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 چكيده

شناسایی ابعاد استعالی سالمندی در زنان سالمند پرداخته باشد مغفول  مطالعات متعددی پیرامون سالمندان انجام شده است. اما پژوهشی که به زمينه:

: پژوهش از نوع مطالعات روش: هدف پژوهش حاضر، بررسی تجارب زیسته زنان سالمند ایرانی از ابعاد استعالی سالمندی بود. هدفمانده است. 

گیری به روش هدفمند و حجم نمونه نمونه بود. 0991سال شهر تهران در سال  11تمامی سالمندان باالی  جامعه آماریبود.  کیفی با روش پدیدارشناسی

کالیزی  ها با استفاده از روشهای عمیق و نیمه ساختاریافته. تحلیل دادهمصاحبهاز:  ابزارهای پژوهش حاضر عبارت بود نفر بود. 1نظری پس از اشباع 

شد. بعد یا مؤلفه مفهوم استعالی سالمندی  0منجر به شناسایی  استخراج گردید که در نهایت مضمون اصلی 05مضمون فرعی و  11 ها:يافتهانجام شد. 

 بعد تعالی جهان بینی و بعد موزونیت تجارب. ،بعد تعالی خود ،ابعاد استعالی سالمندی حاصل از این پژوهش عبارتند از: بعد تعالی ارتباطی

نان سالمند با مفهوم استعالی سالمندی و ابعاد آن در سایر جوامع تفاوت دارد و ز و ابعاد آن در جامعه ایرانی مفهوم استعالی سالمندی گيری:نتيجه

های سالمندی تحت عنوان خودشکوفایی یا کنند که با آنچه در نظریهای اشاره میهای رشد یافتهاند، به ویژگیایرانی که به استعالی سالمندی رسیده

ی در جهان بینی اشاره کرد. توان به موزونیت داشتن تجارب و تعالهایی دارد. از جمله این ابعاد متفاوت میاستعالی سالمندی مطرح شده است، تفاوت

استعالی سالمندی،  واژه كليدها:پردازی بومی در حوزه سالمندشناسی روانی اجتماعی را فراهم آورد. تواند زمینه نظریهنتایج حاصل از این پژوهش می

 .تعالی جهان بینی تعالی خود، موزونیت تجارب، تعالی ارتباطی،

Background: Numerous studies have been performed on the elderly. But research that has identified the 
dimensions of aging transcendence in older women has been neglected. Aims: The aim of this study was to 
investigate the lived experiences of elderly Iranian women from the dimensions of aging transcendence. 
Method: The research was a qualitative study with phenomenological method. The statistical population was all 
the elderly over 60 years old in Tehran in 1398.. Targeted sampling and sample size after theoretical saturation 
was 6 people.. The tools of the present study were: in-depth and semi-structured interviews. Data analysis was 
performed using Colaizzi method. Results: 60 sub-themes and 15 main themes were extracted, which eventually 
led to the identification of 4 dimensions or components of the concept of aging. The dimensions of the aging of 
this research are: the dimension of communication excellence, the dimension of self excellence, the dimension of 
worldview excellence and the dimension of experience balance. Conclusions: The concept of aging and its 
dimensions in Iranian society is different from the concept of aging and its dimensions in other societies and 
Iranian elderly women who have reached old age, refer to the developed characteristics that with What has been 
proposed in theories of aging as self-fulfillment or the transcendence of old age is different. These different 
dimensions include the balance of experience and excellence in worldview. The results of this study can provide 
the basis for indigenous theorizing in the field of psychosocial aging. Key Words: Aging, self-excellence, 
experience balance, communication excellence, worldview excellence. 
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 مقدمه

سالمندی یک پدیده حیاتی و فرآیندی است که در تمام 

گیرد و در واقع یک سیر موجودات زنده، از جمله انسان را در بر می

باشد که در آن تغییرات فیزیولوژیکی و روانی در بدن طبیعی می

(. سالمندی 0991دهد )نظری، هنرمند و هوشیار بادانش، رخ می

ی است که تا به حال شناخته شده ترین ساز و کارهاییکی از پیچیده

و در بردارنده اتفاقاتی است که در طول زندگی افراد از تولد تا 

سالمندی  (. چالش2100افتد )گارانگ، پایان زندگی اتفاق می

ای از زندگی انسان است که به طور طبیعی با کاهش توانایی مرحله

شرایط های جسمانی و روانی همراه است. از سوی دیگر، بهبود 

اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در جوامع در حال توسعه به ویژه 

ایران و باال رفتن امید به زندگی، موجب افزایش قابل مالحظه 

جمعیت سالمندان شده است. بر این اساس طبق یک برآورد پیش 

به  0021میلیونی سالمندان ایران در سال  5شود جمعیت بینی می

ریزی کشور، )سازمان مدیریت و برنامهمیلیون نفر برسد  21حدود 

با (. 0999؛ به نقل از رمضانی اول، احدی، عسکری و نجات، 0915

افزایش امید به زندگی، کاهش میزان مرگ و میر و تولد، جمعیت 

، حدود 2111سالمندان در جهان رو به افزایش نهاده است. در سال 

این رقم در  .سال و باالتر وجود داشت 11نفر انسان ششصد میلیون 

از کل جمعیت  درصد 00به یک میلیارد دویست میلیون نفر ) 2125

خواهد رسید  (درصد 1/20به دو میلیارد نفر ) 2151جهان( و در 

در این مورد  ن نیز. جامعه ایرا(2109بهداشت جهانی،  سازمان)

میلیون  1بیش از  0995سرشماری سال  وضعیتی مشابه دارد. براساس

 دهندساله و باالتر تشکیل می 11درصد( جمعیت ایران را افراد  2/1)

