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 چکیده
که از نظر سالمندان به زندگی  يیها حاضر منابع و حوزه ی مطالعه

آنها معنا داده و ميزان وجود و جستجوی معنای زندگی و نيز تفاوت زنان 
آماری  ی ها را مورد بررسی قرار داده است. جامعه و مردان در اين مولفه

سال در شهر تهران  60اين پژوهش توصيفی را افراد سالمند باالی 
سال  60فرد سالمند باالی  282آماری  ی ل دادند. از اين جامعهتشکي

(43/62 = M 25/4؛=Std به روش نمونه 54؛ )يریگ درصد سالمند زن 
ارزيابی معنای زندگی و  ی در دسترس انتخاب شده و به دو ابزار برنامه

ها از تحليل  ی معنای زندگی پاسخ دادند. به منظور تحليل داده پرسشنامه
خی دو و تحليل واريانس استفاده گرديد. نتايج  یها آزمون محتوا و

 "عاطفی ی رابطه"%( و 3/92) "خانواده"حاصل حاکی از اين است که 
هستند که با بيشترين فراوانی از سوی سالمندان  يیها %( حوزه 2/54)

کننده در اين مطالعه به عنوان منبع معنا بخش به زندگی گزارش  شرکت
در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحليل محتوا شده است. همچنين 

جديد از منابع معنای زندگی مورد شناسايی قرار گرفت:  ی دو طبقه
. سالمندان زن و مرد از نظر "نياز به پذيرش اجتماعی"و  "اخالقيات"

فراوانی تکرار برخی از منابع معنا و نيز بعد جستجوی معنای زندگی با 
ها در چارچوب نظريات تحولی  شتند. اين يافتهدار دا یيکديگر تفاوت معن

 و معنای زندگی مورد بحث قرار گرفتند. 
 
 : منابع معنای زندگی، ابعاد معنای زندگی، سالمندواژگانکلید 

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 

پژوهشی بسياری از محققان در حوزه سالمت روان بوده  ی دغدغهروزی ديری است که مدرن ام

تحولی را مورد  ی ردهمتعدد مرتبط با سالمت روانی در اين  یها مولفهاست. مطالعات بسياری 

معنای  ی سازهغفلت از  خورد یم. در اين ميان خالء قابل توجهی که به چشم اند دادهپژوهش قرار 

، 2اساسی در بهزيستی آدمی است )پارک، پارک و پيترسون یها مؤلفهنوان يکی از به ع 1زندگی

معنای زندگی از  ی سازهثيرپذيری أ(. به ويژه و با توجه به ت2011، 3و کسبير ؛ استگر، اويشی2010

 (2008، 5؛ استگر، کاواباتا، شيمای و اُتاک2001، 4ارتور، ساوايا و پراگرساختار فرهنگی جوامع )ب

پايانی تحول آن در فرهنگ  یها ردهکليدی در بهزيستی آدمی را در  ی مولفهاين که  یا مطالعه جای

 و چارچوبی غير غربی مورد بررسی قرار دهد خالی است.

متمايز و در خور توجه از  یا برههتحولی سالمندی اين دوره از زندگی را تبديل به  های يژگیو

شکفتگی و  ی مرحله" دارد یم(  بيان 1985اريکسون ) که نچنا آن. کند یمنقطه نظر معنای زندگی 

سابق زندگی و تالش برای  های ينهزم ی همهبه معنای بازنگری  "رشديافتگی در برابر نااميدی

. باشد یمفيزيکی  یها نقصانانسجام آنها و حفظ يک حس يکپارچه از خود در عين وجود و ظهور 

 پور قربانهمراه است ) یشناخت جامعهو  یشناخت روانيک، عميق فيزيولوژ های یدگرگونسالمندی با 

شناختی فرد  های يیتوانا. اين تغييرات قابل مالحظه که همراه با سالمندی در (1391و اسماعيلی، 

به  ء، سالمت روان او را در معرض تهديد قرارداده و فرد سالمند را مستعد ابتالدهد یمرخ 

در نتيجه، با وجود نزديک شدن به پيری و در نتيجه مرگ در  .کند یممتعدد  یشناخت روانمشکالت 

 زندگی تمرکز معنا با مراحل قبلی تحول بسيار متفاوت خواهد بود. ی چرخهاين مرحله از 

ال اساسی که جلب نظر کرده و قابل ؤدر بررسی معناداری زندگی در سالمندان اولين س

م از تحول حس معناداری زندگی از چه اين مساله است که اساسا در اين گا باشد یمتوجه 

و  ها حوزهمنابع معنای زندگی به آن دسته . شود یمسرچشمه گرفته و تامين  يیها حوزهمنابع و 

چون رابطه، کار، معنويت، رشد  يیها حوزه) دهند یمعواملی اشاره دارد که به زندگی فرد معنا 

                                                           
1-  the construct of meaning in life 

2-  Park, Park, & Peterson 

3-  Steger, Oishi, & Kesebir 

4-  Bar-Tur, Savaya, & Prager 

5-  Kawabata, Shimai, & Otake 
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ع معنای زندگی حاکی از اين هستند که مطالعات متعدد صورت گرفته در رابطه با مناب و غيره(.

شاهد تغييراتی در منابع معنابخشی  توان یمتحولی که فرد در آن قرار دارد  ی مرحلهبا توجه به 

(. 2001، و همکاران به نقل از بارتور ،1999، 1کوهلی و وسترهوف-به زندگی او بود )ديتمن

مختلف تحولی محتوای  یها ردهر به عبارتی در پاسخ به الزامات بيرونی و درونی زندگی د

کيفی سيستم معنا و منابع معنابخشی به زندگی در ميان جوانان و سالمندان تفاوت قابل توجهی 

 خواهد داشت. 

