشياری ،خودکنترلی،
احترام ،مهربانی ،صبر و بردباری و انصاف (بوربا )2005 ،1همپوشی قابل توجهی با بسياری از
آموزههای دين اسالم دارد .اين آموزههای اخالقی دينی به ويژه در ميان سالمندان به عنوان افرادی از
نسلهای گذشته حائز اهميت و برجستگی است .شواهد حاکی از آن است که با افزايش در سن
نگرش و احساسات مذهبی ،باورهای دينی و عمل به وظايف دينی افزايش نشان میدهد (معتمدی،
اژهای ،آزادفالح و کيامنش .)1384 ،در نتيجه ،میتوان اين گونه بيان داشت که اهميت و برجستگی
آموزههای اخالقی در زندگی سالمندان قطعا در معنای زندگی آنها به عنوان چارچوبی که از آن به
خود و زندگی مینگرند ،تجلی میيايد.
منبع جديد ديگری که سالمندان مورد مطالعه حاضر به آن اشاره کردند نياز به پذيرش
اجتماعی بود که شامل عواملی چون آبرو ،احساس ارزشمند بودن در نگاه ديگران ،احترام از
سوی ديگران ،مورد توجه بودن از سوی ديگران میباشد .ظهور اين منبع معنای جديد در
سالمندان مورد مطالعه را میتوان تا حدی به ويژگیهای روانشناختی اين دوره از تحول
نسبت داد .سالمندی با کاهش قابل توجهی در کارکردهای اجتماعی و فردی همراه است و
تغييرات و کاستیهای فزايندهای که در زندگی يک سالمند ايجاد میگردد نياز به پذيرش را در
اين گروه سنی بيش از پيش مطرح میسازد .به عبارتی ،نقصانهای پديدار شده همراه با
افزايش سن تزلزلی در مفهوم خود فرد سالمند ايجاد کرده و در نتيجه نياز به تعلق به گروه و
تأييد شدن از سوی اين گروه در فرد برجستهتر میگردد (سيکسميت ،سيکسميت  ،فنگ،
نوآمن و همکاران .)2014 ،2اهميت دادن به نظر ديگران تا حدی که در منابع معنابخش به
زندگی تجلی يابد را میتوان از نقطه نظر ساختار و ويژگیهای فرهنگی نيز مورد تبيين قرار
داد .به نظر میرسد توجه به تأييد ديگران در جوامعی با فرهنگهای جمعگرا که در آن
شکلگيری خودِ وابسته به ديگران مهمتر از خودِ مستقل تلقی میشود قابل مالحظه است
1- Borba
2- Sixsmith, Sixsmith, Fänge, & Naumann
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(تقوی ،آزادفالح ،موتابی و طاليی .)1394 ،از نقطه نظر فرهنگی و با در نظر گرفتن
جمعگرايی حاکم بر خانوادههای ايرانی ،فرهنگ ايرانی را میتوان نوعی "فرهنگ با وابستگی
درونی "1به شمار آورد (واتکينز ،2مرتضوی و تروفيموا)2000 ،3؛ به عبارتی اين وابستگی
درونی غالباً در فرهنگهايی جمعگرا که به منافع گروهی (مانند گروه خانواده در ايران)
اولويت میدهند ،قابل مالحظه میباشد (مرتضوی .)1386 ،يک فرد ايرانی با وجود حفظ
پيوندهای قوی عاطفی و هيجانی با خانواده و اقوام خود ،در حالت بروز تعارض بين منافع
شخصی و خانوادگی ،احتماالً به منافع خانوادگی اولويت داده و حفظ آبروی خانواده برای او
دارای اهميت باالتری میباشد (مرتضوی .)1381 ،با در نظر گرفتن اين پيشينهی فرهنگی طرح
شدن نياز به پذيرش اجتماعی به عنوان يکی از منابع معنابخش به زندگی قابل انتظار است.