 المللی،برآوردهای مراجع بینمطابق . (0995آمار ایران،  مرکز)

رشد سریعتری نسبت به سایر  0009جمعیت سالمند ایران از سال 

میانگین  از 0020سال یافت و تا د  نقاط و حتی میانگین جهان خو

خواهد  یپیشنیز  ،سال بعد از آسیا 5و  ،رشد جمعیت سالمند جهان

از سوی دیگر، آمارها  (.0911)میرزایی و شمس قهفرخی،  گرفت

دهد که در حکایت از زنانه شدن سالمندی دارد. آمارها نشان می

تر است و سال تعداد زنان از تعداد مردان بیش 15های سنی باالی رده

به طور کلی نسبت زنان به مردان در سالمند شدن در حال افزایش 

آمارهای جمعیتی کشور، ضرورت توجه هرچه بیشتر به است. 

های پیش رو را مستند می سالمندان، خصوصا زنان سالمند در دهه

 (.0995سازند )مرکز آمار ایران، 

مطالعه  توان از منظر آسیب شناسانهپدیده سالمندی را اما می

کند در کرد و اینکه پژوهشگر از چه منظری به این پدیده نگاه می

بیند اثرگذار اینکه چه تصویری از سالمند و واقعیت سالمندی می

است واژه تعالی اغلب به منظور توصیف یک حالت روحانی یا 

های فیزیکی است ها یا نیازمعنوی و یا شرایطی که فراتر از واقعیت

، بنابراین به تبع آن منظور از تعالی سالمندی وضعیتی رودبه کار می

ی مادی از بودن یا وجود است که باالتر و فراتر از محدوده تجربه

است. البته تورنستام در نظریه ژروترانسندس خود بر این نکته تأکید 

دارد که استعالی سالمندی مد نظر او به هیچ وجه جنبه مذهبی و 

مفهومی  0(. استعالی سالمندی2100ام، متافیزیکی ندارد )تورنست

است که به دانایی و خردمندی در دوران سالمندی اشاره دارد. واژه 

هایی است که فرد در تعالی به معنی فراتر رفتن از محدودیت

شود. واژه استعالی سالمندی نیز به تبع آن زندگی با آنها مواجه می

ه معنای سالمندی ب "Gero "از لحاظ مفهوم شناسی از یک پیشوند 

و واژه تعالی بدست آمده است و منظور از آن وضعیتی از بودن یا 

وجود در مرحله سالمندی است که باالتر یا فراتر از محدوده تجربه 

 (.2100مادی است )تورنستام، 

 –با اصالح الگوی نظری خود مفهوم تعالی  0919مزلو در سال 

خود را به . او تعالیخود را به عنوان گامی انگیزشی مطرح نمود

عنوان توانایی فرد در کسب یک هوشیاری متحد کننده با سایر 

ها توصیف کرد. از نظر مزلو فرد خود شکوفا یا تعالی یافته، نه انسان

های خود را در تنها قادر است که به جهان هستی بنگرد بلکه هدف

هد و می دها و در مقیاس جهانی مد نظر قرار میرابطه با سایر انسان

تواند داند که اهداف او نه فقط در محدوده او و دنیای او بلکه می

(. 2100؛ وینتر، 2111کولتکورپورا، )در کل جهان تأثیر داشته باشد 

از نظر مزلو چنین افرادی که به صدر سلسله مراتب نیازها دست 

اند به دنبال کسب منافعی فراتر از منافع شخصی و خدمت یافته

 (.2111کولتکورپورا، )رسانی به دیگران هستند 

 -یز به مرحله هشتم نظریه رشد روانی ن 0915جون اریکسون 

اجتماعی همسرش، اریک اریکسون، مفهوم استعالی سالمندی را 

در  به عنوان مرحله نهم اضافه نمود وی معتقد بود که مرحله نهم

دهد که های هشتاد و نود زندگی برای اغلب سالمندان رخ میدهه

منجر به خلق دیدگاهی جدید و غالبا روحانی تر نسبت به جهان 

                                                           
1. Gerotranscendence 
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( یکی از دیگر کسانی بود که 0900(. پک )2109شود )ریمپل، می

های رشدی به توصیف استعالی در تالش بود تا با تمرکز بر بحران

تقد بود که فردی که در سالمندی به استعال سالمندی بپردازد. او مع

ای تغییر دهد که رسیده است، قادر است زندگی خود را به گونه

های شغلی قبلی نباشد. چنین فردی از هویتش وابسته به نقش

های بدنی دست ها و ضعفحساسیت بیش از حد به ناخوشی

ز برداشته و در عوض با آگاهی از وضعیت فیزیکی خود به درستی ا

کند. پک همچنین معتقد بود در یک سالمند بدن خود مراقبت می

دهی مجدد خود متعالی، آگاهی از پیر شدن و مرگ منجر به سازمان

گردد و فرد با سخاوت بیشتر و خودخواهی کمتری زندگی می می

 .(2102و مسسمانن،  2115تورنستام، )کند 

سط الرنس با این وجود مفهوم استعالی سالمندی اولین بار تو

( در قالب یک نظریه ارائه گردید. آنچه تحت 0919تورنستام )