)بام  اند دادهقرار  مطالعهچندی منابع معنای زندگی را در ميان سالمندان مورد  یها پژوهش

؛ 2001، 4؛ تاکينن و راپوليا2001، کارانهم و بارتور؛ 1992، 3؛ بوربانک1990، 2و استوارت

 يیها حوزهحاکی از آن بود که  ها پژوهش(. نتايج اين دست 2008، 5و ترنستد فلت نوردندوير، 

از سالمندان را به خود  يیها نمونهچون روابط، سالمتی، باورها و غيره منابع معنای زندگی در 

( دريافتند که در مقايسه با ديگر 1981) 6و ابرسول وگلر ید. به عنوان مثال دهند یماختصاص 

)تمايل  "سالمتی"سال عامل  26سالمند با ميانگين سنی  یها زوجسنی برای افراد و  یها گروه

و  . همچنين، دويرشود یمبه حفظ سالمت جسمی( در منابع معنای زندگی بيشتر ظاهر 

ان، مورد نياز بودن و ( گزارش کردند که عواملی چون احساس تعلق به ديگر2008)همکاران 

 .گردد یمکارايی جسمی از عوامل و منابع معنابخش به زندگی سالمندان محسوب 

معناداری در ميان سالمندان حائز اهميت  ی حوزهديگری که در  ی لفهؤمدر کنار منابع معنا 

 معنای زندگی اشاره "جستجوی"و  "وجود"ابعاد معنای زندگی است. ابعادِ  باشد یمو توجه 

دارد )استگر، بيشتر جستجو و کاوش فعاالنه برای يافتن معنای  ی درجهه ميزان معناداری و ب

 یها لفهؤمسنی مختلف با ميزان باالتر  یها گروه(. بعد وجود معنای زندگی در ميان 2012

همراه بوده است )استگر،  مثبت و غيره ی عاطفهمثبت روانی همچون رضايت، شادکامی، 

 همراه تر يينپاسنی باالتر با بهزيستی  یها گروهابل، جستجوی معنا به ويژه در (. اما در مق2012

(. اين ابعاد نيز همانند منابع معنای زندگی در 2009، 2)استگر، اويشی و کاشدان باشد یم

                                                           
1-  Dittmann-Kohl &Westerhof 

2-  Baum & Stewart 

3-  Burbank 

4-  Takkinen & Ruoppila 

5-  Dwyer, Nordenfelt, & Ternestedt 

6-  De Vogler & Ebersole 

7-  Kashdan 
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. به اين ترتيب که سالمندان در مقايسه با گردند یمهای تحولی مختلف دستخوش تغييراتی  رده

و با افزايش سن وجود معنای  دهند یمجستجوی معنای کمتری نشان  تر نجواسنی  یها گروه

(. به همين 2011، و همکاران ؛ استگر2009، و همکاران )استگر کنند یمباالتری را گزارش 

که معنای زندگی با افزايش سن افزايشی تقريبی دارد؛  دارد یم( نيز بيان 2009) 1ترتيب شنل

. در گردد یمترين سطح خود رسيده و اين سطح تا آخر حفظ سالگی به باال 60اين سازه در 

، تجربه يابد یمهدف زندگی با سن افزايش  که یدرحال( دريافتند 1995) 2مقابل ريف و کيز

( برای سالمندان بيشتر از ميانساالن است. عالوه بر چنين تناقضاتی، معنايی یبخالء وجودی )

)رکر، پيکاک  اند نکرده گزارشزندگی با افزايش سن برخی از مطالعات تغييری در ميزان معنای 

 (1999، 4؛ ديبيتس1982، 3و وونگ

و  5کودال) استثناءهامطالعات صورت گرفته روی منابع و ابعاد معنای زندگی به جز برخی 

غربی صورت گرفته است؛ اين در حالی  یها فرهنگو  ها چارچوبدر  عمدتاً( 2015همکاران، 

و  ارتورزندگی از ساختار و محتوای فرهنگی جامعه اثر گرفته )ب معنای ی سازهاست که 

فرهنگی خاص -( و در هر چارچوب اجتماعی2008؛ استگر و همکاران، 2001، همکاران

شاهد تجلی متفاوتی از منابع معنای زندگی هستيم. لذا اطالع دقيقی در دست نيست از اينکه 

ما کدام دسته از عوامل و منابع به زندگی  ی جامعهدر  غير غربی و اختصاصاً یها فرهنگدر 

سالمندان معنا داده و اين گروه جمعيتی خاص و رو به افزايش از نظر ابعادِ وجود و جستجوی 

 معنای زندگی چه وضعيتی دارند. 

مطالعات معنای زندگی در  ی يشينهپدر  در نتيجه و با در نظر گرفتن خالء موجود

اساسی در چارچوب و فرهنگ ايرانی حائز اهميت  ی سازهاد اين سالمندان شناسايی منابع و ابع

معناداری در  یها لفهؤم. در اين راستا پژوهش حاضر در جهت بررسی و شناسايی اين باشد یم

: منابع معنای زندگی در گيرد یماالت زير صورت ؤسنی سالمندان به دنبال پاسخ به س ی رده

گزارش شده از  یها حوزهی است؟ آيا ميان منابع و و موارد ها حوزهسالمندان مشتمل بر چه 

 سوی زنان و مردان سالمند تفاوت وجود دارد؟ و در نهايت اينکه آيا زنان و مردان سالمند از 
 

                                                           
1-  Schnell 

2-  Ryff & Keyes 

3-  Reker, Peacock, & Wong 

4-  Debats 

5-  Kudla & et al 
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 نظر ابعاد وجود و جستجوی معنای زندگی با يکديگر تفاوت دارند؟ 
 

 روش
گرفته است.  پژوهش حاضر در قالب يک طرح پژوهش توصيفی از نوع پيمايشی صورت

سال شهر تهران تشکيل دادند. علت  60آماری اين پژوهش را تمامی سالمندان باالی  ی جامعه

تحولی است که  ی ردهدر نظر گرفتن اين مرز سنی تعريف سازمان بهداشت جهانی از اين 

در اغلب جوامع از جمله کشور ايران مرز  سالگی است. 60مطابق با آن سالمندی عبور از مرز 

سال سن، يعنی زمانی که فرد از خدمت بازنشسته می شود، آغاز سالمندی را  60اردادی قر

و باالتر به عنوان سالمندان يک کشور شناخته  سال 60ليل افراد و به همين د دهد مینشان 

فرد سالمند  282در دسترس  يریگ نمونهو به روش  1394-95 یها سالدر فاصله شوند.  می

% سالمند زن( از مناطق مختلف شهر تهران  54؛  Std=25/4؛M =43/62سال ) 60باالی 

حاضر  ی مطالعهمساوی انتخاب شده و در  یها نسبت)شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز( به 

آن دسته از سالمندانی وارد مطالعه شدند  شرکت داشتند. به منظور کنترل شرايط پژوهش صرفاً

در سرای سالمندان سکونت داشتند. در مجموع تعداد  که در کنار خانواده و يا به تنهايی و نه

که بازگشت  يیها پرسشنامهتوزيع شد که با حذف  يریگ نمونهپرسشنامه به اين روش  300

 پرسشنامه تحليل شد.  282داده نشده، يا مخدوش بودند در نهايت 
 

 ها دادهابزار گردآوری 

ارزيابی معنای زندگی و منابع آن  : اين ابزار به منظور1ارزيابی معنای زندگی ی برنامه

