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 خالصه
 یاریبسا یرتاث ساالمندان  یو روان یبر سالمت جسمان تواندیم یدیر ناامدر براب  یافتگیانسجامبه عنوان مرحله  یاتچرخه ح یانیدر مرحله پا  یزندگ یمسئله  معنا :سابقه و هدف

و رشد اقادامات ززم باه عما   یشگیریدر جهت پ هامؤلفه ینتا با شناخت ا باشدیم یاز بحران معنا بر سالمند درگذرا رگذار  یهامؤلفهمطالعه کشف  ینهدف از ا ینبگذارد، بنابرا

 .یدآ

 یا هدفمناد و در هار مرحلاه باا توجاه باه تحل یریگنمونهبا استفاده از  ییمبنا یهو روش نظر یفیک یکردرو یقاز طر یازموردنهدف پژوهش، اطالعات   یدر راستا :هاروشمواد و 

 مصاحبه داشتند، صورت گرفت. انجامبه  ی که تما یهفده مرد و زن سالمند یناز ب یشینپ یهاداده

عواما   عنوانباه یاتمجدد و معنو یاجتماع یگاهمنسجم، کسب  جا یارتباطات عاطف یبرقرار یتی،شخص یپت یندگی،زا یاصل یهامؤلفه یرندهگپژوهش دربر ینا هاییافته :هایافته

 مرتبط بود. یهامؤلفه یراز بحران معنا  همراه با ز درگذر یگر در دوران سالمند ی تسه

گر گذر فرد در بحران  ی تسه تواندیم  یتمجدد و معنو یاجتماع یگاهمنسجم، کسب جا یروابط عاطف یتی،شخص یپت  یندگی،زا یپژوهش وجود عوامل ینا یجطبق نتاگیری: نتیجه

 ینادفرا یانا یاتو مشااوران را باه اهم رماانگرانتوجاه د ی،زنادگ یافراد سالمند فاقد معنا مسائ پژوهش با توجه به مشکالت و  ینحاص  از ا یجشود. نتا یمعنا در مرحله سالمند

 .هست راهگشادرمان  یاندر جر یو شخص یفرهنگ یهاتفاوتتوجه به  ینهزم ین. البته در ارساندیم

 .ایینهزم یهنظر ،بحران معنا ،یسالمند کلیدی: یهاواژه
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 مقدمه
 یناشاناخته هماواره انساان را باه تکااپو و کنجکااو هاییدهپد یدرک معنا

فلسافه آن دوچنادان  یاافتن یاموضوع عطاش او بار یتبااهمواداشته و متناسب 

 یااتسفر خاود کنجکااو معناا و فلسافه ح یاندر پا یاست که آدم یهی. بدشودیم

معناادار را  نادگی. زگیاردینمآرام  یابادو تا به آن دسات ن باشدیم یشخو یچیدهپ

 یاز محتاوا ییمنبع نها یکدانست تا  یفرد یباورها یندفرا یک عنوانبه توانیم

باور داشته باشد و متعهاد باشاد احسااس  یشتریب یهاارزشبه  باورها، هرچه فرد

 یاق(. احساس معنا از طر1برخوردار است ) یشتریب یاز معنا اشیکه زندگ کندیم

و خااود  یکارآمااد ی،هدفمنااد یهامؤلفااهفاارد در  یااهاول یازهااایشاادن ن باارآورده

وناه قابا  به سه گ یزندگ یواژه معنا در پرسش از معنا ،یابدیمتحقق  یارزشمند

معنا  -3 یارزش زندگ یمعنا به معنا-2 یهدف زندگ یمعنا به معنا-1است: یرتفس

در هر مرحله  تواندیم یزندگ یاز معنا پرسش(. 2)یو کارکرد زندگ یدهفا یمعنا به

باه  ی را تباد یدوره زندگ ینا یسالمند یتحول یژگیفرد مطرح شود اما و یاتاز ح

مرحلاه "یکارد اسات . ساالمند یزنادگ یمعناا نظرازنقطاهتوجه  درخور یابرهه

 هاییناهزم یهماه یبازنگر یبه معنا " یدیدر برابر ناام یافتگیو رشد  یشکفتگ

از خاود در  یکپاارچگیحس  یکو حفظ  هاآنانسجام  یو تالش برا یزندگ قساب

مرحله اسات کاه فارد باه  ین. در اباشدیم یزیکیف یهانقصانوجود و ظهور  ینع

در قالاب آن  اشیزنادگ یادادهایرو یرخود و تعب یزندگ یبرا ییمعنا یافتندنبال 

 نفار  یلیاونم صادششحدود  2555در سال  منتشرشدهآمار  بر اساس (.3)باشدیم

 

