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ABSTRACT
Objectives The present study aimed to examine the meaning in life and well-being of young, middle-
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aged, and older adults.
Methods & Materials In this research, a total of 215 participants including 84 young (aged 17-25 years),
59 middle-aged (aged 26-46 years), and 72 older adults (aged 65-80 years) were selected from Tehran city
via purposive sampling. The instruments used in this study consisted of the meaning of life questionnaire
and Ryffs Scales of Psychological Well-being.
Results The results of Mancova analyses showed significant differences between the three age groups.
The older people had the most ability in the meaning in life, self-acceptance, positive relation with others,
personal growth and purpose in life.
Conclusion Research findings indicate that age affects the meaning in life and well- being. So, elderly can
be known as a self-awareness, development and relaxation.

Extended Abstract

F

1. Objectives

inding meaning in life and psychological well-being are considered as
the most important factors in mental
health and happiness. Given the negative attitudes and schemas regarding
old age, it seems that young age and adulthood are
preferred to the old age in terms of intelligence and
finding meaning in life, mental health, the quality of

life, and psychological well-being. Therefore, the present study has been conducted with the aim of comparing the meaning of life and psychological well-being
of the elderly with those of young people and adults.
Comparing these variables, this study tried to find out
if old age limitations have led to reduced meaning of
life and psychological well-being and whether young
people and adults who are not bound by these restrictions have more meaning of life and psychological
well-being. According to this, the main question of the
present study is whether the age factor plays a role in
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the meaning of life and psychological well-being of individuals in different age groups?

2. Methods and Materials
The present study is a causal-comparative study, and
Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was
used for data analysis while observing the assumptions. Statistical population consisted of all elderly
people between the ages of 65 and 80 years, adults
aged 26 to 46 years, and the youth between 17 and 25
years of age. In this study, 215 people were selected
through non-random sampling, including 3 groups of
youth, adults and elderly people. Data collection was
carried out in the summer and autumn of 2016 in public places of Tehran. Inclusion criteria for the study
were as follows: education level of diploma or above,
the abovementioned age range, informed consent to
answer the questions in the questionnaire, and the ability to understand questions. Exclusion criteria were

refusal to continue participation and the inability to
understand the questions. This study is a research type.
Instruments used in this research were Reef’s Psychological Well-being Scale and the Stareg’s Meaning
in Life Scale. In order to standardize the well-being
scale in Iran, the coefficient of test-retest reliability for
Reef’s Psychological Well-being Scale was obtained
to be 82%. The reliability coefficients of its subscales
of acceptance, the positive relationship with others,
self-determination, objective life, personal growth,
and environmental domination were 71%, 77%, 78%,
70%, 77%, and 78%, respectively. The validity of this
scale for life assessment was 86% for the sub-scale of
the existence of meaning and 87% for the subscale of
finding meaning in life. The reliability of sub-scales of
existence of meaning and finding meaning in life were
70% and 73%, respectively. Test-retest reliability of
this scale in Iran was obtained to be 84% and 74% for
subscales of existence of meaning and finding meaning
in life, respectively, by Eshtehard (2009) with a two-

Table 1. Mean and standard deviation
Components
Finding meaning

Existence of meaning

Self-acceptance

Positive relationship with others

Autonomy

Domination on environment

Purposeful life

Personal growth
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Age

Mean

Standard Deviation

17-25

28.320

6.372

26-46

27.849

4.959

65-80

27.683

7.663

17-25

23.615

3.661

26-46

23.150

3.575

65-80

27.000

11.514

17-25

11.551

1.904

26-46

12.132

1.605

65-80

13.450

3.175

17-25

8.294

3.338

26-46

9.264

3.274

65-80

12.300

3.646

17-25

13.205

2.414

26-46

13.434

2.349

65-80

12.850

2.735

17-25

13.102

2.035

26-46

13.905

1.86

65-80

13.550

3.20

17-25

9.897

2.515

26-46

10.018

2.872

65-80

12.266

3.085

17-25

12.448

1.951

26-46

12.434

1.704

65-80

14.466

7.729
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Table 2. Scheffe’s follow-up test results
Components

Age
17-25

Existence of meaning

26-46

65-80

17-25

Self-acceptance

26-46

65-80

17-25

Positive relationship
with others

26-46

65-80

17-25

Purposeful life

26-46

65-80

17-25

Personal growth

26-46

65-80

Age

Mean Difference

Standard Error

Level of Significance

26-46

0.4644

1.266

0.935

65-80

-3.3846

1.221

0.023

17-25

-0.4644

1.266

0.935

65-80

-3.8991

1.341

0.018

17-25

3.3846

1.221

0.023

26-46

3.8491

1.341

0.018

26-46

-0.5880

0.4122

0.373

65-80

-1.8987

0.3976

0.001

17-25

0.5808

0.4122

0.373

65-80

-1.3179

0.4365

0.012

17-25

1.8987

0.3976

0.001

26-46

1.3179

0.4365

0.012

26-46

-0.9693

0.6077

0.283

65-80

-4.0051

0.5862

0.001

17-25

0.9693

0.6077

0.283

65-80

-3.0358

0.6435

0.001

17-25

4.0051

0.5862

0.001

26-46

3.0358

0.6435

0.001

26-46

-0.1214

0.49911

0.971

65-80

-2.3692

0.48146

0.001

17-25

0.1214

0.49911

0.971

65-80

-2.2478

0.52853

0.001

17-25

2.3692

0.48146

0.001

26-46

2.2478

0.52853

0.001

26-46

0.0148

0.87179

0.0001

65-80

-2.0179

0.7890

0.040

17-25

-0.0148

0.8179

0.0001

65-80

-2.0327

0.86617

0.066

17-25

2.0179

0.7890

0.040

26-46

2.0327

0.86617

0.066
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weeks interval. Cronbach’s alpha for finding meaning
in life sub-scale was 75% and for the sub-scale of having meaning was 78%. The scale seems to have a good
internal consistency. Collected data were analyzed using SPSS version 18 and using ANOVA.