 ينتر مهم( ايجاد و معرفی شده است. ابزار فوق 2008) 2توسط فگ، کرامر، الهاست، بوراسيو

منابع معنابخش در زندگی را مورد سوال قرار داده و همچنين سه شاخص کمی در خصوص 

ت کلی )نشانگر ميزان رضاي 3: شاخص رضايتدهد یماين منابع معنای زندگی به دست 

 4(؛ شاخص وزنباشد یم 0-100از منابع معنای زندگی خود است و ارزش آن بين  ها یآزمودن

                                                           
1-  The Schedule for Meaning in Life Evaluation (SMiLE) 

2-  Fegg, Kramer, L’hoste, & Borasio 

3-  Index of Satisfaction (IoS) 

4-  Index of Weighting (IoW) 
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دارد(؛ و شاخص وزنیِ  0-100)نمايانگر اهميت کلی منابع معنای زندگی است و ارزشی بين

کل حاصل  ی نمرهترکيبی از دو شاخص فوق بوده و به نوعی  0-100)با ارزشی از  1رضايت

( پايايی بازآزمايی شاخص وزنی 2008(. فگ و همکاران )دهد یمرا به دست از اين ابزار 

، عالوه بر اين، همسانی درونی کنند یمگزارش  22/0يک هفته برابر با  ی فاصلهرضايت را به 

به دست آمد؛ همچنين اين ابزار روايی همگرای  21/0رضايت و اهميت برابر با  یبند درجه

حاضر مقياس مذکور  ی مطالعهاست. در  دادهش معنا به دست سنج یها آزمونخوبی با ساير 

معکوس شده و سپس روايی صوری مقياس با استفاده از نظر متخصصان  ی ترجمهترجمه و 

آزمودنی  35قرار گرفت. بررسی پايايی آزمون به روش بازآزمايی بر روی تأييد  مورد بررسی و

رضايت، وزن  یها شاخص( برای p<001/0) 59/0و  53/0، 62/0حاکی از همبستگی برابر با 

در بررسی همسانی  ،روز بود. عالوه بر اين 15و شاخص وزنی رضايت در دو بار اجرا پس از 

آلفای کرونباخ به ترتيب برابر  مورد مطالعه حاضر ی نمونهدرونی رضايت و وزن منابع معنا در 

 به دست آمد.  83/0و  88/0با 

منظور سنجش ابعاد وجود و جستجوی معنای زندگی از  : به2معنای زندگی ی پرسشنامه

( بهره گرفته شد. اين مقياس 2006، 3معنای زندگی )استگر، فريزير، اويشی و کالر ی پرسشنامه

 "جستجوی معنا"و  "وجود معنا"لفه ؤگويه آن يکی از دو م 5است که هر  يهگو 10مشتمل بر 

غلط تا  :کامال1ًليکرت )از  ای يهگو 2ياس االت آن روی مقؤو س دهد یمرا مورد سنجش قرار 

متغير بوده و  35تا  5هر دو زير مقياس بين  های ه. نمرشود یم یگذار نمرهصحيح(  :کامال2ً

ميزان باالتر وجود و يا جستجوی معنای زندگی است. استگر و  ی دهنده نشانباالتر  ی نمره

مثبت و  ی عاطفهرضايت از زندگی،  یها آزمون( روايی همگرای اين ابزار )با 2006همکاران )

 یها آزمون)با  را  آن( و نيز روايی واگرای 4يریپذ توافقو  يیگرا برونعوامل شخصيتی 

. اند دادهمنفی، نورزگرايی( بررسی کرده و روايی خوبی برای آن گزارش  ی عاطفهافسردگی، 

 8/0اس اعتبار باالی همچنين، ضريب همسانی درونی در مطالعات مختلف برای هر دو زير مقي

(. پايايی بازآزمايی اين مقياس با فاصله 2008را به دست آمده داده است )استگر و همکاران، 

                                                           
1-  Index of Weighted Satisfaction (IoWS) 

2-  Meaning in Life Questionnaire (MLQ) 

3-  Frazier, Oishi, & Kaler 

4-  extraversion & agreeableness 
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گزارش شده  23/0و  20/0وجود و جستجوی معنا برابر با  های ياسمقماه برای زير  1زمانی 

زمايی با حاضر بررسی پايايی به روش بازآ ی مطالعه(. در 2006است )استگر و همکاران، 

و برای زير مقياس جستجوی  29/0روز برای زير مقياس وجود معنا برابر با  15زمانی  ی فاصله

(. همچنين ضريب همسانی درونی دو زير مقياس p<001/0) به دست آمد 21/0معنا برابر با 

 به دست آمد.  90/0و  91/0وجود و جستجوی معنا به ترتيب برابر با 
 

 ها دادهتحلیل اجرای پژوهش و  ی یوهش

در اختيار آن دسته از سالمندانی قرار گرفت که پس از توضيحات  پژوهشابزارهای 

در خصوص هدف مطالعه موافقت خود را برای شرکت در پژوهش اعالم کردند.  گران آزمون

ارزيابی  ی برنامهتکميل ابزارها به ويژه  ی نحوهتوضيحاتی در خصوص  کنندگان شرکتبه 

که در  شود یمخواسته  دهندگان پاسخده شد. در پاسخ به اين ابزار در ابتدا از معنای زندگی دا

، یبند درجهبدون  دهد یم)منابع معنابخشی( را که به زندگی آنها معنا  حوزه 2تا  3ابتدا بين 

ذکر نمايند. سپس افراد ميزان رضايت خود از هر يک از اين منابع و در گام بعد اهميت هر 

 یده گزارشخود  به صورت کنندگان شرکت .نمايند یم یبند درجهمشخص و يک از آنها را 

کردند. در خصوص آن دسته از سالمندانی که در تکميل  ها پرسشنامهاقدام به تکميل 

را بر  کنندگان شرکت یها پاسخمسئوليت نگارش  گران آزموننياز به کمک داشتند  ها پرسشنامه

و ابزارهای پژوهش سؤاالت  ترتيب يیگو پاسخاز اثر در  گيری يشپ. به منظور گرفتند یمعهده 

اين مطالعه زمان مورد نياز برای  ی نمونهارائه شد. در  ها یآزمودنبا ترتيبی متفاوت به 

 دقيقه بود. 30±10پاسخدهی به طور متوسط برابر با 

وی معنای زندگیِ مطرح شده از س یها حوزهپژوهش در ابتدا منابع و  یها دادهدر تحليل 

مورد بررسی قرار گرفت.  "ارزيابی معنای زندگی ی برنامه"سالمندان مطابق با دستورالعمل 