و  یلیااردم یاکبه 2520رقم در  ینسال به بازتر در جهان وجود داشتند. ا 65افراد 

باه دو  2505ال جهاان ( و در سا یاتدرصاد از کا  جمع13نفر ) یلیونم یستدو

سالمند در  افرادامروزه حدود دوسوم  عالوهبه. یددرصد( خواهد رس9/21نفر ) یلیاردم

درصاد  70باه 2520رقم در ساال  ینکه ا کنندیم یزندگ توسعهدرحال یکشورها

انجام شاد  1315که در سال  یعموم یسرشمار بر اساس یران(.در ا3)یدخواهد رس

. طبق اعالم ساازمان  ددهنیم ی المندان تشککشور را س یتدرصد جمع2/9حدود 

در هار 2505تا ساال  کهیطوربهدارد.  ابیروند پرشت یراندر ا یسالمند یدهمل  پد

 یاتجمع یشتوجه باه افازا با (.0نفر سالمند خواهد بود) یک یرانیا ینفر3خانواده 

 یازگارکه ناسا یو مشکالت مسائ ، و با توجه به هاآنسالمندان و روند رو به رشد 

 هااآن کنندگانمراقبت ازجمله یگرانخود و د یبرا تواندیمسالمندان  یو ناکارآمد

بار  توانادیمساالمندان  ینباود معناا در زنادگ کهییازآنجاو جامعه داشته باشد، و 

را  هااآن یو روانا یداشته باشد و سالمت جسامان هاآن یو روان سمانیسالمت ج

-ی وهش تالش شده است تا با کشف عوام  تساهپژ ینقرار دهد، در ا یرتث تحت 

سالمندان ارتقاا داده شاود. داشاتن  یو روان یبحران معنا سطح سالمت جسمان گر

و منجار باه  اردد یشاناختروانباا عواما   یارتباط تنگاتنگ یمعنا و هدف در زندگ

زنده مانادن  یبرا یلیو دل یاجتماع یتحما ی،از زندگ یتسالمندان، رضا یسازگار

احسااس را تجرباه کناد کاه  یانخود ا یاتدر ح ی(. اگر شخص6)شودیم هاآندر 

احساس  ینبداند ا یارزش یشخص دارا یک عنوانبهمعنا دارد و خود را  اشیزندگ
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 یرتاث  یو یریپاذانطباق هایانسایمو مک یکاارکرد یساالمت، ساازگار یبر رو

و نوع نگاه  یزندگ یامعن یریگشک در  یاری(. عوام  بس7)گذاردیبرجا م یاعمده

 یو عاوامل هااحوزهباه آن دساته  یزندگ ی، منابع معنااندی دخ یفرد به زندگ یک

کاار، رشاد و..(.  یات،مانناد معنو ییهاحوزه) دهندیممعنا  یاشاره دارد که به زندگ

هستند کاه باا  یناز ا یحاک یزندگ یصورت گرفته در رابطه با منابع معنا العاتمط

در مناابع  ییراتایشااهد ت  تاوانیمن قرار دارد آکه فرد در  یحولتوجه به مرحله ت

نشاان داد  2513و همکاران در ساال  Ju(. پژوهش 9او بود) یبه زندگ یمعنابخش

ساالمندان  یدر سالمندان سرا یروان یستیو بهز ینیبخوشبا  یزندگ یکه معنادار

 یمعناا 2515در ساال  Park(. براسااس پاژوهش 1رابطه معنادار و مثبات دارد)

 یرگاذارتث  یزندگ یهااسترسبا  یدر سازگار تواندیمآن  یرامونو پرسش پ یزندگ

 یافتندست  یجهنت ینبه ا یدر پژوهش 2559 سالدرو همکاران  Park (.15باشد)

ا رگاذار  یسارطان یماارانب یدر ساازگار توانادیم یزنادگ یبه معناا یابیکه دست

 (. 11باشد)

و ساالمت  یسالمندان و لزوم ساازگار یتجمع یشابا توجه به افز یطورکلبه

در  یمعناا و فلسافه زنادگ یتاهم ینو همچن یشدر حال افزا یتقسم از جمع ینا

محقاق  ینهزم یندر ا یکاف یهاپژوهش خألو سالمت سالمندان و  یافتگیانسجام

 ماؤ راز بحاران معناا  درگاذر تواندیاست که م یا رگذار یهامؤلفهدرصدد کشف 

 باشد.

 

 

 هاروشمواد و 

 یاادیز مورداساتفاده یاردر چناد دهاه اخ یژهوباهکه  یقتحق یهاروشاز  یکی   

 هااییتفعالباه مجموعاه  یفایک یاقاسات. تحق یفایک یقایاست تحق قرارگرفته

و  هاانسان یاجتماع یتوسعه درک و فهم زندگ باهدفکه  شودیاطالق م ییبامعنا

پاژوهش  یان(. در ا12)شودیمانجام  هاانسان یساخت معنا از سو یکشف چگونگ

 ینا یریگشک است که در  یو عوامل یزندگ یبه معنا یابیدست درصددمحقق  یزن

مناسابت باا  یا به دل یفیک یقلذا روش تحق اندی دخسالمندان  یدگاهاحساس از د

 است.  قرارگرفته مورداستفادهموضوع پژوهش 
 یهنظر آن یهاروشاز  یکیاست که  یمتفاوت یهاروش یدارا یفیک تحقیق