3. Results
The results obtained showed that the dependent variables have normal distribution. One of the presuppositions of the MANOVA test is Leven’s test. The Leven’s
test showed that F error level for all components in the
Leven’s test was higher than 0.01. Therefore, there was
no significant difference between the groups in terms of
the error variance of the components of finding meaning
in life, existence of meaning, self-acceptance, positive
relationships, autonomy, environmental domination, purposeful life, and personal growth. Results obtained from
multivariate analysis of variance based on the scale of the
Wilks’ Lambda (P=0.01, F<6.84) showed that there was a
statistically significant difference between the linear mean
of attempts for meaning, existence of meaning, self-acceptance, positive relationships, autonomy, environmental domination, purposeful life, and individual growth of
the three age groups. Given the values of F, there was a
statistically significant difference between the means of
existence of meaning, self-acceptance, positive relationships, autonomy, environmental domination, purposeful
life, and individual growth of the three age groups. But
there was no significant difference between age groups in
terms of the mean scores related t o finding meaning in
life, autonomy, and environmental domination.
The findings of the present study showed that there
was a significant difference between the age groups of
25-46, 17-25 and 65-80 years in terms of the component
of the existence of meaning. The findings indicate that
the mean score of the existence of meaning in age group
of 65-80 years was more than the two other age groups.
There was a significant diff erence between groups of
17-25, 25-46 with 65-80 in terms of self-acceptance.
The mean score of the age group of 65-80 years for the
component of self-acceptance was more than two other
age groups. There was a significant difference between
the age groups of 17-25 and 25-46 years compared to
the age group of 65-80 years for the component of positive relationships with ot hers. The mean score of the
age group of 65-80 years for the positive relationship
component was more than th at of the two other age
groups. There was a significant difference between the
age groups of 17-25 years and 25-46 years with 65-80
years in terms of the component of purposeful life. The
mean score of purposeful life for the age group of 65-
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80 years was more than two other age groups. There
was a significant difference between the age groups of
17-25 years with the age group of 25-46 years in terms
of the individual growth component. Mean score of age
group of 65-80 years for the individual growth component was more than the age group of 17 to 25 years.
Based on the findings obtained, the elderly people have
a higher ability in terms of the existence of meaning,
self-acceptance, positive relationship with others, individual growth and purposeful life (Tables 1 and 2).

4. Conclusion
From the present study, it can be concluded that the
attitude towards life continued growth in different directions and dimensions. Based on the findings of
this study, which indicates a significant difference in
individual growth, purposeful life, positive relationship, self-acceptance, existence of meaning, and finding meaning in life for old age period, age can be an
important factor in regulating emotions and reducing
negative emotions. Therefore, it seems that the age
factor increases the meaning of life and psychological
well-being. Therefore, old age can be considered as the
review and evaluation period and time of growth and
prosperity and calm period in the remaining part of life.
On the other hand, due to negative schemas for old age,
these studies can be effective in changing the attitude of
the community and in the promotion of mental health
and hope for the future in different periods of life.
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بررسی معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی ،جوانان ،بزرگساالن و سالمندان (مطالعه مقایسهای
از نظر سن)
*سهیال اورنگ ،1هادی هاشمی رزینی ،2مریم رامشینی

3

 -1گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی ،پردیس بینالملل ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
 -2گروه روانشناسی عمومی ،دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی ،پردیس بینالملل ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
 -3گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 12 :آذر 1396
تاریخ پذیرش 06 :اردیبهشت 1397

اهداف هدف از پژوهش حاضر بررسی معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی در سه گروه جوانان ،بزرگساالن و سالمندان است.
مواد و روشها در این پژوهش  215نفر به صورت نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند .این تعداد عبارت بودند از :سالمندان بین
 65تا  80سال (72نفر 33/5 ،درصد) ،بزرگساالن بین  26تا  46سال ( 59نفر 27/4 ،درصد) و جوانان با محدوده سنی  17تا 25سال (84
نفر 39/1 ،درصد) .این افراد با استفاده از پرسشنامههای معنای زندگی استگر و بهزیستی روانشناختی ریف بررسی شدند.

کلیدواژهها:

سالمندان ،بزرگساالن،
جوانان ،معنای زندگی،
بهزیستی روانشناختی

یافته ها به منظور بررسی مقایسه گروههای سنی در مؤلفههای معنا و بهزیستی روانشناختی از تحلیل واریانس چندمتغیری(مانووا)
استفاده شد .نتایج بهدستآمده از تحلیل نشان میدهد بین گروه سنی  17تا  25 ،25تا  46و  65تا  80سال ،از نظر مؤلفههای
وجود معنا ،خودپذیری ،روابط مثبت با دیگران ،رشد فردی و زندگی هدفمند ،تفاوت معنیدار وجود دارد .بر این اساس،
مؤلفههای ذکرشده در سالمندان میانگین باالتری دارند.
نتیجهگیری نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد عامل سن میتواند موجب افزایش معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی شود.
بنابراین میتوان دوران سالمندی را دوره بازنگری و ارزیابی خود دانست و آن را در ادامه راه زندگی ،زمان رشد و شکوفایی و آرامش
قلمداد کرد.

مقدمه
مطالعه سالمندی را نمیتوان از باقی حیات جدا کرد ،زیرا
مسنشدن بهتدریج از کودکی آغاز میشود .لوینسون 1رشد را به
صورت زنجیرهای از مراحل در نظر دارد که در هر مرحله نیروهای
زیستی و اجتماعی ،چالشهای روانشناختی تازهای را مطرح
میکنند .اریکسون 2بیان میکند هر مرحله ،فرصت و مخاطراتی
را به همراه دارد که میتوان آن را نقطه عطفی برای برای بهتر یا
بدتر شدن دانست [.]1
با این حال ،به نظر میرسد در دوران سالمندی حرکت در
جهت مخالف رشد جلوه میکند و خردمندی و مهارتهای
تازهای که فرد برای جبران ضایعات کسب میکند ،از نظر دور

میماند [ .]2یکی از ویژگیهای کلیدی افکار کلیشهای این است
که بخشی از ویژگی فرد مانند سن ،جنس یا نژاد به تمام ابعاد
دیگر وجود او مانند شخصیت ،عالیق و انتظارات تعمیم داده
میشود [ .]3استوارت همیلتون 3بیان میکند تفکرات کلیشهای
درباره سالمندان حتی از تصورات غلط درباره اختالفات نژادی نیز
وحشیانهتر است .از این رو مکتب پیرستیزی به ایجاد ظلمهای
پنهانی زیادی به سالخوردگان منجر شده است .با وجود چنین
نگرشهایی  ،تعجبآور نیست که برای بسیاری از مردم فکرکردن
به سالمندی سخت و دردناک باشد [.]4
مؤسسه گالوپ 4در سال  1975نخستین زمینهیابی درباره
نگرش آمریکاییها در خصوص سالمندی را منتشر کرد .از بین
 4254پاسخدهنده 2 ،درصد شصت تا هفتادسالگی را بهترین