عنوان استعالی سالمندی مد نظر تورنستام است در حقیقت به 

فرآیندی اشاره دارد که در طی آن سالمند به سمت مرحله جدید از 

کند و در طی دنیای بیرونی حرکت می زندگی و ارتباط با خود و

گذارد و کرد پشت سر میا محدود میآن موانعی که قبال او ر

، تورنستام، 2100جویل، )گیرد زندگی معنوی تری را در پیش می

(. او سه مؤلفه محوری را در استعالی سالمندی تعریف و 2100

هایی را برای هریک شناسایی کرده است. این سه مؤلفه نشانه

، که شامل افزایش احساس همراهی با 0عبارتند از بعد کیهانی

ائنات و خود را بخشی از جهان هستی دانستن است؛ بعد خود، که ک

بر یکپارچگی و معناداری زندگی اشاره دارد و بعد روابط فردی و 

اجتماعی، که حاکی از تجدید نظر در روابط فردی و اجتماعی 

 (.2102مسمانن، )است 

تورنستام در پاسخ به این سؤال که آیا این سازه جهانی است یا 

سته به فرهنگ است؛ با تأکید بر تأثیر احتمالی محیط امری واب

کند که این روند فرهنگی بر توسعه استعالی سالمندی، ادعا می

(. اما تورسن 0919نورنستام، )ذاتی و مستقل از فرهنگ است 

دارد که نظریه استعالی سالمندی ( در پژوهش خود اظهار می0991)

بایست ادعای جهانی بودن ابعاد و مفاهیم خود را رها کند چراکه می

این مفهوم و ابعاد آن به شدت تحت تأثیر اجتماع و فرهنگ است 

(، نیز به این نکته اشاره 2100(. جول )0991تورسن و سایکول، )

                                                           
1. Cosmic 

پذیری نظریه تورنستام در کند که تردیدهایی درباره تعمیممی

و تحقیقات گوناگونی نیز در  های مختلف وجود داردفرهنگ

های مختلف از جمله سوئد، امریکا، تایوان، دانمارک، ژاپن فرهنگ

های فرهنگی و ایران صورت گرفته که حاکی از وجود تفاوت

توان به مطالعه احمدی لوین ها میاست. از جمله این پّژوهش

های فرهنگی ( اشاره کرد که به بررسی تأثیرات محیط2110)

رشد استعالی سالمندی پرداخت. او در مطالعه خود به  مختلف در

بررسی سه جامعه سالمندان سوئد، ترکیه و سالمندان ایرانی مقیم 

سوئد پرداخت. نتایج مطالعه او نشان داد که رشد استعالی سالمندی 

نه تنها محصول سن است بلکه به فرهنگ و شیوه تفکر فرد نیز 

 وابستگی دارد.

در کشور دانمارک و در سال  2110ر سال مطالعات تورنستام د

، در کشور سوئد در نهایت تورنستام را به این نتیجه رساند که 2100

تواند روند استعالی سالمندی را عناصر فرهنگی و خرده فرهنگی می

بندی (. در یک جمع2100جول، ) یاندازدبتسهیل کرده یا به تأخیر 

گیری کرد که استعالی جهتوان چنین نتیکلی مطابق با نظر جول، می

جول، ) یجهانسالمندی امری وابسته به فرهنگ است و نه کامال 

ای ( و بنابراین به منظور فهم استعالی سالمندی در هر جامعه2100

بایست به سراغ سالمندان آن جامعه رفت و بر اساس تحقیقات می

 مبتنی بر تجارب زیسته آنان، به این مفهوم دست یافت.

ساس با توجه به حرکت شتابان جامعه به سمت بر همین ا

ای و روانشناختی که ها و الگوهای مشاورهسالمندی، ساخت نظریه

های دوران سالمندی توجه کرده و از نگاهی بتواند به ظرفیت

رشدی و نه از منظر ضعف و درماندگی به آن بپردازد از اهمیت 

اما بر کسی  ای در مسیر حرکت جامعه برخوردار است.العادهفوق

پذیر پوشیده نیست که نظریه پردازی بدون وجود مفاهیم امکان

قابل  تیواقع یو انتزاع یشناخت یهادر واقع بازنمایی م،یمفاهنیست. 

که برای انجام  هستند میرمستقیغ ای میمستق تجارب قیدرک از طر

و  2110اند )مورسی، ها ضروریتحقیقات و ساختن نظریه

 (.2110سیمپسون، 

رسد که اوال دوران بندی همه آنچه گفته شد به نظر میبا جمع

از سوی پژوهشگران است چراکه سالمندی نیازمند توجه بیشتری 

تواند زمینه رشد و حرکت را در های سالمندی میتوجه به ظرفیت

یک جامعه سالمند فراهم آورد، لذا مفاهیمی چون استعالی 

تواند سالمندی که نگاهی رشدی و متعالی به این دوران دارد، می
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های جدیدی از سالمندی آشنا کند. ثانیا از محققین را با ظرفیت