و  منادنظام یروالا یااد،داده بن پردازییاهنظرنام دارد، "  یگراند تئور" یا ایینهزم

را دربااره  کنشبارهم یاا، کانش  یندفرآ یککه  اییهنظر یداست جهت تول یفیک

روش  یان(. در ا13کناد)یم یحتشر یکل یدر سطح مفهوم یموضوع خرد واقع یک

اداماه  یا و همچناان کاه تحل شوندیممطالعه  یفیطح توصس یکابتدا در  هاداده

 یدهساازمان، شاوندیم یدهساازمان ترکوچاکو  ترکوچاک یبه واحدها یابدیم

کاه بتاوان  رودیما یشپ آنجاترشده تا یینیو تب تریانتزاع اییندهفزا طوربه یممفاه

روش،  یاندر ا(.13کارد) یارو جامع تعب یکل یندفرآ یا چوبچار یک یلهوسبهآن را 

نباوده و  یکادیگرجادا از  هااداده یرو تفسا یا و تحل یگردآور ،یریگنمونه یندفرا

 یمیپاارادا یرا بر اساس الگو هایکدگذارو انجام  وتحلی یهتجز یندفرا ینمحقق ا

و  هایاساتراتژ و یادهپد ایینهزم یطشرا ی،عل یطشرا یعنی یقتحق درروشموجود 

و سپس در مرحلاه مارتبط سااختن  کندیم، مشخص هشدگرفتهبه کار  یراهبردها

 یسااختار یطباا شارا یو فرعا یاصال یممفاه یریگشک ، هاداده ی با تحل یندفرا

 (.  10)شوندیم( ارتباط داده هایاستراتژو  ایینهزم ی،عل یطشرا یعنی) یدهپد

در قالب مصااحبه  یسؤازتصورت گرفته  یشینپ یقاتتحق یهپژوهش حاضر برپا در

اطالعاات در  یروش گارداور ینترمعماول عنوانباهسااختارمند،   یماهن یکتشافا

شد و سپس  یدهسالمندان پرس یو اجتماع یروان ی،در سه بعد جسمان یفیک یکردرو

کاه در  یو عوامل یزندگ ایسالمندان در خصوص معن یدگاهبا ادامه روند مصاحبه د

 یاندر ا یریگنمونه. روش یدگرد یبوده است بررس مؤ ر آناننزد  یدگاهد ینا یجادا

مرد و زن سالمند 17خود با یدپژوهش روش هدفمند است که محقق بنا بر صالحد

را انتخاب کارده  آبادخرمارتش  یو کو یگلدشت شرق یهاسال در محله60 یباز

درصادد  یدر هر مرحله با استفاده از مصاحبه اکتشااف گرفتند،و مورد مصاحبه قرار 

برآماد. مادت مصااحبه باا هار  یزندگ یمعنا در کسب ر گذارد ا یهامؤلفهکشف 

عالقاه و  یاق،ورود باه تحق یارهاایمع ازجملاهبود،  یقهدق25-10سالمند در حدود 

 شاتنساال و ندا 60 ی، داشتن سن بازسؤازتپاسخ به  یسالمندان برا یهمکار

 مانناد کساب یپژوهش اصاول اخالقا ینبود. در ا یو روان یجسمان یدشد یماریب

از انجام  یریگجهت کناره یارجهت مصاحبه و ضبط صدا، دادن اخت آگاهانه یترضا

 یاترعا هااآنو پنهان ماندن ناام  یرازدار در خصوص ینیآفر ینانمصاحبه و اطم

 یانا ییدانشگاه عالمه طباطباا یتیو علوم ترب ی. استادان دانشکده روانشناسیدگرد

 .اندکرده یدتائ یپژوهش را به لحاظ اخالق

باا گاوش  ابتاداروش ،  یندر ا آمدهدستبه یهاداده وتحلی یهتجزمرحله  در

کااه  ینکااات و مااوارد هاااآنکاغااذ آوردن  یو رو شاادهضبط یهامصاااحبهدادن 

ساالمندان باشاد مشاخص شاد و ساپس در  یزندگ یبامعنادر ارتباط  توانستیم

 یکدگاذار مرحله داده شد، در هاآنبه  یتخصص یباز نام یبا کدگذار یمرحله بعد

 یشادند تاا از پراکنادگ یبنادطبقهمرتبط  یهاگروهمشابه در  یهامؤلفه یمحور

را در قالاب  هااآن تاریانتزاع یدر ساطح یزن آخرشود و در مرحله  یریجلوگ هاآن

بحران معنا در سالمندان شاک  داده  گری منسجم با عنوان عوام  تسه یهنظر یک

و  شادهییشناسا یمآن مفااه یاقکاه از طر است یلیتحل یندباز ، فرا یشد.کدگذار

 ینادفرآ یمحاور ی(. کدگاذار16)شاوندیها کشف مداده در هاآنو ابعاد  هایژگیو

و ابعااد  هاایژگیودر سطح  هامقولهدادن  یوندو پ هامقوله یربه ز هامقوله یربط ده

ول حا یشده اسات کاه کدگاذار یدهنام یمحور ی دل ینبه ا یکدگذار یناست. ا

از  یاهنظر یاک یانتخااب ی(. در مرحله کدگاذار17)یابدیمقوله تحقق م یک حورم

 یانا ،آیدیمبه دست  یمحور یموجود در مدل کدگذار یهامقوله مابینیفروابط 

ارائااه  شااودیمکااه در پااژوهش مطالعااه  یناادیفرا یباارا یانتزاعاا یشاارح یاهنظر

گار  ی تسه یراهبردها وصدر خص یینها هاییافته یابیدستاز  بعد (.19)دهدیم

به استادان گروه مشااوره دانشاگاه عالماه  یابیدر سالمندان جهت اعتبار  یابیمعنا

 هاییافتاهاطالعات و  ینززم انجام گرفت، همچن و اصالحاتشد  ارائه ییطباطبا

 قرار گرفت. هاآن یدتائگذاشته شد و مورد  یاندرم موردمطالعه با سالمندان یینها

 

 
 هایافته
 یهامؤلفهو  یزندگ یمعنا یرامونمرد و زن سالمند پ17مصاحبه با  بر اساس 

 به دست آمد. 1در قالب جدول شماره  یینها ی، طرح مفهومدر آن ا رگذار

 زایندگی

  یینهااا یااابیدر ارز ی مااره زناادگ عنوانبااهفرزناادان: فرزنااد  یاات( موفقالااف

 توانادیمفرزنادان   یتو شکست فرد است. موفق یتموفقبر  ییدیتثسالمندان مهر 

فرزنادان را  یتچرا موفق ینکهباشد ا هاآنخود  یتموفق دهندهنشانسالمندان  یبرا
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 44                                                                                                                                        1317 بهار و تابستان/ 1شماره ه سالمت و سالمندی خزر،دوره سوممجل 

 و همکار یلیمعصومه اسمع.... بحران معنا در سالمندان گری عوام  تسه

 