1. Levinson

3.Stuart Hamilton

2. Ericsson

4. Gallup
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سالهای عمر قلمداد کردند و یکسوم پاسخدهندگان سالمندی
را بدترین دوره زندگی نامیده بودند [ .]5ویزدام 5نگرش منفی به
سالمندی با پیش بینی اضطراب و افسردگی و ادراک منفی از
پیرشدن را نتیجه الگوهای برداشته شده از جامعه میداند [.]6
به نظر میرسدتغییرات این دوران میتواند از نظر روانی بسیار
فشارزا باشد.
ویتوریو گایدانو 6عقیده دار د تغییر بدون دخالت هیجانات
امکانپذیر نیست .بحرانهای هیجانی اساساً رویدادهای بیرونی
نیستند ،بلکه به نحوه سازگاری و سازماندهی مجدد شخصیت
مربوط میشوند [ .]7سنیکا ،7فیلسوف روم باستان ،عقیده داشت
مردم در سراسر زندگی خود همواره در پی شادکامی هستند ،با
وجود این ،شمار کمی از آنها چیستی این شادکامی را میشناسند
و حتی شمار کمتری میدانند چگونه به آن دست یابند [.]5
پژوهشها نشان داده است سالمتی متأثر از شادکامی است که از
تجربه هیجانات مثبت ناشی میشود.بنابراین شادکامی محصول
قضاوت و داوری مثبت افراد از زندگی است که این قضاوت از
بیرون به فرد تحمیل نمیشود ،بلکه حالتی درونی است [ .]7به
عبارت دیگر سالمت روان به معنی ادراک مثبت فرد از رویدادها و
شرایط زندگی است .میتوان هدف اصلی سالمت روانی را کمک
به همه افراد در رسیدن به زندگی کاملتر ،شادتر ،هماهنگتر و
شناخت بیشتر ،درعین حال پیشگیری از بروز اختالالت خلقی،
عاطفی و رفتاری دانست.
در سالهای اخیر گروهی از پژوهشگران حوزه سالمت روان این
مفهوم را در قالب اصطالح بهزیستی روانشناختی مفهومسازی
کردهاند .به اعتقاد آنها احساس شایستگی ،خودمختاری و
توانایی در مدیریت محیط پیرامون ،ایجاد روابط مناسب و مثبت
با دیگران ،رشد شخصی ،هدفمندی در زندگی و پذیرش خود و
احساس مثبت به خود و زندگی گذشته ،از مؤلفههای بهزیستی
روانشناختی و از مشخصههای فرد سالم است [ .]8بهزیستی
روانشناختی مستلزم درک چالشهای وجودی زندگی است .این
رویکرد رشد و تحول فرد را در برابر چالشهای وجودی زندگی
بررسی میکند و بهشدت بر توسعه انسانی تأکید دارد .برای
مثال ،دنبالکردن اهداف معنادار ،تحول و پیشرفت را در پی دارد.
بهزیستی روانشناختی را باید خوشبختی دانست که از طریق
رویارویی با چالشهای زندگی ،مشکالت و نیازها به دست میآید،
نه آن خوشی که از طریق تفریح و نداشتن هرگونه کشمکش و
تعارض و نه با داشتن زندگی یکنواخت و بدون تغییر و پستی
بلندی به دست آمده است.
انسان تنها مخلوقی است که از معنای مرگ آگاه است و
میتواند به سؤال «برای چه زندهام؟» پاسخ دهد .معنای زندگی
5. Visdom

مهمترین مؤلفه بهزیستی روانشناختی است و وجود معنا در
زندگی پیشبینیکننده بهزیستی روانشناختی است .در واقع
معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی از موضوعات مهم در
روانشناسی مثبت نگر هستند .معناداری در زندگی و جایگاه
اهمیت آن برای داشتن زندگی خوب ،موضوعی انکارناپذیر
است .به همین دلیل اغلب زندگی معنادار را از عوامل بهزیستی
روانشناختی میدانند [ .]9یافتههای پژوهشی منتک 8نشان
داده است وجود معنا در زندگی عنصری اساسی در بهزیستی
روانشناختی به حساب میآید .این پژوهشها در جامعه
نمونههای مختلف از جوان ،بزرگسال و سالمند انجام گرفته و
نتایج مشابهی را دربرداشته است [.]10
مفهوم معنای زندگی بر سه پایه استوار است :آزادی اراده،
معناجویی و معنای زندگی .آزادی اراده به این معناست که
انسان در انتخاب جایگاهی که با آن مواجهه میشود ،آزاد است.
معناجویی در خود مسئولیت به همراه دارد .مسئولیت ساختن
جامعه و فرهنگ ،انتخاب شکل مرگ و معناداری زندگی .فرانکل
معنای زندگی را در لذت و خوشگذرانی نمیداند ،بلکه تجربه
زندگی در لحظه بدون هیچگونه الگوی پیشپنداشت و تفسیر را
معنای زندگی میداند [ .]11از نظر فرانکل جستوجو برای معنا
شالوده سالمت روان و پادزهر خودکشی است .اگر انسان فناناپذیر
بود ،تأخیر و تعلل او در هر چیزی قابل پذیرش بود و نیازی به
انجام کارها و وظایف در لحظه حال احساس نمیشد .به دلیل
فوریت و فشار گذرایی زندگی است که انسان مجبور میشود از
زمان در حال گذر استفاده و خود را به واقعیت فناناپذیری تبدیل
کند [ .]12معناداری در زندگی و اهمیت جایگاه آن برای داشتن
زندگی خوب ،انکار ناپذیر است .به همین دلیل اغلب زندگی
معنادار را از عوامل بهزیستی روانشناختی میدانند.
مطالعات دوروتا کدال 9و همکاران نشان داد معنای زندگی
عامل مهمی علیه احساس ناامیدی در بیماران روبهمرگ است
10
[ .]13طبق نتایج حاصل از پژوهش ایمک-ساوان و همکاران
بین بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی سالمندان رابطه
مثبت معنیداری وجود دارد [ .]14جوس ایچ 11و همکاران
بیان میکنند بیمعنایی در زندگی به مشکالت سالمت روانی
و افسردگی ،ناامیدی و خودآزاری بدون هدف و خودکشی منجر
میشود [ .]15همچنین در پژوهش کلفتارس 12و پسارا 13معنای
زندگی به صورت پیشگیریکننده از افسردگی و افزایشدهنده
بهزیستی روانشناختی معرفی شد .به نظر میرسد معنایابی و
بهزیستی روانشناختی نقش مهمی در کیفیت زندگی و بهداشت
8. Mantak Yen

