
  

   

 

 

 

 آوری سالمندان مقیم آسایشگاه: نقش ادراک از خدا و معنای زندگی تاب
 

 01/04/1397پذیرش:                        11/10/1396دریافت: 

 
ها، بررسی شناختی در دوره سالمندی به ویژه در سالمندان مقیم آسایشگاهجسمانی و روانهای متعدد با توجه به استرس

بنابراین رسد. نظر می آوری از جمله ادراک از خدا و معنای زندگی این گروه از افراد جامعه ضروری بهعوامل اثرگذار بر تاب
آوری سالمندان مقیم آسایشگاه انجام گرفت. این تابمطالعه حاضر با هدف بررسی نقش ادراک از خدا و معنای زندگی در 

های شهر رشت در جامعه آماری این مطالعه کلیه سالمندان مقیم آسایشگاهپژوهش یک مطالعه توصیفی همبستگی بود. 
سالمند مقیم  225کنندگان پژوهش شامل شرکت سالمند از هر دو جنس زن و مرد بودند. 650به تعداد  1396سال 

ها از سه آوری دادهای انتخاب شدند. جهت جمعگیری تصادفی خوشههای شهر رشت بودند که به روش نمونهآسایشگاه
 آوری کونور و دیویدسون استفاده شد. نامه ادراک از خدای الورنس، معنای زندگی استگر و همکاران و تابپرسش

مدل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد های حاصل از مطالعه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و داده
 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و معنادار میان ادراک از خدا و معنای زندگی با 

های خیرخواهی و مقیاسآوری سالمندان بود. همچنین نتایج رگرسیون حاکی از آن بود که معنای زندگی و خردهتاب
 توان باآوری در این پژوهش میآوری سالمندان هستند. با توجه به عوامل تعیین کننده تاببینی تاب، قادر به پیشمشیت
 الهام مناسب هایروش کاربرد و طراحی خداوند و پذیرش از وی برداشت تصحیح و خداوند حضور از فرد تصور تقویت
 افزود. سالمندان آوریبر تاب معنادرمانی از گرفته

 دیآوری، سالمن: ادراک از خدا، معنای زندگی، تابهاکلیدواژه
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 فرایند که دربهزیستی ذهنی آنان اثرگذار است و از آنجا 
 کاهش و رفته تحلیل بدن مختلف هایسیستم سالمندی

 به آنها وابستگی افزایش باعث سالمندان هایتوانایی
  قرار تأثیر تحت زندگی مختلف ابعاد شود،می دیگران

 با همراه سالمندی دوره(. 2015مور و همکاران، ) گیردمی
 انرژی کاهش و است زندگی زایتنش عوامل از بسیاری

 توانایی تا شودمی باعث هاجسمانی و عملکرد اندام
(. 1390 باقری نسامی،) یابد کاهش استرس با رویارویی
 ضعف حرکت، در محدودیت دلیل به مسن افراد از بسیاری

 را خود توانایی جسمانی و روانی مشکالت دیگر یا سستی و
 آنها از بسیاری. دهندمی دست از مستقل زندگی یک برای
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 بستری شامل که دارند نیاز مدتطوالنی مراقبت نوعی به
 مراقبت منزل، در پرستاری بیمارستان، در مدتطوالنی

 سازمان گزارش طبق. است شده حمایت زندگی و اجتماعی
 در مدت طوالنی مراقبت برای نیاز( 2012) جهانی بهداشت

 که سالمندانی تعداد شودمی بینیپیش و است افزایش حال
 چهار 2050 سال تا کنند مراقبت خود از توانندنمی دیگر
 شود.  برابر

 با سالمندی دوران در افراد که هاییاسترس تنوع و تعدد
 ویژهبه و سالمت روان مقوله به توجه شوند،می روبرو آن

 کرده تبدیل ضرورت یک به سالمندی دوره در را آوریتاب
 و رویارویی در افراد به که است عاملی آوریتاب. است

 کمک زندگی زایتنش و سخت هایموقعیت با سازگاری
جست و همکاران، ) دهدمی کاهش را افسردگی و کندمی