سات کاه در  یمفهاوم یندگیزا هاست  ک علتینابه یمادادهقرار  یندگیدر بحث زا

چرخاه  یاکو در  یگارانو در اتصال باه د کندیمحرکت  جلوروبهآن فرد همواره 

 مره  یتموفق یدنمهره بعد از خود است. د یبرا یاپشتوانهو  هکنندیتتقو جلوروبه

انجاام  یدرساتبهخود را  یفهمعناست که فرد وظ ینفرد در قالب فرزندان بد یزندگ

باشاد.  ا رگاذارساالمندان  یزنادگ یاابیمعنادر  توانادیمامار  یانداده است کاه ا

 ییجاباههاات چاهب بیناییم یوقتا "گفات یاساله 75سالمند مرد  مثالعنوانبه

پدر و ماادر  عنوانبهنسبت به خودش  یخوب یلیحس خ آدمو موفق شدن  یدنرس

کاه پزشاک  بینمیمدخترمو  یمن ازن وقت "گفت یاساله60سالمند زن  یاداره:، 

و ارزششو منم به عنوان  یتزن همون حس موفق یک عنوانبهموفقه  یلیشده و خ

وردماو آ یاارو به دن یابچه ینکه چن مکنیمو احساس غرور  کنمیممادرش حس 

 ."بزرگ کردم

 شاودینم یجادا هاآنتنها در رشد فرزندان و مشاهده  یندگی(انتقال خرد: زاب

پاس از خاود چاه در قالاب  یهامهرهبه جلو راندن  یمفهوم نوع ینبلکه در پس ا

نس  کردن  ییو راهنما یهتوص ارائهفرزندان و چه در قالب نس  جوان جامعه است. 