9. Dorothea kudla
10.Emek-Savas
11. Jose

6. Vittorio Guidano
7.Seneca

188

«سهیال اورنگ و همکاران .بررسی معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی ،جوانان ،بزرگساالن و سالمندان (مطالعه مقایسهای از نظر سن)»

12. Kleftaras
13. Psarra

تابستان  .1397دوره  .13شماره 2

روانی در دوران سالمندی ایفا میکنند [.]16
گری 14در پژوهشی معنای زندگی و ادراک مفهوم مشکالت و
محدودیتها را روی سه گروه جوان ،میانسال و سالمند بررسی
کرده است [ .]17در ایران نیز مطالعات فراوانی در حوزه سالمندی،
معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی انجام شده است ،اما
پژوهشی که عامل سن را در معنایابی و بهزیستی روانشناختی
بررسی کرده باشد و متغیرهای مذکور را در گروههای سنی
مختلف گزارش کند ،دیده نشده است .چنانکه ذکر شد ،معنایابی
در زندگی و بهزیستی روانشناختی از عوامل مهم در سالمت
روان و شادکامی است .با توجه به طرحواره منفی که درباره
دوران سالمندی وجود دارد ،به نظر میرسد که دوران جوانی
و بزرگسالی از نظر شادکامی ،سالمت روان و کیفیت زندگی بر
دوران سالمندی ارجحیت دارد.
پژوهش حاضر با هدف مقایسه معنای زندگی و بهزیستی
روانشناختی سالمندان با جوانان و بزرگساالن انجام شده
است و در پی آن است تا با مقایسه متغیرهای مذکور دریابد
که آیا محدودیتهای دوران سالمندی موجب کاهش معنا و
بهزیستی روانشناختی شده است و جوانان و بزرگساالن که از
این محدودیتها مبری هستند ،زندگی توأم با معنا و بهزیستی
روانشناختی بیشتری دارند؟ بر این اساس سؤال اصلی پژوهش
حاضر این است که آیا عامل سن در معنای زندگی و بهزیستی
روانشناختی افراد در دورههای مختلف سنی نقش دارد؟

روش مطالعه
پژوهش حاضر از نوع علّیمقایسهای است و برای تحلیل دادهها
از روش واریانس چندمتغیری(مانووا) با رعایت مفروضهها استفاده
شده است .جامعه آماری شامل تمامی سالمندان بین  65تا 80
سال ،بزرگساالن بین  26تا  46سال و جوانان با محدوده سنی
 17تا 25سال میشود .در این مطالعه  215نفر از افراد به صورت
نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند که شامل  3گروه
جوانان ،بزرگساالن و کهنساالن است .جمعآوریدادههادر تابستان
و پاییز سال  95در مکانهای عمومی شهر تهران صورت گرفت.
مالکهای ورود به پژوهش میزان تحصیالت حداقلدیپلم ،شرط
سنی مذکور ،رضایت برای پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامهها و
توان درک و فهم سؤاالت بود .مالکهای خروج انصراف از ادامه
همکاری ،ناتوانی در درک سؤاالت و رابطهبرقرار نکردن با محققان
بود .از نظر اخالقی محققان خود را موظف میدانستند رضایت
افراد را برای همکاری جلب کنند و اطالعاتی برای آگاهی از
اهداف پژوهش در اختیار آنان قرار دهند .همچنین از پرسش نام
افراد خودداری شد و محققان خاطر نشان کردند پرسشنامهها
فقط برای انجام پژوهش مدنظر استفاده میشود .مقاله حاضر از

نوع پژوهشی است .کمیته دانشگاه خوارزمی این مقاله را تأیید
کرده است.
ابزارهای پژوهش

ابزارهای استفادهشده در پژوهش حاضر پرسشنامه بهزیستی
روانشناختی ریف 15و مقیاس معنای زندگی 16استگر 17است.
ریف مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف را تهیه کرده است
که  18گزینه  6خردهآزمون دارد .از آزمودنی خواسته میشود
قضاوت درباره خودش را روی یکی از گزینهها از 1تا ،6کام ً
ال
مخالف ،تاحدودی مخالف ،خیلی کم مخالف ،خیلی کم موافق،
تا حدودی موافق و کام ً
ال موافق مشخص کند .نمره بیشتر نشانه
بهزیستی روانشناختی بهتر است .عبارات -13-10-9-5-3-3
 17-16به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .ویژگیهای
روانسنجی این پرسشنامه نشان میدهد روایی و اعتبار
مقیاسهای بهزیستی روانشناختی در پژوهشهای متعددی
گزارش شده است .ضریب همسانی درونی زیرمقیاسهای فرم
کوتاه مقیاسهای بهزیستی روانشناختی و همچنین ضریب
همسانی درونی کل آزمون حدود  50درصد گزارش شده است.
ریف به منظور هنجاریابی مقیاسهای بهزیستی این پرسشنامه
را بدین شرح گزارش کرده است :خودمختاری76درصد ،تسلط بر
محیط90درصد ،رشد فردی 87درصد ،ارتباط مثبت با دیگران
91درصد ،زندگی هدفمند90درصد ،پذیرش خود 93درصد.
شواهد مربوط به اعتبار همگرایی آزمون حاکی از آن است که
شش عامل بهزیستی روانشناختی با رضایت از زندگی ،عزت
نفس و خالقیت رابطه مثبت و با افسردگی ،شانس و منبع کنترل
بیرونی رابطه منفی دارند [ .]18به منظور هنجاریابی مقیاسهای
بهزیستی در ایران ضریب پایایی به روش بازآزمایی مقیاسهای
بهزیستی روانشناختی ریف را 82درصد و خردهمقیاسهای
پذیرش خود ،رابطه مثبت با دیگران ،خودمختاری ،زندگی
هدفمند ،رشد شخصی و تسلط بر محیط را به ترتیب 71درصد،
 77درصد 78 ،درصد 70،درصد 77،درصد و  78درصد به دست
آوردند که از نظر آماری معنادار بود و برای استفاده در ایران مورد
انطباق گزارش شده است .
پرسشنامه معنای زندگی استگر و همکاران برای دو عامل
وجود معنا در زندگی و جستوجوی معنا در زندگی 10گویه دارد.
برای هر کدام از مقیاسها  5بخش در نظر گرفته شده است .بین
دو عامل وجود و جستوجوی معنا در زندگی همبستگی منفی
اندکی وجود داشت .همچنین استیگر و همکاران اعتبار درونی
مطلوبی برای مقیاسهای فرعی وجود 86درصد و جستوجو
78درصد گزارش داده شد .مقیاس لیکرت  7درجهای از 1
15.Ryff's Psychological Well-being Scales
16.Meaning in life Questionnaire