آوری را فرایند تاب 1شناسی آمریکاانجمن روان (.2013
تراژدی، سازگاری موفق در مواجهه با ناسازگاری، آسیب، 

های دشوار استرس یا گذر موفق از تجربهتهدید و منابع 
(. تعریف 2015شناسی آمریکا، کند )انجمن روانتعریف می

عنوان یک فرایند آوری بهشناسی آمریکا از تابانجمن روان
دهد که افراد میو نه یک ویژگی ثابت شخصیتی نشان 

اقتصادی، تجارب -بدون در نظر گرفتن پیشینه اجتماعی
آوری را شخصی و محیط اجتماعی، پتانسیل پرورش تاب

(. با توجه به رشد جمعیت سالمندان 2013دارند )مانینگ، 
آوری این در سراسر جهان، نیاز به انجام مطالعاتی بر تاب

ی موفق دارد، گروه از افراد جامعه و نقشی که در سالمند
لئود، موسیچ، هاوکینز، خورد )مکچشم میبیش از پیش به 

( در 2013(. جسته و همکاران )2016آلسگارد و ویکر، 
آوری به اندازه ای بر سالمندان دریافتند تابمطالعه

گذار برخورداری از سالمت جسمانی بر سالمندی موفق تأثیر
دهد که شان میهای یک مطالعه در ایران نیز ناست. یافته

شود شناختی محسوب میآوری از جمله متغیرهای روانتاب
بینی رضایت از زندگی در سالمندان است؛ که قادر به پیش

به این معنا که با باال رفتن تحمل سالمندان در برابر 
مندی آنان از زندگی نیز مصائب و مشکالت زندگی، رضایت

، جاللوند و معتمدی، دوستیانرود )اعظمی، باالتر می

 (.1391، فرزانگان
توان به معنویت آوری، میاز جمله عوامل مرتبط با تاب

ها (. پژوهش1390و دینداری اشاره کرد )هاشمی و جوکار، 
دهند که باور ذهنی مثبت به خدا و داشتن ارتباط نشان می

                                                 
1 American Psychological Association (APA) 

شود نزدیک با خداوند موجب افزایش سالمت روان افراد می
(. 1391آبادی، اشرف و قنبری هاشمآبادی، )قنبری هاشم

ادراک از خدا یا تصویر خدا یک مدل کارکردی روانی است 
که توسط آن شخص خدا را در آن قالب و آنگونه تصور 

(. این متغیر 2011کند )حدادی کوهسار و غباری بناب، می
شناختی حاکی از کیفیت ارتباط فرد با خدا است که از روان
تواند کیفیت شده و بررسی آن می محسوبترین روابط مهم

سایر ارتباطات مهم زندگی فرد را شناسایی کند )الوورنس، 
در مطالعات مختلف به بررسی ارتباط میان  (.1997

شناختی و درک از خدا پرداخته شده است. اختالالت روان
( دریافتند که افراد 2010فالنلی، گالک، الیسون و کونیگ )

اوند )مانند افرادی که خدا را دارای تصویر مثبت از خد
نزدیک به خود احساس کرده و او را بخشاینده گناهان خود 

شناختی و همچنین های روانها و آشفتگیدانند( نشانهمی
کنند. در رفتارهای وسواس جبری کمتری را تجربه می

بینی کننده ای دیگر تصویر از خدا عامل پیشمطالعه
ه و افراد دارای تصویر سالمت معنوی افراد شناخته شد

مثبت از خدا در مقایسه با افراد دارای تصویر منفی، از 
سالمت معنوی باالتری برخوردار بودند )حدادی کوهسار و 

 (. 2011غباری بناب، 
توان به آوری میاز جمله سایر عوامل مرتبط با تاب

معنای زندگی اشاره کرد )کیم، لی، یو، لی و یوییگ، 
کنند ه برای زندگی خود معنا لحاظ می(. افرادی ک2005

معتقدند که زندگی هدفی مهم دارد )زاهدبابالن، رضایی 
ترین (. یکی از اساسی1391جمالویی و حرفتی سبحانی، 