آنجا که این مفهوم کامال وابسته به فرهنگ است، برای فهم و 

های فرهنگی توجه های آن باید به زمینهشناسایی ابعاد و مشخصه

ای به سالمندی و جایگاه هایی که توجه ویژهشود. یکی از فرهنگ

تواند منبع غنی از اطالعات در این حوزه باشد، سالمندان دارد و می

با توجه به  فرهنگ ایرانی است. بنابراینفرهنگ شرقی از جمله 

تجربه زیسته  پژوهش حاضر در صدد است تا با مطالعه موارد فوق

ها و ابعاد استعالی سالمندی در زنان سالمند متعالی به شناسایی نشانه

جامعه ایرانی و مقایسه آن با استعالی سالمندی مد نظر جوامع غربی 

را  میق و همه جانبه این مفهومپرداخته و از این طریق زمینه درک ع

فراهم آورد و به گسترش دانش نظری در حوزه سالمند شناسی 

کمک نماید. بنابراین هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال 

 پژوهش بود: ابعاد استعالی سالمندی در زنان سالمند ایرانی چیست؟

 روش

استفاده در این پژوهش با پارادایمی تفسیری از رویکرد کیفی 

که یکی  0گردید. در این پژوهش از راهبرد پدیدارشناسی توصیفی

 باراهبرد  اینهای کیفی است استفاده گردید.از راهبردهای پژوهش

 دستهای تجربهبر امکان حدتا خود شناختیهستی اصول به توجه

 ثانویه موضوعات به پرداختن از و شده زکمتمر هتزیسه تجربیا  اول

تجربه  معناییهای الیه  به ورود امکان هک چرا نماید،می خودداری

 معرفتی تولید به استفاده صورت در و نداشته را دومتسدهای 

مسئلة اصلی  (.0991محمدپور، )انجامد شده می تحریفمخدوش و 

آیا پدیدة  در کاربرد پدیدارشناسی پاسخ به این سؤال است که

استعالی سالمندی با  سازی نیاز دارد یا خیر؟مژوردنظر بژه روشن

وجود اهمیتی که دارد هنوز در جامعه سالمندان ایرانی و از دیدگاه 

رو در این کنندگان آن به اندازه کافی روشن نشده است. ازاینتجربه

کنندگان این پژوهش از روش یاد شده استفاده گردید. مشارکت

گیری هدفمند از میان زنان سالمند شهر با استفاده از نمونه پژوهش

 گیری گلوله برفیبه روش نمونه تهران انتخاب و افراد نمونه پژوهش

الزم برای ورود به این  های ورود به پژوهشانتخاب شدند. مالک

سال و باالتر، توانایی برقراری ارتباط کالمی به زبان  11پژوهش سن 

فارسی به نحوی که بتواند در مصاحبه شرکت نماید، و عدم وجود 

اختالالت شناختی نظیر دمانس و آلزایمر و یا سایر اختالالت شدید 

                                                           
1. Descriptive phenomenology 

تا گیری پزشک بود. نمونهپزشکی بر اساس معاینات روانروان

رسیدن به اشباع نظری، یعنی تا جایی که دیگر هیچ اطالعات 

؛ 0910جدیدی یافت نشود ادامه پیدا کرد )استروس و کوربین، 

( و حجم نمونه بعد از رسیدن به نقطه اشباع 0915ترجمه محمدی، 

 زن بود. 1نظری جمعا 

کنندگان در جریان اهمیت و بنابر مالحظات اخالقی، مشارکت

قرار داده شدند و در خصوص محرمانه ماندن هویت اهداف تحقیق 

آنان به ایشان اطمینان داده شد. ثبت و ضبط اطالعات و شیوه 

بکارگیری آنها به اطالعشان رسانده شود و همچنین آنها توجیه 

توانند از مصاحبه خودداری شدند که هر زمان که مایل باشند می

ای ضبط شده را هتوانند درخواست حذف مصاحبهکنند و نیز می

آوری اطالعات در این پژوهش از داشته باشند. به منظور جمع

های عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده گردید. بدین شکل مصاحبه

نامه شرکت در کننده فرم رضایتکه بعد از اینکه هر مشارکت

کرد ابتدا به تعدادی از اطالعات جمعیت پژوهش را تکمیل می

شد. د و سپس بخش اصلی مصاحبه شروع میداشناختی پاسخ می

تجارب  خواست تا دربارهمصاحبه با یک سؤال کلی که از افراد می

اند صحبت کنند، شروع از وقتی که پا به سن گذاشته و تغییرات خود

کننده با سؤاالت بعدی اکتشافی ادامه پیدا و سپس توسط مصاحبه

دقیقه بود. هر مصاحبه  91تا  05ها بین کرد. میانگین زمان مصاحبهمی

کنندگان ضبط و بعد از انجام، مصاحبه پیاده شرکت با رضایت قبلی

نسخه  MAXQDA افزارسازی و سپس توسط پژوهشگران در نرم

( که 2111چارمز )وارد شدند و در نهایت مطابق با نظر  2101،0

داند، خالصه ها میسازی دادهتجزیه و تحلیل کیفی را خالصه

های پدیدارشناسی توصیفی کالیزی روش تحلیل دادهها با سازی

این روش تحلیژل از هفژت (. 0901)گل عزیزی، شد  (، انجام0901)

اساس، در پژوهش حاضر ابتدا متن  اینشده است. بر  تشکیلمرحلژه 

شدة هر مصاحبه چندین بار خوانده شد تا مفهومی از کل  رونویسی

عبارات و جمالت مهم مرتبط با متن فهمیده شود. در مرحلة دوم، 

، از متون تعالی سالمندیتجربة افراد از پدیدة موردنظر، یعنی 

کردن معانی  . در مرحلة سوم، فرمولهگردیدشده استخراج  رونویسی

در مرحلة  د.انجام شد که طی آن مفهوم عبارات مهم توضیح داده ش

 منحصربههایی که ساختار  شده در مقوله چهارم، همة معانی فرموله

بندی شدند. در مرحلة های مضمون هستند گروهفردی از خوشه

های مضمون های مضژمون بژاهم ادغژام شژدند تژا سازهپنجم، خوشه
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هژای ایژن مطالعژه در مجزا را تشکیل بدهند. با ادغام همة مضمون