14. Gary
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ال نادرست تا  7کام ً
کام ً
ال درست است که با توجه به درجهبندی
پاسخها نمره کل در این آزمون بین  10تا  70خواهد بود .مجموع
نمرات سوالهای  10-8-7-3-2میزان تالش فرد برای یافتن معنا
و مجموع نمرات  9-6-5-4-1میزان معناداری زندگی فرد را
مشخص میکند.

مانووا ،آزمون لون 19است .نتایج آزمون لون نشان میدهد سطح
خطای  Fتمامی مؤلفهها در آزمون لون باالتر از  0/01بود .بنابراین
واریانس خطای مؤلفههای تالش برای معنا ،وجود معنا ،پذیرش
خود ،روابط مثبت ،خودمختاری ،تسلط بر محیط ،زندگی هدفمند
و رشد فردی در بین گروهها تفاوت معناداری نداشتند.

طبق پژوهشهای استگر و همکاران اعتبار این مقیاس برای
ارزیابی زندگی 86درصد ،برای زیرمقیاس وجود معنا 86درصد و
برای زیر مقیاس جستوجوی معنا 87درصد برآورده شده است.
پایایی زیر مقیاسهای وجود معنا و جستوجوی معنا به ترتیب
 70درصد و 73درصد است .اشتهاد پایایی آزمون و بازآزمون
این مقیاس در ایران را با دوهفته فاصله برای زیرمقیاس وجود
معنا 84درصد و برای زیر مقیاس جستوجوی معنا  74درصد
به دست آورد .الفای کرونباخ برای زیرمقیاس جستوجوی معنا
75درصد و برای زیرمقیاس داشتن معنا 78درصدمحاسبه شد.
بنابراین به نظر میرسد مقیاس همسانی درونی خوبی دارد [.]19
دادههای جمعآوریشده با استفاده از نسخه  ،SPSS18تحلیل
انووا تحلیل شدند.

یکی دیگر از پیشفرضهای مانووا ،یکسانی ماتریسهای
واریانس-کوواریانس بین سلولهایی است که بر اساس آثار بین
آزمودنیها تشکیل شدهاند .به همین دلیل در دستور تحلیل واریانس
چندمتغیری ،آزمونی با نام ام باکس تعبیه شده است که این
فرض صفر را آزمایش میکند که ماتریس کوواریانس مشاهدهشده
متغیرهای وابسته در بین گروههای مختلف برابرند .با توجه به نتایج
آزمون ام باکس در جدول شماره  3این پیشفرض تأیید شد.

یافتهها
برای آزمون فرضیه مدنظر با توجه به تعداد متغیرهای مربوط
به معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی از سه گروه جوانان،
بزرگسال و سالمندان استفاده شد .در این مطالعه  215نفر که
شامل 84نفر در گروه سنی جوان ( 39/1درصد) 59 ،نفر در گروه
سنی بزرگسال ( 27/4درصد) و 72نفر در گروه سالمند (33/5
درصد) شرکت کردند 83 .نفر زن و  132نفر مرد بودند .در ضمن
 71نفر با تحصیالت دیپلم و  144نفر باالی دیپلم بودند.
هدف اصلی این مطالعه پاسخ به این سؤال بود که آیا عامل
سن در معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی افراد در دورههای
مختلف سنی نقش دارد یا نه .نتایج پژوهش حاضر نشان داد تفاوت
معناداری بین افراد در سنین مختلف در معنای زندگی و بهزیستی
روانشناختی وجود دارد .بر اساس یافتههای بهدستآمده ،افراد در
دوران سالمندی در مؤلفههای وجود معنا ،پذیرش خود ،ارتباط
مثبت بادیگران ،رشد فردی و زندگی هدفمند توانایی بیشتریدارند.
به منظور بررسی مقایسه گروههای سنی در مؤلفههای معنا و
بهزیستی روانشناختی از تحلیل واریانس چندمتغیری (مانووا)18
استفاده شد .ابتدا برای استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری
پیشفرضهای الزم بررسی شد .به منظور بررسی عادیبودن
توزیع متغیرهای وابسته از آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده
شده است (جدول شماره .)1
همانطور که نتایج جدول شماره  2نشان میدهد ،متغیرهای
وابسته ،توزیع عادی دارند .یکی دیگر از پیشفرضهای آزمون