برای زندگی  ها، تالش برای یافتن معناانسانهای دغدغه
شناختی است. در دوران سالمندی یکی از مسائل روان

است. سالمندان به دلیل  مطرح، فقدان معنای زندگی
احساس نزدیک شدن به مرگ و تجربه مشکالت جسمانی 

معنایی زندگی مواجه و روانی متعدد ممکن است با بی
گیری شوند؛ و این عدم معنا آنان را به سوی انزوا و گوشه

دهد، درحالیکه معنادار بودن زندگی باعث ایجاد سوق 
هیکز، کرول  شود )کینگ،نگرش مثبت در فرد سالمند می

ای برای (. داشتن معنا در زندگی دریچه2006گایسو، و دل
جستجویی تازه برای زندگی و عاملی برای سازگاری با 

رزینی و دوران پراسترس سالمندی است )اورنگ، هاشمی
اند که در (. مطالعات مختلف نشان داده1396عبدالهی، 

بودن  مراحل مختلف زندگی از بلوغ تا سالمندی، معنادار
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شناختی افراد داشته زندگی ارتباط مثبتی با بهزیستی روان
  (.2006است )کینگ و همکاران، 

های قرن هرچند توجه به سالمت سالمندان از اولویت
ها که توانایی باشد، اما سالمندان مقیم آسایشگاهحاضر می

مراقبت از خود و زندگی مستقل را ندارند از اولویت بیشتری 
برخوردارند. این گروه از سالمندان به دلیل دور بودن از 
کانون خانواده و از دست دادن استقالل خود، به شدت 

پذیر هستند. زندگی در این مراکز باعث تغییر در معنا آسیب
تواند بر زندگی معنوی آنان تأثیر و هدف زندگی شده و می

 فروغان، خانجانی، بخشی و)عابدی،  منفی داشته باشد

ای که در ایران برای بررسی مطالعه (.1395، فرهادی
تجارب سالمندان از زندگی در آسایشگاه انجام گرفت نشان 
داد که سالمندان تجارب و دیدگاه منفی از زندگی در 
آسایشگاه داشتند. آنان دچار احساساتی همچون انزوا و 
طردشدگی، شکست و خواری، کاهش عزت نفس و 

ها را به سوی انتظار برای پایان افسردگی بودند که آن
 (.1390باقری و رجایی، داد )ادیب حاجزندگی سوق می

با توجه به مباحث مطرح شده و اهمیتی که ادراک خدا 
آوری سالمندان داشته توانند در تابو معنای زندگی می

باشند و همچنین مطالعات اندکی که در این حوزه در 
مندان انجام گرفته است های سالسالمندان ساکن آسایشگاه

عنوان گروه و با توجه به اهمیت بهداشت روانی سالمندان به
پذیر جامعه، مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش آسیب

آوری سالمندان مقیم ادراک از خدا و معنای زندگی در تاب
رو های سالمندان طراحی و اجرا شد. از اینآسایشگاه

( ادراک از خدا 1از )های پژوهش حاضر عبارت بود فرضیه
( 2آوری در سالمندان مقیم آسایشگاه ارتباط دارد، و )با تاب

آوری در سالمندان مقیم آسایشگاه معنای زندگی با تاب
 ارتباط دارد.

 روش

 کنندگانطرح پژوهش و شرکت
طرح پژوهش حاضر با توجه به موضوع و هدف اصلی 

وهش مطالعه، توصیفی از نوع همبستگی بود. در این پژ
بین عنوان متغیرهای پیشادراک از خدا و معنای زندگی به

عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شد. جامعه آوری بهو تاب
های شهر آماری این مطالعه کلیه سالمندان مقیم آسایشگاه

سالمند از هر دو جنس  650به تعداد  1396رشت در سال 
بودند که  سالمند 225این پژوهش  زن و مرد بودند. نمونه

ای انتخاب شدند. با گیری تصادفی خوشهبه روش نمونه

توجه به اینکه شهر رشت به پنج منطقه شهرداری تقسیم 
شده است، بطور تصادفی از هر منطقه یک خانه سالمندان 
بعنوان یک خوشه در نظر گرفته شد. سپس از هر خوشه 