: اند ساختهمجزا از منابع معنابخش به زندگی را مطرح  ی طبقه پانزدهسازندگان اين مقياس 

عاطفی، ارتباطات اجتماعی، کار، اوقات فراغت، خانه، امور مالی، معنويت،  ی رابطهخانواده، 

، هنر، رشد. دستورالعمل مقياس مذکور يیگرا لذتمتی، رضايت، طبيعت، تعهد اجتماعی، سال

را به  دهندگان پاسخاز هر طبقه منطق تخصيص منابع ذکر شده از سوی  يیها مثالبا ذکر 

پژوهش منابع مطرح شده از سوی  یها دادهتفصيل شرح داده است. در گام اول از تحليل 
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ارزيابی  ی برنامهپانزده طبقه معنا اختصاص داده شدند. استفاده از سالمندان به يکی از اين 

که عالوه بر طبقات معنای ذکر  سازد یممعنای زندگی در بررسی منابع معنا اين امکان را فراهم 

نيز  گردند یممطرح  دهنگان پاسخشده در دستورالعمل مقياس، منابع معنای جديدی که از سوی 

مختلفی  یها نمونهفرهنگی در  یها تفاوتعلت اين امر در اهميت مورد تحليل قرار گيرند. 

. در پژوهش حاضر نيز برخی از منابع معنای زندگی گردد یماست که اين ابزار در آن اجرا 

نبودند، به  شده يينتعاز پيش  ی گانه پانزدهگزارش شده که قابل تخصيص به هيچ يک از طبقات 

گرفتند. اين منابع جديد که به لحاظ فراوانی و دفعات روش تحليل محتوا مورد بررسی قرار 

به اين ترتيب  مختلف قابل توجه بودند کدگذاری و تحليل شدند. های یآزمودنتکرار از سوی 

 ها یآزمودندرصد از  3جديد از منابع معنای زندگی که در مجموع از سوی بيش از  ی طبقهدو 

مهربانی، عشق و محبت، خوش اخالق بودن، ) "اخالقيات"مطرح شده بودند، ايجاد گرديد: 

)آبرو، احترام از سوی ديگران، احساس ارزشمند بودن  "نياز به پذيرش اجتماعی"صداقت( و 

 در نگاه ديگران، توجه از سوی ديگران(. 

جهت بررسی اعتبار تخصيص منابع معنا به طبقات مشخص شده دو ارزياب مستقل و 

پرسشنامه را بررسی و منابع گزارش  30صورت تصادفی به  یشناس روان ی حوزهمتخصص در 

نمودند. ضريب توافق ميان ارزيابان  یبند طبقهرا مطابق با دستورالعمل ابزار  ها یآزمودن ی شده

متغير بود که بيانگر ميزان توافق مناسب ميان  1تا  28/0برای غالب طبقات منابع معنا بين 

ذکر شده از سوی افراد که قابل  یها حوزهی از منابع و الزم به ذکر است که برخارزيابان است. 

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 

که مبهم بوده و به راحتی قابل استفاده قرار نگرفت. همچنين آن دسته از منابع مطرح شده 

تا  گرفت یمتخصيص به طبقات نبودند، به تفصيل ميان ارزيابان مورد بحث و بررسی قرار 

 به يیگو پاسخبه طبقات موجود حاصل شود. در راستای  ها آنتوافقی در خصوص تخصيص 

ين و پژوهش حاضر عالوه بر روش تحليل محتوا از آمار توصيفی )فراوانی، ميانگسؤاالت 

انحراف استاندارد نمرات مربوط به منابع معنا ( و جهت مقايسه بين سالمندان زن و مرد از 

 کای اسکوئر و تحليل واريانس چند متغيره بهره گرفته شد.  یها آزمون
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 ها یافته

فراوانی دفعات ذکر شده هر يک از طبقات موجود و جديد منابع معنا همراه با درصد و 

. در مجموع به صورت گردد یممالحظه  1در جدول  ها آنيت هر يک از نمرات رضايت و اهم

در  کنندگان شرکت% از 2/0گزارش شد؛  ها یآزمودنمنبع معنای زندگی از سوی  4 1ميانه

% 2/28معنا،  ی حوزه 3به  ها یآزمودن% 5/22معنا را گزارش کردند،  ی حوزه 3پژوهش کمتر از 

معنا بخش  ی حوزه 2% به 2/13حوزه و نهايتا  6% به  8/10 حوزه، 5% به 5/19حوزه،  4آنها به 

 "خانواده"برای زندگی اشاره کردند. در ميان منابع معنای مطرح شده از سوی سالمندان 

 

 1جدول 

 منابع معنای زندگی گزارش شده توسط سالمندان به تفکيک طبقات
بر  منابع معنای زندگی

موجود  یبند طبقهمبنای 
 ی رنامهبدر دستورالعمل 

 ارزیابی معنای زندگی

 بر  منابع معنای زندگی
 مبنای طبقات جدید 

در  محتواحاصل از تحلیل 
 حاضر ی مطالعه

n % 

رضایت از منبع 
 معنای زندگی

اهمیت منبع 
 معنای زندگی

Mean ± SD Mean ± SD 

 50/6±26/0 22/2±16/1 3/92 265  خانواده.  1 
 41/6±26/1 23/2±43/1 2/54 152  عاطفی ی رابطه.  2 
 46/5±44/1 03/1±04/2 2/22 28  ماديات و امور مالی.  3 
 13/6±29/1 18/1±82/1 6/20 59  سالمتی.  4 
 83/5±54/1 46/2±91/0 1/12 49  خانه.  5 
 82/5±19/1 63/1±64/1 2/16 48  کار.  6 
 25/4±52/1 82/1±15/1 3/15 44  ارتباطات اجتماعی.  2 
 11/6±42/1 24/2±21/1 3/15 44  نوياتمع.  8 
 63/5±54/1 84/0±89/1 6/13 39  رضايت.  9 
 93/5±26/1 22/2±61/0 8/10 31  طبيعت.  10 
 42/5±15/1 59/2±90/0 2/2 22  اوقات فراغت/ آرميدگی . 11 
 20/5±31/1 12/1±92/1 9/5 12  تعهد اجتماعی.  12 
 - - - -  هنر /فرهنگ.  13 
 - - - -  يیگرا لذت.  14 
 - - - -  رشد.  15 
 24/5±50/1 42/1±65/1 8/11 34 اخالقيات 16 
 92/5±43/1 32/2±60/1 2 20 نياز به پذيرش اجتماعی 12 

                                                           
1-  in median  
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 "رشد"و  "يیگرا لذت"، "هنر/فرهنگ"باالترين فراوانی را به خود اختصاص داده و طبقات 

% 3که اين طبقات منابع معنا از سوی کمتر از  کمترين ميزان تکرار را داشته است. از آنجايی

سالمند در اين پژوهش گزارش شدند، مطابق با دستورالعمل مقياس اطالعات  کنندگان شرکت

 خام مربوط به آنها در تحليل و تفسير نتايج مد نظر قرار نگرفتند.