همانطور که جدول شماره  4نشان میدهد ،نتایج آزمون
بارتلت20هم همبستگی کافی بین متغیرها را نشان داد .نتایج
حاصل از بررسی پیشفرضها نشان داد میتوانیم از تحلیل
واریانس چندمتغیری برای تحلیل دادهها استفاده کنیم .نتایج
بهدستآمده از تحلیل واریانس چندمتغیری بر حسب مقیاس
المبدای ویلکز )F=6/48 , P>0/01( 21نشان داد بین میانگین
خطی نمرات تالش برای معنا ،وجود معنا ،پذیرش خود ،روابط
مثبت ،خودمختاری ،تسلط بر محیط ،زندگی هدفمند و رشد
فردی سه گروه سنی تفاوت معنیداری مشاهده میشود.
همانطور که در جدول شماره  5مشاهده میشود ،با توجه به
مقادیر  Fنشاندادهشده ،در میانگین نمرات وجود معنا ،پذیرش
خود ،روابط مثبت با دیگران ،زندگی هدفمند و رشد فردی بین
گروههای سنی به طور معنیداری تفاوت مشاهده میشود .اما
بین گروههای سنی در میانگین نمرات مربوط به تالش برای
معنا ،خودمختاری و تسلط بر محیط تفاوت معناداری مشاهده
نمیشود.
با توجه به معنیداری نتایج تحلیل واریانس برای برخی از
خردهمقیاسها ،به منظور مقایسه میانگین گروههای سنی ،با
توجه به حجم نابرابر گروهها از روش شفه که مناسبترین آزمون
تعقیبی است ،استفاده شد.
همانطور که جدول شماره  6نشان میدهد ،بین گروه سنی 17
تا  25 ،25تا  46و  65تا  80سال ،از نظر مؤلفه وجود معنا تفاوت
معنیدار وجود دارد .طبق جدول شماره  ،2یافتهها بیانگر این است
که میانگین گروه سنی  65تا  80در مؤلفه وجود معنا بیشتر از
دو گروه سنی دیگر است .در مؤلفه پذیرش خود بین گروههای
سنی  17تا  25و  25تا  46با  65تا  80تفاوت معنیداری وجود
دارد .میانگین گروه سنی  65تا  80در مؤلفه پذیرش خود بیشتر
19. Levene’s Test
20. Bartlet

18. MANOVA
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جدول  .1نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف
متغیر وابسته

K-S

سطح معنیداری

تالش برای معنا

2/00

0/001

وجود معنا

2/45

0/001

پذیرش خود

2/12

0/001

روابط مثبت

1/17

0/001

خودمختاری

1/49

0/024

تسلط بر محیط

1/53

0/018

زندگی هدفمند

1/20

0/001

رشد فردی

3/11

0/001

از دو گروه سنی دیگر است .در مؤلفه روابط مثبت با دیگران بین
گروههای سنی  17تا  25و  25تا  46با  65تا  80سال تفاوت
معنیداری وجود دارد.
میانگین گروه سنی  65تا  80در مؤلفه روابط مثبت بیشتر
از دو گروه سنی دیگر است .در مؤلفه زندگی هدفمند بین
گروههای سنی  17تا  25و  25تا  46با  65تا  80سال تفاوت
معنیداری وجود دارد .میانگین گروه سنی  65تا  80در مؤلفه
زندگی هدفمند بیشتر از دو گروه سنی دیگر است .در مؤلفه رشد
فردی بین گروه سنی  17تا  25با گروه سنی  25تا  46تفاوت
معنیداری وجود دارد .میانگین گروه سنی  65تا  80در مؤلفه
رشد فردی بیشتر از گروه سنی  17تا  25است.

بحث
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد از نظر مؤلفه وجود معنا
در زندگی ،بین گروههای سنی جوان و بزرگسال با گروه سنی
سالمند تفاوت معنیدار وجود دارد .در تبیین یافتههای مذکور
میتوان به عواملی که به معنایابی منجر میشود ،مانند تالش
برای بالفعلکردن نیروهای بالقوه ،نپذیرفتن تعلل و تأخیر در
انجام وظایف و تأکید برای استفاده از زمان به دلیل ناپایداری
زندگی اشاره کرد .مطالعات طولی انجامشده در دهههای1980
و 1990میالدی نشان دادند گرچه حرکت و سرعت و دیگر
فعالیتهای حافظه با گذشت سن کاهش مییابد ،بسیاری از
مهارتهای ذهنی با گذشت سن توسعه مییابند [.]20
بر این اساس به نظر میرسد دوران سالمندی در مقایسه با دیگر
دورههای زندگی ،زمان مناسبی برای یافتن معنا و رشد شخصی
باشد .سالمندان در این دوره از بسیاری مسئولیتهای زندگی فارغ
شدهاند و تجارب و پختگیای که در طول عمر به دست آوردهاند،

سرمایه باارزشی است که میتواند این دوران را به زمان آرامش
وخودشکوفایی تبدیل کند .به عقیده یونگ ،مردم در نیمه دوم
زندگی از خواب برمیخیزند ،قدرتها و قابلیتهای خود را مییابند،
از نو وقایع را ارزیابی میکنند و به رشد معنوی دست مییابند .او
نیمه دوم زندگی را موهبت طبیعت می پندارد و معتقد است در
میانه زندگی ،پس از آنکه انسان به اوج تالشهای خود رسید و به
زندگی سامان داد ،آزادی بیشتری برای برگشت به این پرسش
دارد که زندگی خود را چگونه گذرانده است .مطالعات فراوانی نشان
دادهاند وجود معنا در زندگی به رضایت از زندگی و افسردهنشدن
منجر میشود [ .]8همچنین دوروتا کدال و همکاران ،درپژوهشی با
عنوان «معنا در تجربه زندگی در پایان راه» نتیجه گرفتند معنای
زندگی عامل مهمی علیه احساس ناامیدی است [ .]13کانگ 22و
همکاران نیز در مطالعه خود روی اثربخشی معنادرمانی بر رنج و
معناجویی و بهزیستی به این نتیجه رسیدند معنادرمانی در بهبود
کیفیت زندگی مؤثر است .بنابراین با توجه به محدودیتهای دوران
کهنسالی میتوان وجود معنا در زندگی سالمندان را عامل مهمی
برای ادامه زندگی در نظر گرفت [.]21
در تبیین مؤلفه پذیرش خود در دوران سالمندی ،هرچند
که این یافته با تحقیق لودی اسمیت23و اورباچ 24مبنی بر اینکه
افزایش سن به کاهش عزت نفس و خودپنداره مثبت منجر
25
میشود ناهمسو است [ ،]22، 23میتوان به نظریه کارل راجرز
درباره خودپنداره بپردازیم که آن را قضاوتهای شخصی و
ارزیابی از خویش میداند .در واقع خودپنداره ،ترکیبی از افکار و
احساساتی است که به خود دارد و با عزت نفس همبستگی مثبت

«سهیال اورنگ و همکاران .بررسی معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی ،جوانان ،بزرگساالن و سالمندان (مطالعه مقایسهای از نظر سن)»

22. Kang
23. Lodi-Smith
24. Fujita

25.Carl Rogers
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جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد
مؤلفهها