سالمند انتخاب شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل  45
سال  60( سن باالی 2( اقامت در آسایشگاه سالمندان )1)
( داشتن حافظه و 4( تمایل به شرکت در پژوهش )3)

( عدم ابتال به بیماری روانی شناخته شده و 5هوشیاری )
( عدم وجود ضعف بینایی و شنوایی بوده و عدم تمایل به 6)

 141ادامه همکاری با پژوهشگر معیار خروج از مطالعه بود. 
 84سال و  60-75( سالمند در گروه سنی 5/71%)
 136و باالتر قرار داشتند.  76( نفر در گروه سنی 5/28%)
( %71) 160( نفر مرد بودند. %40) 89ها زن و ( نمونه60%)

 104( نفر متأهل بودند. %29) 65نفر بدون همسر و 
( نفر تحصیالت ابتدایی %1/27) 61سواد، ( نفر بی3/46%)

( تحصیالت دیپلم و باالتر %6/26نفر ) 60و راهنمایی و 
 داشتند.

 ابزار

نامه پرسشنامه ادراک از خدای الورنس. پرسش

 هاشم( که توسط قنبری 1997ادراک از خدای الورنس )
در ایران مورد ارزیابی قرار  1391و همکاران در سال  آبادی

مقیاس سؤالی در شش خرده 72گرفته است، یک ابزار 
حضور، چالش، پذیرش، خیرخواهی، تأثیر و مشیت است که 

شوندگان به سؤال است. آزمون 12مقیاس شامل هر خرده
ای از کامالً سؤاالت ابزار طبق مقیاس لیکرت چهار درجه

دهند. ( پاسخ می4نمره ( تا کامالً موافق )1ه مخالف )نمر
شوند. دهی میبصورت معکوس نمره عبارات با بار منفی

( جهت تعیین اعتبار 1391) آبادی و همکارانقنبری هاشم
نامه از آزمون تصور از خدا استفاده کرده و مالکی پرسش

گزارش کردند. پایایی  61/0ضریب همبستگی دو ابزار را 
 %91را نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، این ابزار 

محاسبه نمودند. در مطالعه حاضر نیز برای بررسی پایایی 
 %82ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 

 بود.

نامه معنای زندگی استگر و همکاران. پرسش
( شامل 2006نامه معنای زندگی استگر و همکاران )پرسش

ست که معنای حاضر در زندگی و جستجوی عبارت ا 10
دهد. پاسخ به هر معنا در زندگی را مورد ارزیابی قرار می

ای از کامالً نادرست درجه 7عبارت در یک طیف لیکرت 
شود. عبارت ( سنجیده می7( تا کامالً درست )نمره 1)نمره 



 

 

 

 263-270، 4، شماره 3، دوره 1396، شناسی پیریروان  زادهنیا و دهقانکوچکی 266

شود. به این ترتیب صورت معکوس امتیازدهی مینهم به
استگر، فرازیر، باشد. می 70و حداکثر  10ر حداقل نمره ابزا
( برای دو بعد مقیاس، همسانی درونی 2006اویشی و کالر )

را گزارش کرده و در  87/0تا  82/0با ضرایب آلفای بین 
فاصله زمانی یک ماهه اعتبار بازآزمایی مقیاس را برای 

 73/0و برای زیرمقیاس جستجو  70/0زیرمقیاس حضور 
های انجام گرفته در ایران پایایی پژوهش گزارش کردند. در

گزارش شد و روایی آن از طریق  87/0تا  86/0نامه پرسش
تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت )پیری، همایونی 

؛ مصرآبادی، استوار و جعفریان، 1395بخشایش و عنایتی، 
 روش به نامه،پرسش پایایی نیز حاضر پژوهش در(. 1392
 82/0آمده  بدست گردید. ضریب محاسبه کرونباخ آلفای

 بود.