در نهايت آنچه که در ميان يافتههای اين مطالعه جالب توجه و حائز اهميت میباشد اين
مسأله است که زنان و مردان سالمند تنها در بعد جستجوی معنای زندگی با يکديگر تفاوت
معنادار داشته و مردان در اين متغير ميانگين باالتری را به خود اختصاص دادهاند .سالمندی
بيش از آنچه پيشتر تصور میشد دوران تحولی پويايی است و سالمندان بر خالف باور سابق
به دنبال غنیسازی معنای حضور خود در هستی بوده و به جستجوی معنای بيشتر ادامه
میدهند (استگر و همکاران .)2009 ،به نظر میرسد يکی از تکاليف عمدهی سالمندی دستيابی
به خرد و بصيرت تغيير در سيستم معنای شخصی میباشد .لذا بر خالف آنچه پيشتر تصور
می شد و يا آنچه در نمونههای غربی قابل مالحظه است جستجوی معنای باالتربه معنای
بهزيستی پايينتر تلقی نمیگردد  .تحقيقات بين فرهنگی حاکی از آن هستند که در جوامع غير
غربی رابطهای مثبت ميان جستجو برای معنا و وجود معنا وجود دارد (استگر و همکاران،
 .)2008لذا به نوعی میتوان جستجوی باالتر معنا در مردان را به معناداری بيشتر در اين گروه
تعبير نمود .به اين ترتيب میتوان يافتهی فوق را از دو منظر مورد تبيين قرار داد .نخست اينکه،
با توجه به اين يافته به نظر میرسد مردان در مقايسه با زنان بيشتر به دنبال يافتن معنای جديد
در نقشها و موقعيتهای تازهی خانوادگی ،کاری و اجتماعی هستند که در اين سنين تجربه
میکنند .در نمونهی مورد مطالعهی حاضر اغلب زنان فاقد شغل بوده و در مقابل اغلب مردان
1- interdependent culture
2- Watkins
3- Trofimova
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(حتی آن دسته که خود را بازنشسته اعالم کرده بودند) مشغول به کار بودند .اين سالمندان مرد
در مقايسه با گذشته و دوران جوانی خود طبيعتاً چالشهای شغلی و اجتماعی کمتری را
تجربه میکنند (التون ،موس ،وينتر و هافمن .)2002 ،1در نتيجه و با در نظر گرفتن تغيير در
شرايط شغلی و اجتماعی قابل انتظار است که اين مردان در مقايسه با زنان جستجوی معنای
باالتری را گزارش دهند .تبيين ديگری که میتوان برای اين يافته در نظر گرفت از ارتباط مثبت
ميان وجود و جستجوی معنای زندگی در نمونهی حاضر نشات میگيرد .همانطور که ذکر شد
اين ارتباط مثبت در فرهنگهای غيرغربی رايج بوده و تلويحاً بدان معنا است که افرادی با
جستجوی معنای باالتر وجود معنای باالتری را تجربه میکنند .از آنجا که به استناد تحقيقات
صورت گرفته معنای زندگی بيشتر منعکسکنندهی ميزان بهزيستی باالتر به شمار میرود (پارک
و همکاران2010 ،؛ استگر و همکاران ،)2011 ،يافتهی فوق به عبارتی بدان معنا است که
شرکتکنندگان مرد در اين پژوهش بهزيستی باالتری را در مقايسه با زنان گزارش کرده و
نشان میدهند .يکی از داليل چنين يافتهای را میتوان در اين مساله جستجو کرد که به استناد
مطالعات صورت گرفته در اين خصوص ،زنان در مقايسه با مردان در تجربهی عواطف منفی
نمرههای باالتری گزارش میدهند (نولن-هوکسما .)2005 ،2عالوه بر اين ،از آنجايی که منابع
استرس و امکانات مختلفی در اختيار هر يک از افراد دو جنسيت قرار میگيرد که منجر به
تفاوت در ميزان سالمتی آنها میگردد ،زنان و مردان از نظر ابعاد و ميزان بهزيستی با يکديگر
تفاوت دارند (ونگ و ميائو .)2002 ،3يکی ديگر از علل بهزيستی پايينتر زنان را میتوان در
عوامل فرهنگی و اجتماعی حاکم بر نمونهی حاضر جستجو کرد .در جامعهی ما زنان با
محدوديتهای اجتماعی و سنتی بيشتری در مقايسه با مرادن رو به رو هستند ،لذا اين
فشارهای اجتماعی میتواند تبيينی برای ميانگين پايينتر زنان در جستجو معنا و در کل
معناداری زندگی در اين مطالعه باشد.
از محدوديتهای پژوهش حاضر در نظر گرفتن صرفاً جمعيتی از سالمندان بود که در
کنار خانواده (همسر و يا فرزندان) زندگی میکردند .مطالعات حاکی از اين هستند که
سالمندان تنها در مقايسه با سالمندان غير تنها و سالمندان مقيم در خانهی سالمندان در مقايسه
1- Lawton, Moss, Winter, & Hoffman
2- Nolen-Hoeksema
3- Wang & Miao
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با ديگر سالمندان از سالمت روانی کمتری برخوردار هستند (مومنی ،کرمی و مجذوبی.)1392 ،
پژوهشهای آتی در اين حوزه با مطالعه معنای زندگی در ميان گروههای مختلف سالمندان
میتواند بسيار آگاهی بخش باشد.
استرسهای فزايندهی کمی و کيفی در دوران سالمندی همراه با مشکالت جسمی و روانی
اين دسته از افراد لزوم انجام مداخالت درمانی را بيش از هر ردهی تحولی ديگر روشن
میسازد .يک سيستم معنايی موفق در هر موقعيتی به فرد سالمند امکان میدهد که باالترين
بهزيستی ممکن در آن موقعيت را داشته باشد .در اين راستا درک چگونگی منابع معنابخش به
زندگی و ابعاد معناداری افراد بنيان مناسبی برای درمانهای مختلف روانی از جمله معنادرمانی
به دست میدهد .مطالعهی حاضر با روشن ساختن منابع و ابعاد معنای زندگی در نمونهای از
سالمندان میتواند راهگشای طراحی برنامههای درمانی و توانمندسازی سالمندان در راستای
رسيدن به يک سيستم معنايی موفق و در نتيجه بهزيستی باالتر باشد.
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