 کندیم یجاداحساس را ا ینجوان و انتقال خرد و تجربه اندوخته شده عمر در فرد ا

. یاباد معناادارو وجودش را  یارزشمند دارد و زندگ یسهم یزندگ یاکه در چرخه پو

در  شادهشروع یندگیرا در امتداد زا یپژوهش انتقال خرد در سالمند ینمحقق در ا

نهفتااه در مفهاوم گسااترده  یخاارد را کاارکردو انتقاال  داناادیم یدوران ساالمند

چاه  یشاینمم یوقتا "گفات یاساله70سالمند مرد  مثالعنوانبه. داندیم یندگیزا

دم  یراه و چاهشاونو نشونشاون ما کنمیما ییخودم چه جوونا رو راهنما یهابچه

 یلایرفتارم احسااس خ ینو از ا  خورمیمو به درد  یدمارزشمند و مف کنمیمحس 

چه دخترام چه  یشهمن هم "گفت یاساله66:، سالمند زن یدهدست م هم به یخوب

باشه،  یچه درباره خونه دار کنمیم ییرو هم راهنما یگهد یدخترا یعروسام و حت

کاه  یکانمم یشاونراهنما یلایچه درباره ارتباط با همسر و خونواده همسر باشاه خ

کاردن  ییراهنماا یانادارم از  یاحساس خوب یلینکنن و خ ینکرده اشتباه ییخدا

 ." واب دارد یلیخلق خدا اصال خ

 یتیشخص تیپ

باااهم در نظاار  یتیشخصاا یااپت دو نااوع یاان: ایاایگرابرونو  یاایگرادرون

مشاخص  اداماهمفهاوم اسات کاه در  یاکعمده بحث دربااره  یراز اندشدهگرفته

م در احساسات و افکار خود را باا مارد گرادروناز افراد  یش. افراد برونگرا بشودیم

خواساتن از  کماکدرصدد  یشترب مسائلشانو در برابر مشکالت و  گذارندیم یانم

در برابار مشکالتشاان  یاندورنگراز  یشکه ب گرابرون. سالمندان آیندیبرم یگراند

سازار شوند و مشکالتشاان را حا  کنناد  توانندیمبهتر  گیرندیمکمک  یگراناز د

اسات اماا نکتاه  یبررساقاب رتباط منساجم ا یمورد در بحث برقرار ینکه البته ا

 یشاترکه ب یافراد یاست. در دوران سالمند گرادرون یتشخص یپت ینجادر ا یاصل

مرحلاه  ینکه در ا یرونیشلوغ ب یایدن یو در ورا کنندیمخود توجه  یبه ابعاد دورن

 ، اشت الشوندیمبدل  سوختهیمهن یامهرهو مشکالت سالمندان به  مسائ  ی به دل

 یاانباه ب رد،قرار دا هاآناست که در مقاب   یتازه و روبه رشد یرمس یدرون یفکر

 یقادر باه رشاد و انجاام دادن کارهاا یگرد یرونیب یایکه در دن یسالمند ترساده

 یانا یرمادیغو   یمعنو مسائ و اشت ال به  یدرون یردر مس تواندیم یستن یدجد

 یااییقادم بگاذارد و پو طلبدینم یصخا  یو جسم یکه شرط سن یرمس یندر ا بار

را تجربه کناد. مفهاوم  یبهتر یروان یندخوشا ساحسا یجهدرنتخود را حفظ کند و 

 یناساات کااه در باا ینگااردرون ینااوع یااا یاانشبخااش همااان ب یااننهفتااه در ا

 یتیشخصا یاپدر ت یو دورنگار ینشب یاآ ینکهاما ا شدیم یدهد شوندگانمصاحبه

اسات.  در  یشتریب یقاتتحق یازمندن یرخ یا شودیم یدهد از برونگرا یشترب گرادرون

 یگارانداشاتند بهتار از د یباازتر ینگاردرونکاه  یساالمند افارادپژوهش  ینا

 یاسااله69ساالمند مارد  مثالعنوانباهتجرباه کنناد.  بامعنارا  یزندگ توانستندیم

رو  ییکارهاچاههساتم و  یکه مان کا کنمیمو با خود فکر  یشینمم یوقت "گفت

تهش  کنمیمفکر  هامو به کارها و رفتار کنمیمبا خودم خلوت  یانجام دادم و وقت

 یمتصام یاهو ارتباطم باا بق یمتونم برا زندگیکه اونوقت بهتر م رسمیم یجیبه نتا

 ."یرمبگ

 منسجم یعاطف روابط

مثبات در قالاب عشاق نسابت باه  یعاطف ارتباط(روابط مثبت با همسر: الف

 یاربسا یمانادن در دوران ساالمند یادارذر از مراحا  مختلاف و پاهمسر بعد از گا

باشد. عشاق در کناار انتقاال  ا رگذاربر سالمت سالمندان  تواندیمارزشمند است و 

 تواندیممتقاب  بودن  تاست در صور یشستا یقارزشمند و ز یگریکه د یامپ ینا

ت. ارتبااط مثبات باا ارزشامند اسا یزاحساس در فرد باشد که او ن ینا کنندهیتتقو

از مراحا   درگاذرو کارکرد مثبات فارد   یتنشانه موفق یهمسر در دوران سالمند

باشاد و  ا رگاذارفارد  یجسامان یو حت یدر سالمت روان تواندیمکه  است یزندگ

 یاساله 72سالمند مرد  مثالعنوانبهکند.   یجادا ندگیز یاحساس معنا برا یشبرا

 رابطماان یلایخ خانمممشترکم با  یسال زندگ 30 کیشکر خدا بعد از نزد "گفت

کنارشو باا  یشینمم یگرماش تو خونس وقت یشهخونه دلم براش تنگ م یرمخوبه م

ماال مناه حاس  یااتماام دن کنمیمحس  خورمیم یچا یموکن یم یفآرامش تعر

منو همسرم هنوز که هناوزه  "گفت: یاساله 61. سالمند زن "برندم یهمن  کنمیم

 ینکاهباابه همسرم وابساتم  یلیسال خ همهینابعد گذشت  یریمنم ییجا بدون هم

 یلایبابات خ یانکه پشتمه و از ا یدونمکوه م یهمن هنوزم اونو مث   یشده ول یرپ

 ."یکنمم یحس خوشبخت

 یاتاز حما یناوع یعااطف یاتدوساتان و خاانواده: حما یعااطف یت(حماب

سالمندان نشاان از  یواده برادوستان و خان یاز سو یعاطف یتاست. حما یاجتماع

کاه در  ی. ساالمندانباشدیمبا جامعه خود  هاآن یو اتصال و همبستگ هاآن یتاهم

کاه از  داننادیمن یگاراخاود را جادا از د برندیمبه سر  یو عاطف یاجتماع یانزوا

و احسااس مان  یزود به از دست رفتن بعد شخص یا یرد یدست دادن بعد اجتماع

و  یعااطف یتکه سالمندان  حما ی. زمانشودیمند هستم منجر هستم و من ارزشم

 یشضامن افازا کننادیم یافتززم را از طرف دوستان و خانواده خود در یاجتماع

مثاال  بارای .شاوندیمبرخاوردار  یباازتر یو سازگار یخود از معنادار نفسعزت

 یخاورنباه دردت م یزننهات بهت سر مبچه یوقت "گفت ایساله 76سالمند مرد 

 یروز نر یهکه اگه  یبینیم یمیتوقد یپارک دوستا ینتو ا یایم یدوست دارن، وقت

 یاهباه آدم روح یلیخ یناا یمهم و باارزش یلیخ یکنیفکر م یپرسناحوالتو از همه م

 ."کردنو داشته یارزش زندگ یزندگ یفکر کن یشنو باعث م یدنم

 مجدد یاجتماع یگاهجا کسب

 یادادماردان رو یبخصاوص بارا ی: بازنشستگیستگ(اشت ال بعد از بازنشالف

 یافخاود را تعر یاادیمردان باا حرفاه خاود تاا حادود ز چراکهاست  یمهم یاربس

 گیرییمتصام یگااهکاه شا   خاود و جا ی، زمانسازندیمخود را  یتو هو کنندیم

و  هااآنت یادر احسااس هو شادتبهمرحلاه  ینا دهندیمخود را از دست  یشینپ

امور خاانواده خاود  رأسدر  ازاینیشپکه  ی. فردگذاردیم یرتث  نشایزندگ یمعنا

 یززم را داشته بعد از بازنشساتگ ییخودکار آمتناسب با ش    یزبود و در اجتماع ن
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مرحله اشت ال مجدد و شاروع باه کاار  ین. در اکندیم ینافعال تلق یخود را عنصر