همژدیگر، ساختار کلی پدیدة موردنظر استخراج شد. پژوهشگران 

کیفی برای  در زمینهک یکی از متخصصان مطالعة حاضر از کم

هژا جهژت ارائژه و تأییژد توصژیف جژامع یافتهبررسی تمامیت 

. استفاده کردندمطالعه  کنندگان از پدیدة موردتجربیژات مشارکت

توصیفات  در حقیقتکه  گردیدها انجام در مرحلة ششم، تقلیل یافته

 در نهایت نیزشد.  از کل بخش زدوده آمیز، نامناسب و اغراقزاید

کنندگان ها به اطالع مشارکتاعتباریابی نتایج انجام شد و یافته

رسژانده شژد و آنهژا صحت نتایج و مطابقتش با تجربیات خود را 

ها از چهار معیار جداگانة داده 0جهت اعتمادپذیری .تأیید کردند

جهت تضمین قابلیت  (.2109کریسول، شد )استفاده  2لینکلن و گوبا

را  0یند فعژال در پرانتزگژذاریآمحقق یک فرها داده 9تصدیق

جلوگیری شود.  هژای محقژقفژرضپیش اعمژال کژرد تژا از ورود

ها پس از تحلیل هر مصاحبه به داده 5برای تضمین قابلیت اعتبار

سقم نتایج تأیید و  و کننژده بازگشژت داده شد تا صحت مشارکت

مژتن ، 1برای تضمین قابلیت اطمینژان شود.زم اعمال تغییرات ال

مصژاحبه جهژت کدگژذاری بژه همکژاران پژوهشگر داده شد و 

مد که نشان دسژت آ درصد در این زمینژه بژه 15ضریب توافق باالی 

 ها بود.از قابلیت اطمینان مصاحبه

 هايافته

مشخص ها و رسیدن به نقطه اشباع نظری بعد از پایان مصاحبه

سال  11تا  11کنندگان در پژوهش در رده سنی گردید که مشارکت

نفر فوق  0نفر دیپلم،  0زیر دیپلم،  نفر 9بودند. از نظر تحصیالت 

کنندگان این لیسانس و یک نفر دکتری داشت. همه مشارکت

پژوهش حداقل یکبار ازدواج کرده بودند که سه نفر همچنان متأهل 

کنندگان هرگز شاغل نبودند ه نفر از مشارکتو سه نفر بیوه بودند. س

به توصیف  0و سه نفر قبال شاغل و اکنون بازنشسته بودند. جدول 

 های مصاحبه شوندگان پرداخته است.ویژگی
 

 

 

                                                           
1. trustworthiness 
2. Guba & Lincoln 
3. confirmability 
4. Bracketing 
5. credibility 
6. dependability 

های مصاحبه شوندگان. توصیف ویژگی0جدول  

 کنندهشماره مشارکت سن تحصیالت شغل قبلی

 0 11 دیپلم دارخانه

 2 11 دکترا ادبیات استاد

 9 11 زیر دیپلم دارخانه

 5 00 فوق لیسانس کارمند شهرداری

 1 09 زیر دیپلم آرایشگر

 0 09 زیر دیپلم دارخانه
 

 

 051ها پژوهشگران به همچنین در کد گذاری ابتدایی مصاحبه

های مکرر و با اعمال نظر کد اولیه دست یافتند که پس از بررسی

تکراری و تعدیل برخی کدها در متخصصان و حذف کدهای 

های بندی کردن کدکد اولیه باقی ماند. پس از دسته 022نهایت 

ای که با یکدیگر ارتباط معنایی داشتند در قالب مفاهیم اولیه

مضمون اصلی برای مفهوم  05مضمون فرعی و  11تر، انتزاعی

مضامین اصلی،  استعالی سالمندی استخراج گردید و در نهایت

بعد یا مؤلفه مفهوم استعالی سالمندی گردیدند.  0به شناسایی منجر 

این چهار بعد عبارتند از بعد تعالی جهان بینی، موزونیت تجارب، 

مضامین اصلی و  این ،2تعالی ارتباطی و بعد تعالی خود. جدول 

 دهد.نشان می فرعی را
 

 ها. مضامین اصلی و فرعی آشکار شده از تحلیل داده2جدول

 مقوالت اصلی فرعی مقوالت

 کل نگری ارتباطی

 تداوم نگری
 تداوم بخشی خود

 تداوم بخشی معنی

 تداوم بخشی ریشه های نسلی

 دریافت بیدارگرانه

 رحلت نگری بیدارگرانه
 مهلت نگری

 مرگ پذیری

 مرگ آگاهی

 ارتباط با دنیا بر مدار قناعت

 باز تعریف معنای زندگی

 زندگیتغییر اولویت های 

 تغییر حس مالکیت

 نشاط آفرینی در روزمرگی ها

 فراغت از امور مالی

 معناآفرینی در امور کوچک

 باور به ربوبیت در هستی

 اشه باوری
 کوچک امور در معناآفرینی

 تسلیم رضا

 باور به قاعده سبب و مسب

 آینده نگری یشیعاقبت اند
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 ها. مضامین اصلی و فرعی آشکار شده از تحلیل داده2جدول