ذکر شده از سوی سالمندان به طبقات معنای موجود در  یها حوزهپس از تخصيص 

جديد مطرح شده به روش تحليل محتوا مورد بررسی  یها حوزهورالعمل مقياس، منابع و دست

که قابل تخصيص به منابع موجود  يیها حوزهقرار گرفتند. به اين ترتيب که تمامی منابع و 

مورد پژوهش حاضر  ی نمونهکه در  گردد یمنبودند مورد کدگذاری قرار گرفتند. مالحظه 

نياز "و  "اخالقيات"معنای زندگی، دو منبع جديد معنا  ی شدهش تعيين عالوه بر طبقات از پي

در اين پژوهش گزارش شده است.  کننده شرکتاز سوی سالمندان  "به پذيرش اجتماعی

و  "طبيعت"یها حوزهاين پژوهش در مجموع بيشترين ميزان رضايت را از  های یآزمودن

و  "رضايت"رضايت را از طبقات  و داشته و کمترين ميزان "اوقات فراغت/آرميدگی"

کمترين اهميت را  "ارتباطات اجتماعی"بيشترين اهميت و  "خانواده"اعالم کردند.  "ماديات"

 در تعيين معنای زندگی اين سالمندان به خود اختصاص دادند.

بررسی تفاوت مردان و زنان سالمند در متغيرهای مورد بررسی گام بعدی در تحليل 

حاضر بود. به منظور روشن ساختن تفاوت فراوانی ذکر هر يک از منابع پژوهش  های يافته

معنای زندگی در دو جنسيت از آزمون کای اسکوئر استفاده شد. نتايج حاصل حاکی از آن 

منابع  ی طبقه 8است که از ميان طبقات معنای زندگی، زنان و مردان سالمند در فراوانی ذکر 

دار دارند. مردان سالمند با فراوانی بيشتری طبقات کار ی معنای زندگی با يکديگر تفاوت معن

(001/0>p ،43/22( =1)X
p ،43/18( =1)X<001/0) (، ماديات2

(، اوقات فراغت/آرميدگی 2

(05/0>p ،22/4( =1)X
p ،38/20( =1)X<001/0(، رضايت )2

، p<001/0(، سالمتی )2

09/12( =1)X
p ،28/2( =1)X<05/0(، اخالقيات )2

= p ،01/10<05/0ديگران )تأييد  ( و2

(1)X
( را در ميان منابع معنا بخش به زندگی ذکر کردند؛ در حاليکه در ميان زنان سالمند تنها 2

p ،85/6( =1)X<05/0خانواده ) ی طبقهفراوانی ذکر 
 داری باالتر بود. ی ( به صورت معن2

چندمتغيری تحليل واريانس و با استفاده از آزمون  ها دادهدر گام بعدی از تحليل 

(MANOVA )  کمی منابع معنا مورد بررسی قرار  یها شاخصتفاوت زنان و مردان در
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گرفت. پيش از استفاده از آزمون تحليل واريانس پيش فرض همگنی خطای واريانس مورد 

، زنان و مردان در گردد یممالحظه  2قرار گرفت. همانطور که در جدول تأييد  بررسی و

 . دهند ینمداری نشان ی رتبط با معنای زندگی تفاوت معنم یها شاخصاز  يک يچه
 

 2جدول 

 منابع معنای زندگی یها شاخصتحليل واريانس بررسی اثر جنسيت بر 
Partial 

Eta 
Squared 

Sig F Mean 
Square 

df Sum of 
Squares 

 متغیرهای
 وابسته

 منابع
 تغییرات

001/0  69/0  15/0  08/53  1 08/53  شاخص رضايت 
 ع معنااز مناب 

013/0 جنسيت  05/0  24/3  96/524  1 96/524  شاخص اهميت 
 منابع معنا 

001/0  68/0  16/0  24/52  1 24/52  شاخص وزنی رضايت 

   06/343  285 41/92223  شاخص رضايت 
 از منابع معنا 

01/140    خطا  285 51/39903  شاخص اهميت 
 منابع معنا 

   29/323  285 22/92280  ايتشاخص وزنی رض 

    282 51/1992268  شاخص رضايت 
 از منابع معنا 

85/2238322 282     کل  شاخص اهميت 
 منابع معنا 

    282 32/2051895  شاخص وزنی رضايت 

 

تحليل واريانس چند متغيری در مقايسه زنان و مردان در ابعاد معنای زندگی  ی يجهنت 3جدول 

همگنی واريانس خطا بود.  فرض يشپکی از رعايت . بررسی آزمون لوين حادهد یمرا نشان 

همانطور که قابل مالحظه است زنان و مردان سالمند تنها در جستجوی معنای زندگی با يکديگر 

 .اند دادهدار داشته و مردان در اين متغير ميانگين باالتری را به خود اختصاص ی تفاوت معن
 

 گیری یجهبحث و نت

لب توجهی را در رابطه با منابع معنابخش به زندگی سالمندان جا های يافتهحاضر  ی مطالعه

 اين پژوهش حاکی از  های يافته. دهد یمو نيز ابعاد معنای زندگی در اين گروه تحولی به دست 
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 3جدول 

 تحليل واريانس بررسی اثر جنسيت بر ابعاد معنای زندگی

Partial Eta 
Squared Sig F Mean 

Square 
df Sum of 

Squares 

 متغيرهای
 وابسته

 منابع
 تغييرات

ت جستجوی معنای زندگی 52/353 1 52/353 22/8 003/0 03/0
جنسي

 وجود معنای زندگی 22/118 1 22/118 63/2 10/0 009/0 

خطا جستجوی معنای زندگی 68/11555 285 54/40   
 وجود معنای زندگی 20/12808 285 94/44    

 کل زندگیجستجوی معنای  208216 282    

 وجود معنای زندگی 210596 282    
 

منابع معنا، در اين  ی حوزهپيشين در  یها پژوهشآن است که عالوه بر منابع به دست آمده در 

جالب توجهی  یها تفاوت ها يلتحلاز معنای زندگی هستيم. همچنين  یا تازهنمونه شاهد منابع 