باا  یادجد یونادپ یبرقارار اندتویمسالمندان   یفعل  هایییتوانامجدد متناسب با 

در  توانادیماست کاه  یدفعال و مف مهرهیکباور که فرد  ینا یجاداجتماع باشد و ا

کنااد.  یاحساااس معنااادار یجااهدرنتا رگااذار باشااد و  یگاارانخااود و د یزناادگ

 دتما باهبازنشسته شادم  ینکهبعد ا "گفت یاساله 60سالمند مرد  "مثالعنوانبه

باا خاودم  ینکهشدم تا ا یگرانسربار د کردمیمبودم فکر  افسرده شده یادیز یلیخ

دراز نباشاه  یکه دستم به کس یارمدرب یهم پول بازکنم یام ازه یهگفتم بهتره برم 

دارم فکار  یحاس خاوب یلیسرگرم باشم ازن که مش ول به کار شدم خ ینکههم ا

 ."خودم هستم یهنوز رو پا یممث  قد کنمیم

ورود سااالمندان بااه  یظااور از مشااارکت اجتماااع: منی( مشااارکت اجتماااعب

 یازهاایاست که ضامن بارآورده کاردن ن یحیو تفر یو ورزش یاجتماع یهاگروه

برخاوردار شاوند و خاود را در  یازن یو عااطف یتیحماا یازهاایاز ن توانندیم یحتفر

نگاه شاود  گونهینا یبداند. اگر به دوران سالمند یمسه یجمع یوندهایحرکات و پ

 توانادیم یاجتمااع هاییتمسئول دورازبه یشترب یشله است که فرد با آساکه مرح

مرحلاه و  ماره  ینبهتار یدشا یآنگاه سالمند یابدخود دست  یحلذت و تفر یازبه ن

 ازجملاه یطشرا یرسا یازمندن یاحساس ینبه چن یابیدستشود. البته  یشینمراح  پ

 ینایمچفارد بتواناد باه  هاانآ ینتاثمتا بعاد از  هست یتیو حما یاقتصاد یتوضع

 توانادیمفارد ساالمند  یمشاارکت اجتمااع یطورکلباهکناد.  یدادست پ یامرحله

 یاساله 75سالمند زن  مثالعنوانبه  کمک کند. هاآن یو روان یجسمان سالمتبه

 یلایمشاهد و کاربال خداروشاکر خ یریمم یارتز یریممسجدمون م  یبا زنان"گفت

مساجد  یهم مثال تو جلسه قران که خانم هاا یشهم عوض یشخوبه ادم هم روح

 یلایخ یبریمم ی واب ینکههم ا یکنیمم یهم صحبت یشینیمخودمون م یبرا یزارنم

هماراه باا  "گفات یسااله ا 61. ساالمند مارد "جمع هاا ینتو ا یایب یخوبه وقت

وقتاا شابم  یگااه هکاو یاریمو دوستام آخر هفته ها م یمیمبازنشسته قد یهمکارا

کاه دارم لاذتش  یهشادم و ازن سان یارپ یکانمخوبه منکه فکار نم یلیخ یمونیمم

 ."یبرمم

 معنویت

و  یرباازتر و تفسا یخود را متص  کاردن باه قادرت دارییند: دارییند(الف

پژوهش سالمندان مورد مصاحبه  باا اعتقااد  ین. در اباشدیمامور در قالب آن  یرتعب

 یزنادگ یاابیخداوند و جهان آخارت در ارز اعتقاد به حکمت ینبه خداوند و همچن

 یارضاا یدر پ یدو با ام دانندیمخود را به حکمت خداوند نسبت  یهاشکستخود 

 ییاینناوع آ یورا یادیعقا ناینبودند. چ یگردر جهان د یو اهداف خود حت یازهان

ساالمت  باه نآ یهکند و در ساا یجاداحساس معنا ا یفرد نوع یبرا تواندیمخاص 

 یوقتا "گفات یاسااله 66سالمند مرد  مثالعنوانبه .یابنددست  یجسمانو  یروان

 یگمباه خاودم ما یوردمبه دست ن یزاروچ یلیخ یمکه تو زند یکنمو فکر م یشینمم

 یشدبرام بد م وردمایه اونارو به دست مگا یدزبد قسمت نبوده زبد خدا نخواسته شا

 مآرو یلایخ یخاونمم ینمااز یارمم و یگمما ینطاوربعد که با خاود ا یشدمگمراه م

دلام  یلایخ یشمحت مانار یلیوقتا خ یگاه "گفت یساله ا73. سالمند زن "یشمم

 یکانمم یاازبا خدا راز و ن یرمکه دارم بعدش که م یو ناتوان یریپ ینا یبرا یگیرهم

 ."یکنمم یداو آرامش پ  یرهصبرم بازتر م یشمآروم م یلیخ

 یهش فلسفه زنادگوپژ ینا در ام شوندگانمصاحبه(کسب فلسفه منسجم: ب

 یگااه تاریکل یدر بحثا یولا آوردنادیمبه دست  شانیدارید یخود را در راستا

را  یزندگ توانندیمافراد بنا به نظرات خود  یو اعتقاد یینبدون در نظر گرفتن هر آ

 یانکاه ا یرنددر نظر بگ خاصیآن فلسفه  یکنند و برا یفتعر یاگونهبهخود  یبرا

 هااآنو ساالمت  یساازگار یجهدرنتو  یبه زندگ یمعن یجاددر ا تواندیمنوع نگاه 

 ییهافلسافهاست که چه نوع  ینا شودیممطرح  ینجاکه در ا یسؤالباشد .  ا رگذار

 یفارد را باه پاوچ یاتدرنها ییهافلسافهمعنا دهد و چاه ناوع  یبه زندگ تواندیم

 یجادکننادهاماردم  یبارا یانت گرفتاه از دثحاضر فلسفه نش یقتحق ر. دکشاندیم

 ینبعادازا "گفات یاسااله77مثاال ساالمند مارد  بارای بود. یحس معنا در زندگ

ناام و  باهجاز گذاشاتن  یازیچ یزندگ فهممیم کنمیم یکه دارم زندگ سالهمه

از خودت به جاا گذاشاته  ینام خوب یاگه تونسته باش یستخاطره خوب از خودت ن

 یو هماه ازت ناراضا یاگه نتونسته باش یول یشهم داریمعن یتزندگ ینپس ا یباش

 ."نداره یو ارزش یمعن یکردنتم ب یزندگ ینا یهباشن خود د

 

 بحران معنا در سالمندان گری عوام  تسه یو فرع یطبقات اصل.  1جدول 

 یطبقات فرع طبقات اصلی موضوع محوری

گر بحران معنا در عوام  تسهی 
 سالمندان

 زایندگی
 فرزندان موفقیت

 نتقال خردا

 تیپ شخصیتی
 گرادرون

 گرابرون

 روابط عاطفی منسجم

 روابط مثبت با همسر
حمایت عاطفی دوستان و 

 خانواده

 یاجتماع یگاهکسب جا
 مجدد

 یاشت ال بعد از بازنشستگ
 یاجتماع مشارکت

 یتمعنو
 دارییند

 کسب فلسفه منسجم

 
 

 گیرییجهنتو  بحث
نفار از ساالمندان باه مادت  17با  یزندگ ینامع یینتب باهدفمطالعه  یندر ا