 مقوالت اصلی مقوالت فرعی

  تدبیرگری دور اندیشانه

 جویی حال و گذشتهارتباط

 روند نگری زندگی جامع نگری

 جامع نگری زندگی

 درک دیگران فهم

 فهم همدالنه از موقعیت گذشته روایت فعاالنه از گذشته

 درک سهم گذاری خود

 نگریفرصت

 فهم متقدمات رشدی
 عبرت آموزی از تجارب

 فهم خود در آینه دیگری

 سرد و گرم روزگار را چشیدن

 توسعه بخشی تجارب

 راست آزمایی تجارب دیگران اعتباربخشی به تجارب

 در خشت خام دیدن

 سازش و مدارا

 آفرینیصلح 

 زبان به خیر بودن

 تغافل ورزی

 محترم شمردن در عین حرمت شکنی

 روحیه صلح دوستی

 کش ندادن مسایل

 استعاره آفرینی

 زبانمندی درایتمندانه

 سخن سنجی

 صراحت بیان

 کارایی سنجی کالم

 نیاز سنجی دریافت تجارب

 امکان سنجی پذیرش تجارب

 ارتباطیسازی مرزهای شفاف

 ارتباط گزینی عمقی گزینشگری در روابط اجتماعی

 خلوت گزینی

 مندی مهرورزانهاقدام

 پیوندجویی مشفقانه

 ورزیمراعات

 مندی نسبت به مسایل پیرامونیدغدغه

 مالزمت بی انتظار

 وسعت بخشی روابط همدالنه

 احساس والدی فراگیر

 درنگ کرد
 خود مرور شده

 پاالیی مستمرخود 

 خود گردانی

 خود رونده

 آزادی شخصی

 وسعت بخشی خود

 رستاری

 سیالیت و تغییرپذیری خویشتن

 حب ذات
 

 

بندی بعد تعالی ارتباطی: یکی از ابعادی که از طریق مضمون

ها به آن دست یافتیم، بعد تعالی ارتباطی کدهای حاصل از مصاحبه

است که به فراتر رفتن از مرزهای ارتباطی قبلی اشاره دارد و مشتمل 

گزینشگری در روابط  ››، ‹‹صلح آفرینی ››مضمون اصلی  0بر 

 ‹‹پیوندجویی مشفقانه ››و  ‹‹زبانمندی درایتمندانه ››، ‹‹اجتماعی

 است.

ا پا به سن گذاشتن در هایی که به تدریج و بیکی از ویژگی

مصاحبه شوندگان ایجاد شده بود، توان صلح آفرینی است. مطابق با 

ها به دست آمده است، این سالمندان به تدریج به آنچه از مصاحبه

ها ها و زودرنجیبازیاند و لجتوانایی سازش و مدارا دست یافته

 گری و مدارا داده است.جای خود را به سازش

ات اساسی در بعد تعالی ارتباطی، شیوه برقراری یکی از موضوع 

ارتباط با دیگران بود که تمامی زنان سالمند به آن اشاره داشتند. آنها 

گیرتر شده بودند و ارتباطات های خود سختدر انتخاب رابطه

دادند. همچنین آنها اغلب تر را به ارتباطات سطحی ترجیح میعمیق

ن خود بیشتر از سایرین معاشرت عالقه داشتند تا با گروه همساال

کنند و نه تنها به دنبال اجتناب از روابط سطحی بودند بلکه گاها 

های مداوم با خودشان خلوت دادند که به جای معاشرتترجیح می

بردند و به تفکر و مطالعه کنند. آنها از این خلوت و تنهایی لذت می

 میقد مثل گهید خب یول . مثال:پرداختندو مرور زندگی خود می
 مجبور رو خودم میقد. کنم معاشرت ندارم دوست هم یکس هر با
 پسندم مورد اگر یکس االن اما کنم معاشرت هایلیخ با که کردمیم

 که کنمیم برخاست و نشست یکس با. کنمینم آمد و رفت نباشه
 از که یمدت نیا. باشه داشته تیسنخ من با. باشه بخشلذت برام

 دوست که کنم یروابط صرف خواهمینم رو مانده یباق عمرم
 دوست. ندارم رو جمع حوصله اصال من هم هاوقت یگاه .ندارم
ساله  11، 2کنم )شماره و با خودم خلوت  باشم خودم حال به دارم

 "استاد ادبیات(.

های خود به موضوعاتی اشاره زنان سالمند در خالل بیان تجربه

کاربست زبان در ارتباطاتشان  کردند که حکایت از چگونگیمی

داشت. این سالمندان در سخن گفتن دقت نظر بیشتری به خرج می 

کردند. آنها های بیهوده اجتناب میگویی و نصیحتدادند و از زیاده

های خود را به رغم اینکه عالقه مند بودند تجربیات و اندوختهعلی

راهنمایی و مشورت دیگران متقل کنند اما تنها زمانی دیگران را 

شدند دیگران پذیرای این موضوع هستند. کردند که متوجه میمی
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بسیاری از آنها به این موضوع اشاره داشتند که قبل از اینکه کالمی 

را به زبان بیاورند از اثربخشی آن مطمئن و بر حسب شرایط زمانی و 

 هایدیگر از ویژگیشوند. یکیمکانی با دیگران وارد گفتگو می

های سالمندان بدست آمد صراحت بیان ارتباطی که از صحبت

این تحقیق اشاره داشتند که با  آنهاست. سالمندان شرکت کننده در

اند که شفاف و بدون ترس گذر زمان به این توانایی دست پیدا کرده

توانند بدون اینکه به اظهار نظر کنند. آنها عنوان کردند که می

و بدون اینکه خودشان را محدود کنند به  دیگران بی احترامی کنند

ها و نظراتشان صحبت هرجا که الزم دانستند، درباره خواسته راحتی

دیگر از نکات متفاوت و جالب در کالم سالمندان یکی کنند.