آوری کونور و دیویدسون. نامه تابپرسش
 2003آوری کونور و دیویدسون در سال نامه تابپرسش

سؤال بوده و هدف  25تدوین شده است. این مقیاس دارای 
آوری افراد است. طیف پاسخگویی آن سنجش میزان تاب

( 1غلط )نمره  ای از کامالًدرجه 5به سؤاالت از نوع لیکرت 
باشد. دامنه امتیازات ( می5تا کامالً درست )نمره 

است. هرچه این امتیاز باالتر  100نامه از صفر تا پرسش
آوری بیشتر پاسخگو است. نقطه برش این باشد، بیانگر تاب

نشانگر  50باشد، به این معنا که نمره باالی می 50ابزار 
باالتر باشد به  50 آوری است و هرچه ازافراد دارای تاب

آوری فرد باالتر خواهد بود )کونور و همان میزان شدت تاب
کیهانی، تقوایی، رجبی و امیرپور  (.2003دیویدسون، 

های نامهزمان مقیاس را با پرسش( روایی هم1393)
پرخاشگری، خودکارآمدی و رضایت از زندگی مورد بررسی 

های نامهپرسشقرار دادند و دریافتند که این مقیاس با 
خودکارآمدی و رضایت از زندگی همبستگی مثبت و 

و  095/0و  229/0معنادار، به ترتیب با ضریب همبستگی 
نامه پرخاشگری ارتباط معکوس و معنادار با پرسش

دارد. حق رنجبر، کاکاوند، برجعلی و برماس  -177/0
نامه را با استفاده از آزمون ضریب ( نیز پایایی پرسش1390)
برای  %84لفای کرونباخ مورد آزمون قرار دادند که آلفای آ

دست آمد. در مطالعه حاضر پایایی ابزار با این ابزار به
 بود. %80استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 روش اجرا
نامه از دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت و پس از اخذ معرفی

مجوز ارائه آن به اداره کل بهزیستی استان گیالن و کسب 
های ها، نویسنده ابتدا به آسایشگاهآوری دادهبرای جمع

مربوطه مراجعه نمود. برای دریافت اطالعات از سالمندان 
پس از توضیحات اولیه درباره هدف اجرای پژوهش و جلب 

به منظور رعایت ها تکمیل شدند. نامهرضایت آنان، پرسش
درباره  ها بدون نام تکمیل شد ونامهنکات اخالقی، پرسش

ها اطمینان خاطر داده محرمانه ماندن اطالعات نیز به نمونه
های آمار توصیفی شامل های پژوهش نیز با روششد. داده

میانگین و انحراف معیار و همچنین آمار تحلیلی شامل 
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش 

نسخه  SPSSگام به گام و با استفاده از نرم افزار آماری 
 تجزیه و تحلیل شدند. 05/0داری و سطح معنی 16

 هایافته

 آمار توصیفی در قالب میانگین و انحراف معیار نمرات 
های مقیاسآوری، معنای زندگی و ادراک از خدا و خردهتاب

  ارائه شده است. 1آن در جدول 
    

 1جدول 
 آوری و معنای زندگی در سالمندان مقیم آسایشگاهمیانگین و انحراف معیار ادراک از خدا، تاب

 حداقل حداکثر انحراف معیار               میانگین متغیر
 26 66 86/9 48/53 آوریتاب

 29 70 70/8 13/53 معنای زندگی
 74 133 68/20 81 ادراک از خدا

 12 24 12/4 31/18 حضور
 12 30 04/4 66/21 چالش
 12 26 04/3 72/18 پذیرش

 12 27 46/3 93/17 خیرخواهی
 12 26 09/5 26/16 تاثیر

 12 30 6/4 59/18 مشیت
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اطالعات توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار،  1جدول  
ها و نمره کل حداکثر و حداقل نمره را برای زیرمقیاس