 گاری پژوهش عواما  تساه هاییافتهمصاحبه انجام شد. بر اساس  یقهدق 10-25

 یعااطف رواباط یتی،شخصا یاپت ینادگی،گذر سالمندان از بحران معنا در قالاب زا

مختص باه هار  یهامؤلفه یربا ز یتمجدد و معنو یاجتماع یگاهمنسجم، کسب جا

فرزنادان و انتقاال خارد و  یاتدر قالب موفق زایندگی قرار گرفت. یموردبررس یک

کاه  اسات ییراهبردها ازجملهو حرکت به جلو  یشرفتپ یبرا یکمک به نس  بعد

در دوران  یازن Ericksonساالمندان کماک کناد.  یزنادگ یاابیبه معنا تواندیم

و در  نادکیاشااره م یژگایو یانرکود به ا در برابر یندگیتحت عنوان زا سالییانم

 یعنای یدر مرحلاه بعاد ینادگیو زا یعالقه اجتمااعکه مفهوم  کندیان میادامه ب

 یعنیمرحله  ینحاص  از ا یرویدر ن یاریبس یرتث و  کندیم یداادامه پ یزن یسالمند

فارد ساالخورده اظهاار داشات کاه  یاک عنوانبهخودش  Ericksonخرد دارد. 

خاود  یاهنظر اختناو در آغاز هنگاام سانچه آپخته( از  سالبزرگ)تمرکز  یندگیزا

اداماه احسااس  درواقعافراد سالخورده  یدیناام یشتراست. ب ترمهمتصور کرده بود 

 یعاامل ینتارمهم شاودیم یجاادا یکه در مرحله هفتم زندگ یندگیرکود است، زا

 (.11) کنادیمعنا کمک م یجادخود و ا یتبه هو ییاست که در مرحله هشتم و نها

باا  گرادرون یتیشخص یپت یپژوهش عمده بحث بر رو ینکه در ا ییتشخص تیپ

ساالمندان زن  یدر زندگ یابیبا معنا یاریاست ارتباط بس ینشو ب ینگردرون یژهو

دارناد  یباازتر یانشو ب ینگاردرونکاه  یو مرد مورد مصاحبه داشت. ساالمندان
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 از ساطح یجاهدرنت ورا معناادار دانساته  یزنادگ یشاترساالمندان ب یگرنسبت به د

 یذهن آگاه یننشان داده است که ب یجبرخوردارند. نتا یبازتر یسالمت و سازگار

 (.  25وجودارد) یرابطه مثبت و معنادار یابیو معنا

از جانب همسار و  یو عاطف یاجتماع یتمنسجم و داشتن حما یعاطف روابط

 تواندیم پژوهش ینا هاییافتهاست که بر اساس  یگریدوستان و خانواده عام  د

 ینکاهساالمندان ا رگاذار باشاد، ا یو روانا یسالمت جسمان یجهدرنتو  یابیدر معنا

 داننادیمرا ارزشامند  هااآنو  کننادیمتوجاه  هااآنباه  یگارانسالمندان بدانند د

 یمعناا و ارزشامند باز رفاتن یجهو درنت هاآن یخود ارزشمندبر احساس  تواندیم

در ساال  یقایو همکااران در تحق Wong پاژوهشباشد.  یرگذارتث  هاآن یزندگ

از  یکیکه  یعاطف یتکه حما دهندیسالمند انجام دادند  نشان م برزنانکه  2513

و ساطح  یو روانا یبر ساالمت جسام یرتث  یشترینب ،است یاجتماع یتانواع حما

در 1316در ساال یلیو اساماع یمجاد ینی،(.حسا21دارد ) هااآن یزندگ یمعنادار

 یدر ساالمت عماوم یاجتمااع یاتحما یهامؤلفاهعناوان نقاش تحت  یپژوهش

مردان باازتر از  یسطح سالمت عموم اوزًکه  یافتنددست  یجهنت ینسالمندان به ا

ارتبااط را  ینبازتر یعاطف یتحما ی،اجتماع یتابعاد حما یندر ب مازنان است و دو

 (.22دارد) یطورکلبهدر سالمندان   یبا سالمت عموم

اشاات ال مجاادد بعااد از  یهامؤلفاه ریااز مجادد بااا یاجتماااع یگاااهجا کساب

و  یاجتماااع یهاااگروهدر  یتدر قالااب ع ااو یو مشااارکت اجتماااع یبازنشسااتگ

 یجاهدرنتدوباره فرد ساالمند باا جامعاه خاود و  یوندپ یبرا یراه تواندیم یحیتفر

ر همکااران د وناژاد  یدر سالمندان شود. برهاان یتاحساس معنا و رضا یجادکنندها

در  یاز زنادگ یتبا رضاا یبا عنوان رابطه مشارکت اجتماع یدر پژوهش 1310سال

در  یاز زنادگ یتو رضاا یمشارکت اجتماع ینکه ب یدندرس یجهنت ینسالمندان به ا

و همکااران  Yamazaki(.23وجاود دارد) یابعاد گوناگون رابطه مثبت و معناادار

از دست دادن اشات ال  ی به دل که  یدر مطالعه خود نشان دادند که مردان سالمند

و  یزنادگ یفیاتک یهاشااخص یاهکل ازنظارداشاتند  یدرآمد سازنه خانوار کمتر

 (.23را گزارش نمودند) ترییینپانمرات   یمعنادار

گذر از بحران معنا در سالمندان با دو  گری آخر و تسه مؤلفه عنوانبه معنویت

در  موردمطالعاهسالمندان  یو فرهنگ یاعمرتبط با توجه به بافت اجتم یمؤلفه یرز

 یاتقارار گرفات. معنو یموردبررساو کساب فلسافه منساجم  دارییند مؤلفهدو 

در سالمندان زن و مارد  معناداریاحساس  یجاددر ا یقو یعامل تواندیم یطورکلبه

 یاز زنادگ یترضاا ینایب یشباا عناوان پا یو حسامپور در پژوهشا جعفری شود.