هاست. آنها برای بیان مطالب و انتقال بکارگیری تشبیهات و مثل

ایش اثربخشی کالم ترها و برای افزمفاهیم مد نظر خودشان به جوان

کردند و معتقد های مختلفی استفاده میها و تشبیهخودشان از استعاره

بودند که با گذر زمان و پختگی بیشتر به این توانایی دست پیدا 

 اند.کرده

های تعالی ارتباطی در زنان سالمند، وجود دیگر از مؤلفهیکی

وان افرادی باشد. آنها به عناحساس پیوند با همه افراد بشر می

ترها مانند فرزندان خودشان رفتاری سالخورده نسبت به همه جوان

مشفقانه دارند و حتی در کالم نیز همه آنها را دخترم و پسرم خطاب 

کنند. آنها اظهار کردند که به تدریج با افزایش سن احساس می

توانند روابط توام با همدلی کنند و میپیوند بیشتری با دیگران می

رسانی به دیگران بدون انتظار، بیشتری هم برقرار نمایند. خدمت

مندی نسبت به مسائل پیرامونی و بروز رفتارهایی از روی مهر دغدغه

هایی است که از گفتگو با این و نه از سر اجبار از جمله ویژگی

 .توان به آن پی بردسالمندان، می

ی که در خویشتن فرد بعد تعالی خود: کامال طبیعی است که

مسیر استعالی سالمندی قرار دارد یا به تعالی رسیده است است 

در  دستخوش تغییراتی بشود. در پژوهش حاضر تجربیات سالمندان

 ‹‹خود رونده›› و ‹‹خود مرور شده›› بعد تعالی خویشتن به دو بخش

 شود.تقسیم می

در خود مرور شده این سالمندان در طی زندگی خود، به طور 

د را مورد وارسی قرار داده بودند. گویی آنها در مسیر مستمر خو

هایی داشتند که در آن توقف کرده و عملکرد زندگی خود ایستگاه

کردند. آنها به تدریج متوجه شده بودند که خودشان را بررسی می

باید در حوزه رفتاری، هیجانی و ذهنی درنگ داشته باشد و به جای 

یک وقفه و تأمل بیشتر برخورد  زده، با ایجادهای شتابواکنش

توانستند به راحتی افرادی بودند که می آنها مناسبی اتخاذ کنند.

های مثبت و منفی قبلی خود و تأثیرات آن بر مسیر درباره ویژگی

شان صحبت کنند و همچنین از تغییراتی که در گذر زمان در زندگی

راحتی می اگرچه به  آنها رخ داده است هم مطلع بودند. آنها

اند اما خود را پذیرفتند که چه اشتباهاتی در گذشته مرتکب شده

کردند و آن را به عنوان بخشی از شان سرزنش نمیبابت گذشته

من با مادر  "شد پذیرفته بودند. مثال:بایست تجربه میزندگی که می
 داشتم دوست من خب و میکردیم یزندگ خانه کی توشوهرم 

 من هم خواستنینم شوهرم خانواده هم. شدینم یول میباش یمیصم
 نشان واکنش زود و نداشتم صبر یعنی داشتم، یخاص اخالق کمی
 مشکالتم یلیخ داشتم رو االنم گذشت و صبر اگر یعنی. دادمی م

 با ،هابچه با صبورم یلیخ االن من. خوبه یلیخ صبر. بود کمتر
 زود دهم،ینم نشان واکنش زود. دارم صبر یلیخ هامنوه با دوستام،

 یخدا بزنه، یحرف هی خونه ادیب پسرم اگر االن. شمینم یعصبان
خب اون  .دهمینم نشون واکنش زود من بکنه یاخالق بد نکرده

ساله،  09، 1شماره فهمم )موقع خیلی خام بودم ولی االن این رو می

 "آرایشگر(.

مستمر خود در خود رونده سالمندان استعال یافته نه تنها به بررسی 

روی نیز دارند، اند بلکه آنها یک خویشتن در حال پیشپرداخته

خویشتنی که در حال حاضر به عنوان یک سالمند در حال زیستن 

پذیرفته بودند که انسان موجودی همواره در حال تغییر  آنها است.

است بنابراین با تغییرات جسمانی و روانی خود به خوبی کنار آمده 

های ز سوی دیگر باور داشتند که همچنان پتانسیلبودند؛ اما ا

 توانند به آنها بپردازند.وجودی دارند که می

کردند که نشان از برخی از سالمندان نیز به نکاتی اشاره می

های گسترش یافتن خویشتن آنها داشت. از جمله اینکه؛ خودخواهی

توانند به زیست دیگری هم قبلی آنها کنار رفته است و حاال می

توانند از بیرون به خود نگاه کنند، آتها با احترام بگذارند، اکنون می

های شوند و بسیاری از نقابصداقت بیشتری با خود مواجه می

قادرند تا آگاهانه انتخاب کنند  آنها اجتماعی آنها کنار رفته است،

تنی داشته باشند. همچنین زنان سالمند حاضر در که چگونه خویش

این پژوهش تا حد زیادی از خودگردانی برخوردار بودند. آنها 

های مختلف خود را مشغول نگه دارند و کردند تا به شیوهتالش می

بزرگترین دغدغه و نگرانی آنها از پای افتادن و از دست دادن 
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کردند تا تالش میهای مختلف خودمختاری بود. آنها به شیوه

استقالل و خود کفایی خود را حفظ کنند. تقریبا تمامی مصاحبه 

ها شوندگان به این نکته اشاره داشتند که به عنوان یک سالمند ترس

های قبلی آنها از بین رفته است و تنها ترسی که اکنون و نگرانی

 کردند تادارند این است که به دیگران محتاج شوند. آنها تالش می

در همین راستا رفتاری عزتمندانه داشته باشند و بنابراین بیشتر متکی 

کردند و به خودشان بودن و از وابستگی به فرزندانشان اجتناب می

در مقابل آنها هم از تنهایی یا مریضی خود گله و شکایتی نمی 

 کردند.