 سازد یمميان زنان و مردان سالمند روشن مختلف معنای زندگی در  یها مولفهرا در خصوص 

 .گيرد یمکه در زير به تفصيل مورد بحث قرار 

اولين منبع معنابخش به زندگی که با بيشترين فراوانی از سوی اغلب سالمندان 

بود. اين يافته با ديگر مطالعات صورت  "خانواده"در اين پژوهش گزارش شد  کننده شرکت

؛ 2001، و همکاران ؛ بارتور1981و ابرسول،  وگلر ید) باشد یمگرفته در اين حوزه همسو 

مطالعه )از  مورد یها گروه ی همهکه در  دهند یمنشان  (. اين مطالعات2012، 1يرس افالک

 یا حوزه)تعامالت با خانواده، دوستان و شرکای عاطفی( اولين  "روابط"کودکی تا سالمندی( 

 . دهند یمی زندگی خود گزارش به عنوان منبع معنا کنندگان شرکتاست که 

فيزيکی، روانی و اجتماعی که همراه با افزايش سن  های يتمحدودو  ها یکاستتغييرات، 

(. 2015، 2)لی و زنگ دهد یموابستگی او را به خانواده افزايش  گردد یمدر سالمند ايجاد 

به عنوان يکی از  کند یمحمايتی که خانواده برای سالمندان فراهم  ی شبکهارتباط با خانواده و 

(. تعامل مثبت با 2016، 3کوئلهو و دارتشناخته شده است ) ها آنعوامل مهم در بهزيستی 

مشترک و  های يتفعال ی تجربهامکان  کننده يتحماخانواده در قالب روابط عاطفی عميق و 
                                                           
1-  Aflakseir 

2-  Li & Zhang 

3-  Coelho & Duarte 
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در  دهد یمخوشايند را فراهم ساخته و در عين اينکه به فرد احساس تعلق به يک گروه را 

دارد. اساسا خانواده کانون اصلی و  کننده يينتعافزايش سالمت روان سالمند نقشی اساسی و 

شالوده پيوندهای اجتماعی و روابط خوشايند در راستای ابراز عواطف انسانی است )سودانی، 

(. با توجه اين نقش اساسی و محوريتی که خانواده 1388هنرمند، فرحبخش،  ی زاده یمهراب

منبع معنای  ينتر عمدهراد سالمند دارد، جای تعجبی نيست که اين عامل به عنوان برای اف

 زندگی از سوی آنها گزارش شود. 

ذکر تعدادی از منابع معنای  زنان و مردان سالمند مورد مطالعه در پژوهش حاضر در

ود متفاوتی را معنابخش به زندگی خ یها حوزهدار داشته و ی زندگی با يکديگر تفاوت معن

خانواده را ذکر کردند؛ در حالی که در ميان  ی طبقهزنان سالمند با فراوانی بيشتر  قلمداد کردند.

تأييد  کار، ماديات، اوقات فراغت/آرميدگی، رضايت، سالمتی، اخالقيات ومردان طبقاتی چون 

که به  اه پژوهشديگر با  يافتهاين ديگران بيشتر در ميان منابع معنای زندگی گزارش شده بود. 

و  ارتور)ب باشد یمراستا  در منابع معنابخش به زندگی زنان و مردان دست يافتند هم يیها تفاوت

(. در تبيين اين يافته الزم به 2009؛ شنل، 2003، 1؛ شفر، کلينگمن و لوکاس2001، همکاران

در  توان یمهيجانی، شناختی و عملکردی زنان و مردان را  یها تفاوتذکر است که انعکاس 

(. زنان 2001، و همکاران ارتورمالحظه نمود )ب دهد یممنابعی که به زندگی اين دو گروه معنا 

و مردان سالمند رشد فيزيولوژيک و روانی متفاوتی را پشت سر گذاشته و بسته به جنسيت 

. برای هر يک از دو جنس در قالب اند کردهخود محيط اجتماعی و فرهنگی متفاوتی را تجربه 

متفاوتی در جامعه تعيين شده است  های يتمسئولجنسيتی مختلف رفتارها و  یها نقش

نظام  تواند یم، کنند یمجنسيتی برای فرد ايجاد  یها نقش(. انتظاراتی که اين 1386)مرتضوی، 

به عنوان  ارزشی متفاوتی را برای سالمندان زن و مرد رقم بزند. به عنوان مثال مردان غالباً

چون ضعيف، عاطفی و غير فعال  هايی يژگیوعال شناخته شده و زنان دارای منطقی، مبارز و ف

متفاوت و الزامی که  های يژگیو(.  با در نظر گرفتن اين 1386)مرتضوی،  شوند یمتلقی 

انتظار  توان یم، کنند یمجوامع برای همسويی با آنها برای افراد هر يک از دو جنس ايجاد 

ای زندگی برای زنان و مردان سالمند مطرح باشد. عالوه بر داشت که منابع متفاوتی از معن

 ی يجهنت توان یماجتماعی تفاوت مالحظه شده در منابع معنابخش به زندگی را  يریپذ نقش

                                                           
1-  Schaefer, Klingman, & Lucas 
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ميان زنان و مردان دانست. به اين ترتيب که زنان تمايل بيشتری دارند  یشناخت روان یها تفاوت

ديگران تعريف کنند و به مقوالت اجتماعی، صميميت و که خود را بر حسب روابط بين شخصی با 

مردان بيشتر به موفقيت و پايگاه فردی تمايل  که یحال؛ در دهند یمبيشتری نشان  یمند عالقهمراقبت 

اين ترجيج پيشرفت و دستاوردهای شخصی در مردان در ذکر بيشتر (. 1389دارند )رستگار خالد، 

که مردان  رسد یم. به عبارتی، چنين به نظر باشد یميگران مشهود دتأييد  منابعی چون کار، ماديات و

 . يايند یمغالبا از پيشرفت شخصی و موفقيت شغلی و مالی به معنا دست 

در فراوانی ذکر کامالً  عالوه بر اين تمايل بيشتر زنان در تعريف خود در چارچوب روابط

ور کلی زنان در مقايسه با مردان بيشتر بيشتر خانواده در زنان سالمند قابل مالحظه است. به ط

با امور خانه و خانواده سر و کار داشته و زمان بيشتری از عمر خود را صرف پرورش فرزندان 