آوری سالمندان مقیم از خدا، معنای زندگی و تابادراک 
 دهد.آسایشگاه نشان می

 
 2جدول 

 آوری سالمندانهای آن، معنای زندگی و تابمقیاسهمبستگی ادراک از خدا و خرده

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها    

        1 ادراک از خدا                   .1
       1 322/0** آوری                       تاب .2
      1 384/0** 322/0 ** معنای زندگی                 .3
     1 323/0** 189/0** 806/0** حضور                          .4
    1 686/0 ** 235/0 ** 216/0 ** 852/0** چالش                          .5
   1 668/0** 582/0** 321/0** 283/0 ** 805/0** پذیرش                        .6
  1 597/0 ** 681/0** 648/0 ** 209/0 ** 304/0** 832/0** خیرخواهی                    .7
 1 465/0** 527/0 ** 494/0 ** 391/0 ** 241/0** 288/0 **       705/0 ** تاثیر                          .8
 526/0** 414/0** 346/0 ** 362/0** 378/0 ** 221/0 ** 283/0 ** 629/0 ** مشیت                       .9

P< 01/0  
 

ضریب همبستگی پیرسون همبستگی میان  2جدول 
این جدول  هایدهد. یافتهمتغیرهای پژوهش را نشان می

حاکی از آن است که با باالرفتن ادراک از خدا و معنای 
یابد؛ و معنای آوری سالمندان افزایش میزندگی، تاب

آوری تاب تری باادراک از خدا، ارتباط قوی نسبت بهزندگی 
های مقیاس(. در میان خردهr=384/0سالمندان دارد )

آوری با تابترین ارتباط را ادراک از خدا، خیرخواهی قوی

 (.r=304/0دارد )
 

 3جدول 
 آوری سالمندان از طریق معنای زندگی و ادراک از خدابینی تابخالصه مدل رگرسیون گام به گام پیش

 F R 2R β B متغیر گام

1 
 82/37 384/0 147/0   

 41/0 38/0    معنای زندگی

2 
 15/27 447/0 199/0   

 36/0 33/0    معنای زندگی
 47/0 23/0    خیرخواهی

3 

 80/19 464/0 215/0   
 34/0 31/0    معنای زندگی
 36/0 18/0    خیرخواهی

 33/0 13/0    مشیت

 برای بررسی نقش ادراک از خدا و معنای زندگی در 
آوری سالمندان از مدل رگرسیون چندگانه بینی تابپیش

ارائه  3آن در جدول روش گام به گام استفاده شد و نتایج به
داری برای معنی 2Rو  F ،Rمقادیر  3 جدولشده است. در 

  یک رای هرب Bو  βمقادیر  های رگرسیونی به همراهمدل

از متغیرهای حاضر در مدل ارائه شده است. طبق این 
و  15/27، در گام دوم 82/37در گام اول  Fجدول مقدار 
دارند. اند که هر سه معنیدست آمدهبه 80/19در گام سوم 

دار است. در واقع مدل کلی رگرسیون در هر سه گام معنی
همچنین از جدول مشخص است که در گام اول معنای 
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آوری وارد معادله ساس همبستگی بیشتر با تابزندگی بر ا
( دارد و ضریب 38/0دار و مثبت )شده است و ضریب معنی

حاصل شده است، یعنی معنای  14/0تبیین در گام اول 
بینی آوری را پیشدرصد از متغیر تاب 14ه تنهایی ب زندگی

های متغیر ادراک از خدا مقیاسکند. در مرحله بعد خردهمی
مقیاس، خیرخواهی و شدند. در میان شش خرده وارد مدل

آوری بودند. ضریب تبیین در بینی تابمشیت قادر به پیش
حاصل شده است. در  21/0و در گام دوم  19/0گام دوم 

توان گفت که معنای زندگی و ادراک ها مینتیجه این یافته
آوری سالمندان مقیم آسایشگاه بینی تاباز خدا قادر به پیش

 شند.بامی

 گیریبحث و نتیجه
در این پژوهش نقش ادراک از خدا و معنای زندگی در 

آوری سالمندان مقیم آسایشگاه بررسی شد. نتایج تاب
آوری حاصل از پژوهش نشان داد بین ادراک از خدا و تاب

دار وجود دارد؛ به این سالمندان مقیم آسایشگاه رابطه معنی
آوری بیشتر باشد، تابمعنی که هرچه میزان ادراک از خدا 