تالش برای معنا

وجود معنا

پذیرش خود

روابط مثبت با دیگران

خودمختاری

تسلط بر محیط

زندگی هدفمند

رشد فردی

سن

میانگین

انحراف استاندارد

17-25

28/320

6/372

26-46

27/849

4/959

65-80

27/683

7/663

17-25

23/615

3/661

26-46

23/150

3/575

65-80

27/000

11/514

17-25

11/551

1/904

26-46

12/132

1/605

65-80

13/450

3/175

17-25

8/294

3/338

26-46

9/264

3/247

65-80

12/300

3/646

17-25

13/205

2/414

26-46

13/434

2/349

65-80

12/850

2/735

17-25

13/102

2/035

26-46

13/905

1/86

65-80

13/550

3/20

17-25

9/897

2/515

26-46

10/018

2/872

65-80

12/266

3/085

17-25

12/448

1/951

26-46

12/434

1/704

65-80

14/466

7/729

خویش آگاه میشود ،با نزدیکشدن به این احساسات فرصت
درک عمیقتر و انتخاب راهکارهای مؤثرتر برای تغییر و غلبه بر
هیجانات منفی پیدا میکند که موجب کاهش ترس از دیگران و
کنارهگیری از مردم میشود [.]25

دارد [ .]24از سوی دیگر ارتباط با خویش و خودپنداره مثبت
غیرشرطی پایه و اساس ارتباط با دیگران را شکل میدهد .افرادی
که با خویش بیگانهاند و ارزیابی مثبتی از خود ندارند ،در رابطه با
دیگران نیز دچار مشکالت ارتباطی هستند .گیلبرت و ایرونز 26در
مطالعهای بیان کردند زمانی که فرد از نیازها و احساسات دردناک

همچنین نف 27و همکاران بیان کردند شفقت به خود به طور

26. Gilbert & Irons

27. Neff

جدول  .3نتایج آزمون ام .باکس
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Box’s M

F

سطح معنیداری

396/79

5/16

0/52
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جدول  .4نتایج آزمون بارتلت
X2

سطح معنیداری

693/80

0/001

معناداری با شفقت به دیگران همراه است [ .]26لیری ،28سعیدی
و همکاران نیز مطالعات مشابهی در این زمینه انجام دادند و نتایج
مطالعات همسو با یکدیگر گزارش شد .بنابراین میتوان سالمندی
را روزگار خودآگاهی و توجه بیشتر به درون دانست که فرد با درک
عمیقتر و آگاهی ،نقاط قوت و ضعف خویش را پذیرفته است و این
تفکرات موجب پذیرش بیشتری از خود میشود [.]27، 28

جهتگیری واقعبینانه ،خودپذیری و پذیرش دیگران .راجرز
معتقد است سالمند ضداجتماع و انزواطلب نیست ،بلکه میتواند
مردم را درک کند و از مجاورتشان لذت ببرد .او میخواهد مورد
قبول و احترام نامشروط از سوی جامعه قرار گیرد و دیگران او را
دریابند .رولومی 31بیان میکند فهمیدن و عشقورزیدن نیازمند
حکمتی است که فقط با گذشت عمر به دست میآید [.]8
30

طبق یافتههای پژوهش ،سالمندان در مقایسه با دو گروه جوان
و بزرگسال ارتباط مثبت با دیگران را بیشتر تجربه میکنند.این
یافته با مؤلفه پذیرش خود نیز که به آن اشاره شد ،همخوان است.
بر این اساس پذیرش خود به پذیرش دیگران منجر میشود .ابراهام
مازلو 29از شخصیت بالغ با این خصایص نام میبرد :خودمتحقق،

طبق نتایج حاصل از پژوهش ایمک-ساوان و همکاران بین
بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی سالمندان رابطه مثبت
معناداری وجود دارد .این پژوهش مؤلفههای مرتبط با کیفیت
زندگی از جمله پایگاه اقتصادی ،اجتماعی ،جنسیت ،وضعیت
تأهل ،حمایت ،روابط خانوادگی ،روابط اجتماعی و ضعف
جسمانی ،سن و نگرش مثبت به سالمندی و امکانات رفاهی را

28. Leary

30. Rogers

29. Maslow

31.Rollo May

جدول  .5اثرات بین آزمودنی در مؤلفههای معنا و بهزیستی روان شناختی
منبع تغییر

گروه (سن)

خطا

متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معنیداری

تالش برای معنا

15/216

2

7/608

0/182

0/834

وجود معنا

532/023

2

266/012

5/254

0/006

پذیرش خود

124/555

2

62/277

11/613

0/001

روابط مثبت

566/828

2

283/414

24/317

0/001

خودمختاری

9/901

2

4/951

0/790

0/455

تسلط بر محیط

20/971

2

10/486

1/781

0/171

زندگی هدفمند

221/980

2

110/990

14/119

0/001

رشد فردی

168/575

2

84/287

3/992

0/020

تالش برای معنا

7870/763

188

41/866

وجود معنا

9519/254

188

50/634

پذیرش خود

1008/220

188

5/363

روابط مثبت

2119/120

188

11/655

خودمختاری

1177/387

188

6/263

تسلط بر محیط

1106/558

188

5/866

زندگی هدفمند

1477/894

188

7/861

رشد فردی

3969/247

188

21/113
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جدول  .6نتایج آزمون تعقیبی شفه
مؤلفهها