دسات  یجهنت یندر سالمندان به ا یروانشناخت هاییهسرما و یبراساس هوش معنو

 ییبسازا یرآنها تا  یزندگ یو سطح معنادار یاز زندگ یتدر رضا یتکه معنو یافتند

 یزنادگ یمعنا رابطه یتحت عنوان بررس یو همکاران در پژوهش ی(. عابد20دارد)

 یانباه ا ،یراناتشهرستان شم یها یشگاهآسا یمدر سالمندان مق یو سالمت معنو

رابطاه مثبات و  یباهم دارا یو سالمت معنو یزندگ یکه معنا یافتنددست  یجهنت

ساالمندان  یو سالمت زنادگ یدر سطح معنادار یتواننددو م ینهستند و ا یمعنادار

در  یناداریفلسافه منساجم و د ینتواند ارتباط ب یه میجنت ین(. ا26ا رگذار باشند)

 کند. یتحاضر را تقو یقتحق

 یا قابا  ذکار اسات، باه دل یپژوهش حاضر موارد یها یته محدودجمل از

نباود شاانس  یا باه دل یتصادف یرغ یریو روش نمونه گ یفیک یکرداستفاده از رو

 ینما یرها از نمونه به جامعه امکاان پاذ یافته یمهمه افراد جامعه ، تعم یبرابر برا

 یمصاحبه اکتشاافاطالعات در قالب  یباشد و با خطال همراه است. نحوه جمع آور

تواند  یفرد مصاحبه کننده م یامکان دخالت نظر شخص ی به دل یافتهساختار  یمهن

مشاکالت مرباوط باه  ینبکاهاد، همچنا یپاژوهش تاحادود یها یافتهاز اعتبار 

و  یاتنبود احساس امن یآنها و تاحدود یعدم همکار ی مصاحبه با سالمندان به دل

 پژوهش است.   ینا یهاتیمحدود یگراعتماد از جمله د

با به  یادین،پژوهش بن ینکردن ا یشود با هدف کاربرد یم یشنهادپ یانپا در

 یادگاهاز د یزنادگ یمعناا یینتب یرامونپ یقتحق ینحاص  از ا هاییافته یریکارگ

گاروه در قالاب  یاندر گذر از بحران معنا در کار باا ا گری سالمندان و عوام  تسه

مرتبط با سالمندان،  ییامور اجرا رد ینو استفاده مسول یو گروه یفرد یهامشاوره

آنهاا،  یهاا ییهمچون اشات ال  مجادد ساالمندان باا توجاه باه تواناا یبه موارد

 یحایو تفر یجهات اماور رفااه یزیبرنامه ر ی،مشارکت دادن آنها در امور اجتماع

رباه به ساالمندان درگبار در تج یتیو حما یمشاوره ا یکمک ها یهسالمندان،  ارا

 یاابیو معنا یمناساب در خصاوص فلسافه زنادگ یکتاب ها ایهو ار  یهسوگ، ته

سالمندان با موضوعات مرتبط  یجلسات توانمندساز یبرگزار ینسالمندان و همچن

باه دسات آماده از  یهاا یافتاه براسااس آنها و...توجاه ززم شاود. یبا مرحله سن

ز بحران معنا در قالب مولفه گذر ا گری زن و مرد سالمند عوام  تسه17مصاحبه با 

 یگااهمنساجم، کساب جا یارتباطات عاطف یبرقرار یتی،شخص یپت یندگی،زا یها

 یمختص به هر مولفه بود. بستر سااز یمولفه ها یربا ز یتمجدد و معنو یاجتماع

قشار از  یاندر اماور مارتبط باا ا یناز جانب مشاوران و مسول ام عو یندر جهت ا

گذار باشاد یرتا  یدوره سن ینمناسب با ا یمندان در سازگارتواند به سال یم جامعه،

 یفو وظاا یفانجاام تکاال یهاا یناهو مشکالت آنها زم ی و ضمن کاستن از مسا

خرد باه  یرویبه ن اکند و آنها ر یجادمرحله را در سالمندان ا ینمختص به ا یرشد

 برساند. یعنوان  مره دوران سالمند

 
 

 تقدیر و تشکر

اند، کرده یاریپژوهش ما را  ینکه در ا یکسان یاز تمام دانیمیبرخود ززم م

ارتش که با  یو کو گلدشت منطقه خصوصاً سالمندان محترم شهرستان خرم آباد،

.یمکن یو قدردان یاند، سپاسگزارپاسخ داده یقبه سؤازت تحق یباییصبر و شک

12 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Meaning of life in the final stage of the life cycle as an integrated stage against 

disappointment can affect the mental and physical health of elderly people; therefore, the aim of this study was to 

discover the effective components in the transition from the crisis of meaning among elderly persons to identify the 

aspects of this issue in order to prevent and grow the necessary actions. 

METHODS: 

Materials and methods: In line with the aim of the research, the required information was obtained through a qualitative 

approach and the method of the basic theory by using purposeful sampling and at each stage, taking into account the 

analysis of previous data from the seventeen men and women who were willing to complete the interview. 

FINDINGS: The findings of this study included the main components of birth, personality type, integrated emotional 

communication, regaining social status and spirituality as facilitators of the transition from the age-old crisis of 

meaning to the related sub-components. 

CONCLUSION: According to the results of this research, the presence of factors of birth, personality type, integrated 

emotional communication, regaining social status and spirituality can facilitate the passage of the person in the age-old 

crisis of meaning. Considering the problems and issues of the elderly people lacking the meaning of life, the results of 

the current study indicated the importance of this process from the perspective of therapists and consultants. Of course, 

the cultural and personal differences should be paid attention in the course of treatment. 

KEY WORDS: Aging, Crisis of meaning, Grounded theory. 
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