آنان نیز بیشتر خواهد شد. همچنین هرچه معنای زندگی 
فرضیه پس آوری نیز افزایش خواهد یافت. بیشتر باشد، تاب

آوری ارتباط اول پژوهش مبنی بر اینکه ادراک از خدا با تاب
آوری سالمندان مقیم داشته و قادر است تغییرات تاب

گیرد. این تأیید قرار می بینی کند موردآسایشگاه را پیش
؛ 1396پژوهش با نتایج مطالعات قبلی )معتمدی،  یافته
( همسو 2015؛ مور و همکاران، 2016لئود و همکاران، مک
آوری در سالمندان را باشد. در مطالعات مذکور تابمی

اند که عالوه بر ارتباط مفهومی چند بعدی تعریف کرده
ی و برخورداری از حمایت معنادار و مثبت با سالمت جسمان

شناختی و معنوی خانوادگی و اجتماعی دارای ابعاد روان
و اعتقاد به وجود خداوند  است. به این معنا که تعالی معنوی

شود. آوری و در نتیجه سالمندی موفق میارتقای تاب باعث
عالوه بر آن باورهای مذهبی و دینی با سالمت روان 

توان در تبیین این یافته می سالمندان ارتباط مثبت داشت.
گفت که افراد در دوره سالمندی تغییرات متعددی همچون 

های جسمانی، تغییر وضعیت شغلی و مرگ افت توانایی
همسر و اطرافیان را تجربه کرده و برای مقابله با این 

آوری باالیی نیازمندند. ای و تابهای مقابلهتغییرات به شیوه
ای، مذهب و معنویت نقش مهمی ههای مقابلدر بین شیوه

در مقابله با فشارهای روانی اجتماعی و سازگاری با تغییرات 

(. اهمیت اعتقادات مذهبی با 1396زندگی دارد )معتمدی، 
عنوان یک منبع یابد؛ و مذهب بهباال رفتن سن افزایش می

معنابخش برای سالمندان، قدرت تطابق و مقابله با 
ندگی همچون فقدان و مرگ را زای زرویدادهای استرس

(. در 2011سازد )رسنیک، جیتر و روبرتو، فراهم می
ای که جهت بررسی ارتباط سالمندان با خداوند مطالعه

انجام گرفت، سالمندان معتقد بودند با گذشت زمان 
ادراکشان از وجود خداوند تقویت شده و ارتباطشان با خدا 

رتباط موجب دستیابی شود و این اتر میتر و عمیقآگاهانه
به آرامش، رهایی از تنهایی و سرگشتگی و مقابله با 

 (. 1396شود )معتمدی، مشکالت زندگیشان می
فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه معنای زندگی با 

آوری آوری ارتباط داشته و قادر است تغییرات تابتاب
بینی کند، بر اساس نتایج سالمندان مقیم آسایشگاه را پیش

در راستای این نتیجه  گیرد.پژوهش مورد تأیید قرار می
مطالعات دیگری )اورنگ، هاشمی رزینی و عبدالهی، 

؛ 2011؛ شرمن، میچل، ریباک، راندال و دیویدسون، 1396
( نیز 2005؛ نیگرن و همکاران، 1395عابدی و همکاران، 
های انجام گرفته طور کلی در پژوهشانجام گرفته است. به
آوری و داشتن ارتباط مثبتی میان تابمشخص شده که 

معنا و هدف در زندگی سالمندان وجود داشته و این نمرات 
با سالمت روانشناختی سالمندان ارتباط معناداری دارد. در 

معنا چهارچوبی را برای توان گفت تبیین این یافته می
ند میان تجاربش سازد تا فرد بتواحوادث زندگی فراهم می

ارتباط برقرار کند. بخش کلیدی ساختن معنا، تنظیم اهداف 
متناسب با معنایی است که فرد در نظر دارد. به همین دلیل 

شناختی تجربه معنا در زندگی نقشی مهم در سالمت روان
 سالمندان داشته و از آنان در برابر استرس محافظت 