. اين نقش پررنگ خانواده برای زنان به کنند یمو در کل رسيدگی به اعضای خانواده سپری 

زنان مشغول کار در خارج از . امروزه باشد یممورد پژوهش حاضر مشهود  ی نمونهويژه در 

خانوادگی خود هستند )شناور، بشليده، هاشمی و نعامی،  یها نقشخانه و مردان درگير در 

در اين  کننده شرکتبرعکس بوده است. زنان کامالً  گذشته یها نسل(؛ الگويی که در 1394

ر خانه و خود را صرف امو ی عمدهمتعلق به نسلی هستند که زمان و تالش  مطالعه عمدتاً

. اين زنان در مقايسه با زنان امروزی استقالل مالی و کاری کمتری داشته و کردند یمخانواده 

انتظار  توان یمداده است. لذا،  اصلی آنها را امور خانوادگی به خود اختصاص می ی دغدغه

 . کنندداشت که اين زنان سالمند بيشتر از روابط با خانواده معنای زندگی را اتخاذ 

از سوی  "نياز به پذيرش اجتماعی"و  "اخالقيات"ر پژوهش حاضر دو منبع جديد معنا يعنی د

اين طبقات جديد منابع معنای سالمندان مورد مطالعه به عنوان منابع معنای زندگی مطرح شد. 

 ی مطالعهبين فرهنگی  یها تفاوت تواند یمتحولیِ مختصِ سالمندی  های يژگیوزندگی در کنار 

 ی سازهذکر شد  تر يشپکه  طور همان. سازدمطالعات پيشين در اين زمينه را نيز برجسته حاضر با 

)استگر و  پذيرد یمتأثير  معنای زندگی در جوامع مختلف از ساختار فرهنگی و اجتماعی حاکم

 ی ينهزمو باورهای زيرساز منابع معنای زندگی متناسب با  ها ارزش(. به عبارتی، 2008همکاران، 

فرهنگی خاص -شخص را در يک چارچوب تاريخی ها ارزش. اين کنند یمی جامعه تغيير فرهنگ

. در همين راستا و در تبيين ظهور کنند یمقرار داده و به شکل گرفتن ساختار معنای زندگی او کمک 

به شمول باورهای اخالقی  توان یمدر ميان منابع معنای زندگی در منظر سالمندان  "اخالقيات"



 سالمندی و معنای زندگی: بررسی میدانی منابع و ابعاد معنا در زنان و مردان سالمند

 

95 

دين اسالم در ساختار فرهنگی و اجتماعی  ی گستردهدينی و در کل تاثيرات  یها آموزهاز برگرفته 

از قبيل حفظ حقوق ديگران و احترام به ديگران، محبت، صداقت،  يیها آموزهکشور توجه کنيم. 

سطح خرد و کالن  یها فرهنگانکارناپذير بر تأثيری  راستی و درستی از جمله تعليماتی است که

هفت اصل اساسی هوش اخالقی يعنی همدردی، هوشياری، خودکنترلی، ا داشته است. جامعه م

قابل توجهی با بسياری از  یپوش هم( 2005، 1احترام، مهربانی، صبر و بردباری و انصاف )بوربا

اخالقی دينی به ويژه در ميان سالمندان به عنوان افرادی از  یها آموزهدين اسالم دارد. اين  یها آموزه

گذشته حائز اهميت و برجستگی است. شواهد حاکی از آن است که با افزايش در سن  یها نسل

)معتمدی،  دهد یمنگرش و احساسات مذهبی، باورهای دينی و عمل به وظايف دينی افزايش نشان 

اين گونه بيان داشت که اهميت و برجستگی  توان یم(. در نتيجه، 1384، آزادفالح و کيامنش، یا اژه

زندگی آنها به عنوان چارچوبی که از آن به  اخالقی در زندگی سالمندان قطعا در معنای یها آموزه

 . يايد یم، تجلی نگرند یمخود و زندگی 

منبع جديد ديگری که سالمندان مورد مطالعه حاضر به آن اشاره کردند نياز به پذيرش 

نگاه ديگران، احترام از اجتماعی بود که شامل عواملی چون آبرو، احساس ارزشمند بودن در 

. ظهور اين منبع معنای جديد در باشد یمسوی ديگران، مورد توجه بودن از سوی ديگران 

اين دوره از تحول  یشناخت روان های يژگیوتا حدی به  توان یمسالمندان مورد مطالعه را 

و  نسبت داد. سالمندی با کاهش قابل توجهی در کارکردهای اجتماعی و فردی همراه است

نياز به پذيرش را در  گردد یمکه در زندگی يک سالمند ايجاد  ای يندهفزا های یکاستتغييرات و 

پديدار شده همراه با  یها نقصان. به عبارتی، سازد یماين گروه سنی بيش از پيش مطرح 

 افزايش سن تزلزلی در مفهوم خود فرد سالمند ايجاد کرده و در نتيجه نياز به تعلق به گروه و

، فنگ،  ميت يکسس، ميت يکسس) گردد یم تر برجستهشدن از سوی اين گروه در فرد أييد ت

اهميت دادن به نظر ديگران تا حدی که در منابع معنابخش به  (. 2014، 2نوآمن و همکاران

فرهنگی نيز مورد تبيين قرار  های يژگیوساختار و  نظر  نقطهاز  توان یمزندگی تجلی يابد را 

که در آن  گرا جمع یها فرهنگديگران در جوامعی با تأييد  توجه به رسد یمداد. به نظر 

قابل مالحظه است  شود یماز خودِ مستقل تلقی  تر مهمخودِ وابسته به ديگران  يریگ شکل

                                                           
1-  Borba 

2-  Sixsmith, Sixsmith, Fänge, & Naumann 
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از نقطه نظر فرهنگی و با در نظر گرفتن (. 1394، ، آزادفالح، موتابی و طاليی)تقوی

فرهنگ با وابستگی "نوعی  توان یميرانی، فرهنگ ايرانی را ا یها خانوادهحاکم بر  يیگرا جمع

1درونی
(؛ به عبارتی اين وابستگی 2000، 3، مرتضوی و تروفيموا2به شمار آورد )واتکينز "

که به منافع گروهی )مانند گروه خانواده در ايران(  گرا جمع يیها فرهنگدر  درونی غالباً

(. يک فرد ايرانی با وجود حفظ 1386رتضوی، )م باشد یم، قابل مالحظه دهند یماولويت 

پيوندهای قوی عاطفی و هيجانی با خانواده و اقوام خود، در حالت بروز تعارض بين منافع 

به منافع خانوادگی اولويت داده و حفظ آبروی خانواده برای او  شخصی و خانوادگی، احتماالً

فرهنگی طرح  ی يشينهپظر گرفتن اين (. با در ن1381)مرتضوی،  باشد یمدارای اهميت باالتری 

 شدن نياز به پذيرش اجتماعی به عنوان يکی از منابع معنابخش به زندگی قابل انتظار است.