وجود معنا

سن

سن

اختالف میانگین

خطای استاندارد

سطح معنیداری

17-25

26-46

0/4644

1/266

0/935

65-80

-3/3846

1/221

0/023

17-25

-0/4644

1/266

0/935

65-80

-3/8991

1/341

0/018

17-25

3/3846

1/221

0/023

26-46

3/8491

1/341

0/018

26-46

-0/5880

0/4122

0/373

65-80

-1/8987

0/3976

0/001

17-25

0/5808

0/4122

0/373

65-80

-1/3179

0/4365

0/012

17-25

1/8987

0/3976

0/001

26-46

1/3179

0/4365

0/012

26-46

-0/9693

0/6077

0/283

65-80

-4/0051

0/5862

0/001

17-25

0/9693

0/6077

0/283

65-80

-3/0358

0/6435

0/001

17-25

4/0051

0/5862

0/001

26-46

3/0358

0/6435

0/001

26-46

-0/1214

0/49911

0/971

65-80

-2/3692

0/48146

0/001

17-25

0/1214

0/49911

0/971

65-80

-2/2478

0/52853

0/001

17-25

2/3692

0/48146

0/001

26-46

2/2478

0/52853

0/001

26-46

0/0148

0/87179

1/000

65-80

-2/0179

0/7890

0/040

17-25

-0/0148

0/8179

1/000

65-80

-2/0327

0/86617

0/066

17-25

2/0179

0/7890

0/040

26-46

2/0327

0/86617

0/066

26-46
65-80
17-25

پذیرش خود

26-46
65-80
17-25

روابط مثبت با دیگران

26-46
65-80
17-25

زندگی هدفمند

26-46
65-80
17-25

رشد فردی

26-46
65-80
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بررسی می کند و بهزیستی روانشناختی را از عوامل تأثیرگذار
در کیفیت زندگی می داند [ .]14اینگرید اگرن 32و همکاران در
پژوهشی مهمترین مفاهیم در بهزیستی روانشناختی در دوران
سالمندی را خودمختاری و آزادی ،روابط اجتماعی و خانوادگی
گرم و معنایابی در زندگی برشمرده اند [.]29
زندگی هدفمند از دیگر مؤلفههایی است که در پژوهش حاضر
برتری بیشتری در گروه سالمندان دارد .داشتن درک روشنی از
هدف در زندگی ،احساس جهتیابی و هدفمندی ،پایه سالمت
روانی به شمار میرود و به احساس معنا در زندگی گذشته و حال
منجر میشود .سالمت ذهن به معنای داشتن هدف و معنا در
زندگی است .تعریف بالندگی نیز به مفهومی شفاف از هدف در
زندگی تأکید میکند .بنابراین کسی که عملکرد مثبت گونهایدر
زندگی دارد ،در زندگی هدف دارد [ .]30همچنین نظریه هدف
غایی درباره بهزیستی روانشناختی ادعا میکند به دست آوردن
شادکامی 33به دستیابی به هدف یا مجموعهای از نیازها بستگی
دارد .در نظریههای معروف به هدف نهایی ،باور بر این است که
شادکامی و خوشبختی ذهنی زمانی به دست میآید که افراد به
اهداف مبتنی بر ارزشها و نیازهای خود جامه عمل بپوشانند
[ .]31به عقیده فرانکل هدفمندی در خود مسئولیتی به همراه
دارد که رشد و شکوفایی فرد را دربرمیگیرد و معنای زندگی فرد
و پاسخ به سؤال معروف او« :برای چه خودکشی نمیکنی؟» را
دربرمیگیرد [.]12
رولومی عقیده دارد کسی که بتواند با باالترین ارزشهایش
زندگی کند ،هدف خود در زندگی را یافته است و میتواند خود
را تعالی ببخشده و به هدف نهایی دست یابد [ .]32هدفمندی
در دوران سالمندی به رضایت از زندگی و پذیرش محدودیتهای
این دوران منجر میشود .توانایی بیهمتای آدمی برای فراتررفتن
از کاستیهای جسمانی و روانشناختی مبین این است که انسان
میتواند آزاد باشد و بر جبر زمان فائق آید [ .]5پژوهش هایتوو
و دینر34و پژوهش جورج 35نشان میدهد سالمندانی که به معنا
و هدف زندگی دست یافتهاند با امید و شادکامی بیشتری دوران
سالمندی را طی میکنند [.]33، 34
بر این اساس رشد فردی را نمیتوان جدا از مؤلفههای ذکرشده
دانست .رشد شخصی یا توان شکوفاکردن تمامی نیروها و
استعدادهای خود ،پرورش و بهدستآوردن تواناییهای جدیدی
است که مستلزم روبهرویی با شرایط دشوار است .رویارویی با
شرایط دشوار موجب میشود فرد نیروهای درونی خود را بیابد و
تواناییهای جدیدتری به دست آورد .رشد و تعالی فردی و معنوی
از پیامدهای تغییر هستند .این دگرگونی بر نگرش مثبت فرد به

زندگی جلوهگر میشود [ .]32در این زمینه پژوهشهایی انجام
شده است که رشد فردی را در گرو آزادی انتخاب و معنایابی در
زندگی میدانند که رضایت از زندگی ،بهزیستی روانشناختی و
سالمت روان را به همراه دارد [.]8، 35

نتیجهگیری نهایی
آنچه از پژوهش حاضر استنباط میشود ،بیانگر دیدگاه عمر
مبنی بر تداوم رشد در جهات و ابعاد مختلف در سراسر زندگی
است .بر اساس یافتههای پژوهش حاضر که بیانگر تفاوت معنادار
در رشد فردی ،زندگی هدفمند ،ارتباط مثبت ،پذیرش خود و
وجود معنا در دوران سالمندی است ،میتوان سن را عامل مهمی
در تنظیم هیجانات و کاهش هیجان منفیدانست .به نظر میرسد
عامل سن موجب افزایش معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی
میشود .میتوان دوران سالمندی را دوره بازنگری و ارزیابی خود
دانست و آن را ادامه راه زندگی ،زمان رشد و شکوفایی و آرامش
قلمداد کرد .از سوی دیگر ،با توجه به طرحوارههای منفی که از
دوران کهنسالی وجود دارد ،مطالعاتی از این قبیل میتواند در
جهت تغییر نگرش جامعه مؤثر باشد و در اعتالی سالمت روان و
امید به آینده در دورانهای مختلف زندگی گام بردارد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به نبود مطالعات مشابه
برای مقایسه نتایج بهدستآمده اشاره کرد .همچنین میتوان به
سؤاالت مشابه و گاهی مبهم پرسشنامه معنای زندگی اشاره کرد.
تعمیمپذیرنبودن این پژوهش به دلیل اینکه روی افراد ساکن
تهران انجام شده ،از دیگر محدودیتهای این پژوهش است.
انجام مطالعات بیشتر به منظور روشنگری و آشنایی افراد با
قابلیتهای دوران سالمندی و توجه به این دوران به عنوان ادامه
راه زندگی و دوران رشد و آرامش پیشنهاد میشود.
تشکر و قدردانی

در پایان ،از همکاری و مساعدت استادان محترم دانشگاه
خوارزمی و تمامی افرادی که در این پژوهش شرکت داشتند،
کمال تشکر و قدردانی میشود .این مقاله حامی مالی ندارد.

32. Ingrid
33. Happiness
34. Tov & Diner

35. George

«سهیال اورنگ و همکاران .بررسی معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی ،جوانان ،بزرگساالن و سالمندان (مطالعه مقایسهای از نظر سن)»
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