فظت سالمند از کند. داشتن معنا در زندگی باعث محامی
فکر کردن به وقایع نامطلوبی چون اقدام به خودکشی شده 

-کند )باتیانی و روسوآوری را تقویت میو فاکتورهای تاب
رسد سالمندی دوران مناسبی است (. به نظر می2014نتزر، 

تا فرد تالش و تکاپوی درونی را جایگزین تالش بیرونی 
اعتالی فرد  سازد که اینکار موجب جستجوی معنا برای

شود. فرد سالمند با اعتقاد به اینکه زندگی وی با اهمیت می
و دارای هدف بوده و بر محیط اطرافش تأثیرگذار است به 
حوادث و رویدادهای زندگی خود معنایی مثبت داده و به 

زای زندگی این ترتیب انطباق موثرتری با تجارب آسیب
ها و د تا سختیکنکند. این معنا به فرد کمک میحاصل می
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نامالیمات را عاملی برای دستیابی به معنویت بشمارد و از 
آوری و تحمل بیشتری در برابر مشکالت زندگی تاب

 برخوردار شود.
شناختی در با توجه به شیوع فراوان اختالالت روان

ها، اهمیت تقویت سالمندان بویژه سالمندان مقیم آسایشگاه
رسد. با توجه به نظر می م بهآوری سالمندان الزمنابع تاب

نتایج این پژوهش مبنی بر وجود ارتباط مثبت میان ادراک 
توان به آوری سالمندان، میاز خدا و معنای زندگی با تاب

این نتیجه رسید که پرداختن به مسائل معنوی مانند تقویت 
ادراک از خدا و داشتن ارتباط با او و داشتن هدف و معنا در 

 از آوری سالمندان شود.ند منجر به تقویت تابتوازندگی می
 سالمندان آوری تاب خدا، از ادراک افزایش با که آنجایی

 تصور تقویت با سو یک از توان می یابد، می افزایش نیز
 برداشت تصحیح با دیگر سوی از و خداوند حضور از فرد
 آنان آوری تاب باالبردن به اقدام خداوند، پذیرش از وی

 از هاآسایشگاه مقیم سالمندان که این به توجه با .نمود
 به توان می اند، بازمانده جامعه و خانواده میان در زیستن

 حوزه در فعال افراد و روان سالمت حوزه متخصصان
 های روش کاربرد و طراحی با کرد، توصیه سالمندان

و آموزش آن به کارکنان  معنادرمانی از گرفته الهام مناسب
 سالمندان این آوری تاب و معنوی سالمت این مراکز بر

 .بیافزایند
های مطالعه حاضر انجام پژوهش برر روی از محدودیت

هرای سرالمندان اسررت. در سرالمندان سراکن در آسایشررگاه
توان نتایج مطالعه را بره کرل سرالمندان جامعره نتیجه نمی

تعمیم داد. انجام تحقیقات مشابه بر روی سالمندانی کره در 
کننررد و مقایسرره نتررایج آن بررا ده زنرردگی مرریجمررع خررانوا

 شود. سالمندان مقیم آسایشگاه پیشنهاد می

 گزاریسپاس
بدین وسیله از کلیه افرادی که جهت اجرای ایرن پرژوهش 

 شود.همکاری داشتند، تشکر و قدردانی می

 منابع
(. تجارب زندگی 1390باقری، م.، و رجایی، م. )ادیب حاج

دوماهنامه سالمندان مقیم در آسایشگاه: یک مطالعه کیفی. 
(، 5)15علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 

383-372. 

اعظمی، ی.، معتمدی، ع.، دوستیان، ی.، جاللوند، م.، و 
آوری، معنویت و دینداری (. نقش تاب1391فرزانگان، م. )

فرهنگ بینی رضایتمندی از زندگی در سالمندان. در پیش
  . 1-20(، 12)3درمانی، مشاوره و روان

(. بررسی 1396اورنگ، س.، هاشمی رزینی.، و عبدالهی، م. ح. )
های ناسازگار اولیه با معنای زندگی و وارهرابطه طرح

-326(، 3)12سالمند، شناختی سالمندان. بهزیستی روان
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