اين  باشد یماين مطالعه جالب توجه و حائز اهميت  های يافتهدر نهايت آنچه که در ميان 

دگی با يکديگر تفاوت له است که زنان و مردان سالمند تنها در بعد جستجوی معنای زنأمس

. سالمندی اند دادهمعنادار داشته و مردان در اين متغير ميانگين باالتری را به خود اختصاص 

دوران تحولی پويايی است و سالمندان بر خالف باور سابق  شد یمتصور  تر يشپبيش از آنچه 

ر ادامه معنای حضور خود در هستی بوده و به جستجوی معنای بيشت سازی یغنبه دنبال 

سالمندی دستيابی  ی عمدهيکی از تکاليف  رسد یمبه نظر  (.2009، و همکاران استگر) دهند یم

تصور  تر يشپ. لذا بر خالف آنچه باشد یمبه خرد و بصيرت تغيير در سيستم معنای شخصی 

غربی قابل مالحظه است جستجوی معنای باالتربه معنای  یها نمونهشد و يا آنچه در  می

. تحقيقات بين فرهنگی حاکی از آن هستند که در جوامع غير گردد ینمتلقی  تر يينپا بهزيستی

مثبت ميان جستجو برای معنا و وجود معنا وجود دارد )استگر و همکاران،  یا رابطهغربی 

جستجوی باالتر معنا در مردان را به معناداری بيشتر در اين گروه  توان یم(. لذا به نوعی 2008

فوق را از دو منظر مورد تبيين قرار داد. نخست اينکه،   ی يافته توان یمبه اين ترتيب  تعبير نمود.

مردان در مقايسه با زنان بيشتر به دنبال يافتن معنای جديد  رسد یمبا توجه به اين يافته به نظر 

خانوادگی، کاری و اجتماعی هستند که در اين سنين تجربه  ی تازه های يتموقعو  ها نقشدر 

حاضر اغلب زنان فاقد شغل بوده و در مقابل اغلب مردان  ی مطالعهمورد  ی نمونه. در کنند یم
                                                           
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 

شغلی و اجتماعی کمتری را  یها چالش در مقايسه با گذشته و دوران جوانی خود طبيعتاً

(. در نتيجه و با در نظر گرفتن تغيير در 2002، 1)التون، موس، وينتر و هافمن کنند یمتجربه 

شرايط شغلی و اجتماعی قابل انتظار است که اين مردان در مقايسه با زنان جستجوی معنای 

برای اين يافته در نظر گرفت از ارتباط مثبت  توان یمباالتری را گزارش دهند. تبيين ديگری که 

که ذکر شد  طور همان. گيرد یمحاضر نشات  ی نمونهد و جستجوی معنای زندگی در ميان وجو

بدان معنا است که افرادی با  غيرغربی رايج بوده و تلويحاً یها فرهنگاين ارتباط مثبت در 

. از آنجا که به استناد تحقيقات کنند یمجستجوی معنای باالتر وجود معنای باالتری را تجربه 

 )پارک رود یمميزان بهزيستی باالتر به شمار  ی کننده منعکسای زندگی بيشتر صورت گرفته معن

فوق به عبارتی بدان معنا است که  ی يافته(، 2011، و همکاران ؛ استگر2010، و همکاران

مرد در اين پژوهش بهزيستی باالتری را در مقايسه با زنان گزارش کرده و  کنندگان شرکت

در اين مساله جستجو کرد که به استناد  توان یمرا  ای يافتهل چنين . يکی از داليدهند یمنشان 

عواطف منفی  ی تجربهمطالعات صورت گرفته در اين خصوص، زنان در مقايسه با مردان در 

(. عالوه بر اين، از آنجايی که منابع 2005، 2هوکسما-)نولن دهند یمباالتری گزارش  یها نمره

که منجر به  گيرد یميار هر يک از افراد دو جنسيت قرار استرس و امکانات مختلفی در اخت

، زنان و مردان از نظر ابعاد و ميزان بهزيستی با يکديگر گردد یمتفاوت در ميزان سالمتی آنها 

در  توان یمزنان را  تر يينپاعلل بهزيستی  (. يکی ديگر از2002، 3تفاوت دارند )ونگ و ميائو

ما زنان با  ی جامعهحاضر جستجو کرد. در  ی نمونه عوامل فرهنگی و اجتماعی حاکم بر

اين لذا  ،اجتماعی و سنتی بيشتری در مقايسه با مرادن رو به رو هستند های يتمحدود

زنان در جستجو معنا و در کل  تر يينپا يانگينمتبيينی برای  تواند یمفشارهای اجتماعی 

 معناداری زندگی در اين مطالعه باشد. 

جمعيتی از سالمندان بود که در  پژوهش حاضر در نظر گرفتن صرفاً های يتمحدوداز 

. مطالعات حاکی از اين هستند که کردند یمکنار خانواده )همسر و يا فرزندان( زندگی 

سالمندان در مقايسه  ی خانهسالمندان تنها در مقايسه با سالمندان غير تنها و سالمندان مقيم در 

                                                           
1-  Lawton, Moss, Winter, & Hoffman 

2-  Nolen-Hoeksema 

3-  Wang & Miao 
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(. 1392نی کمتری برخوردار هستند )مومنی، کرمی و مجذوبی، با ديگر سالمندان از سالمت روا

مختلف سالمندان  یها گروهآتی در اين حوزه با مطالعه معنای زندگی در ميان  یها پژوهش

 بسيار آگاهی بخش باشد.  تواند یم

کمی و کيفی در دوران سالمندی همراه با مشکالت جسمی و روانی  ی يندهفزا یها استرس

تحولی ديگر روشن  ی ردهفراد لزوم انجام مداخالت درمانی را بيش از هر اين دسته از ا

که باالترين  دهد یم. يک سيستم معنايی موفق در هر موقعيتی به فرد سالمند امکان سازد یم

بهزيستی ممکن در آن موقعيت را داشته باشد. در اين راستا درک چگونگی منابع معنابخش به 

مختلف روانی از جمله معنادرمانی  یها درمانراد بنيان مناسبی برای زندگی و ابعاد معناداری اف

از  یا نمونهحاضر با روشن ساختن منابع و ابعاد معنای زندگی در  ی مطالعه. دهد یمبه دست 

درمانی و توانمندسازی سالمندان در راستای  یها برنامهراهگشای طراحی  تواند یمسالمندان 

 وفق و در نتيجه بهزيستی باالتر باشد. رسيدن به يک سيستم معنايی م
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