بعد تعالی جهان بینی: جهان بینی نوعی نگرش شناختی است که 

به جهان هستی و توجیه و تبیین آن در رابطه با انسان انسان نسبت 

دارد. اکثر مصاحبه شوندگان در خالل مصاحبه خود به تجربیاتی در 

کردند که حکایت از تغییراتی در جهان دوران سالمندی اشاره می

باز ›› ،‹‹رحلت نگری بیدارگرانه››، ‹‹تداوم نگری›› بینی آنها داشت.

، سه دورن ‹‹باورداشت قواعد هستی››و  ‹‹تعریف معنای زندگی

 ی اصلی در این بعد بودند.مایه

کردند که نشان از یک نگاه تدامی سالمندان توصیفاتی ارایه می

نسبت به جهان هستی داشت. آنها باور داشتند که جریانی پیوسته در 

جهان هستی وجود دارد و آنها نیز بخشی از آن جریان هستند. آنها 

های آنها برای فرزندانشان نشان از این دارد الشمعتقد بودند که ت

که آنها به این تداوم باور دارند و این احساس تداوم به زندگی آنها 

های اخیر بیشتر به این موضوع توجه دهد. آنها در این سالمعنا می

کردند تا با برخی کارها، خودشان و نسل داشتند و حتی تالش می

 "های پیش از خودشان و حتی برخی معانی را ماندگار نمایند. مثال: 
ها اسم من من دوست دارم بعد از مرگ آدم من دوست دارم باشم،

از من باقی من دوست دارم آن چه که محصول من هست  را بیارند،
 ."ساله، استاد ادبیات( 11، 2)شماره بمونه نه اینکه از بین بره 

در رحلت نگری بیدارگرانه تمامی افراد شرکت کننده در این 

های کردند. آنها به شیوهمصاحبه به نوعی به این مقوله اشاره می

کردند که نوع نگاه شان به جهان به مختلف به این نکته اشاره می

است که گویا آنها مسافرانی هستند که در حال سفر هستند. ای گونه

کنند تا از لحظه لحظه این سفر لذت به همین دلیل آنها تالش می

ببرند و آن را آگاهانه درک کنند و این چیزی است که قبال کمتر به 

آن توجه داشته اند. آنها نه تنها کامال مرگ آگاه بودند بلکه به 

کردند و بسیاری اشاره کردند که میراحتی درباره آن صحبت 

مرگ دیگر برای آنها ترسناک نیست بلکه صرفا بخشی از یک سفر 

 است که باید طی شود.

پرسش درباره معنای زندگی همواره برای آدمی مطرح بوده 

است و هر کسی با نگرش خاص حاکم بر فضای ذهنی خود و 

ل مصاحبه اندیشد؛ با این حامتفاوت از دیگری به این امر می

شوندگان این پژوهش به برخی از تغییرات در معنای زندگی خود 

رسد با ورود به دوران سالمندی در آنها اند که به نظر میاشاره کرده

 رخ داده است.

همه مصاحبه شوندگان به نوعی به اینکه قواعدی در جهان هستی 

به ها حاکم هست باور داشتند. از جمله نکاتی که در خالل مصاحبه

آن اشاره گردید باور به ربوبیت در هستی، نگاه دو ساحتی به جهان، 

تسلیم و رضا بود. اغلب  باور به قواعدی فراتر از سبب و مسبب و

و حضور او در زندگی خود اذعان  مصاحبه شوندگان به قدرت الهی

داشتند و به همین دلیل در زندگی خود و امورات خود را به خدا 

معتقد بودند که خداوند پشتیبان و حامی  کردند وواگزار می

 آنهاست.

کردند عالوه بر این مصاحبه شوندگان همچنین به این اشاره می

که جهان از نظر آنها به غیر از بعد مادی، بعد فرا مادی هم دارد؛ 

بینیم اما آنها هم بر زندگی ما تأثیر می ابعادی که اگرچه ما نمی

دیگر سالمندان باور به تسلیم و های گذارند. از جمله باورداشت

کردند که نشان از چیزی فراتر از به تجربیاتی اشاره می آنها رضا بود.

رضایت از زندگی داشت. آنها از آنچه خداوند برای آنها مقدر 

کرده است نه تنها راضی هستند بلکه شکر گزار هم هستند. آنها در 

که به عقیده آنها گردند؛ حکمتی پس هر اتفاقی به دنبال حکمتی می

شود که و همین امر سبب می فراتر از محدوده عقل بشری است

 ها بیشتر شود.شکیبایی آنها در برابر فراز و نشیب

دیگر از قواعدی که زنان سالمند استعالیافته به آن باور یکی

داشتند قاعده سبب و مسبب بود. آنها به جهان نگاهی تقدیرگرایانه 

ای در جهان هستی ت جهان هستی را وسیلهداشتند و همه مخلوقا

دانستند و نیز معتقد بودند که نتایج اعمال افراد در نظام هستی به می

ی توان ییمو به  دیآ چو به قول شاعر "آنها منعکس خواهد شد. 

 رو نیا آدم که هست بهتر نیبنابرا .بگسلد رهایزنج دینا چون دیکش

 هاتیزیربرنامه ،یکنیم رو تالشت شما نکهیا. باشه داشته نظر مد

 سرنوشت در برنامه از خارج است ممکن ییزهایچ اما یکنیم رو
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 واکنش یجا به کنم آماده رو خودم من که بهتر چه پس. باشه شما

 ".رمیبپذ رو برای من مقدر شده است اونچه داد نشان

بعد موزونیت تجارب: سالمندی دوران انباشت تجارب هست و 

باری از تجارب را با خود به عنوان افرادی که کولههمیشه سالمندان 

دارند مورد توجه قرار دارند. اما آنچه اهمیت دارد ادراک خود 

بندی آنهاست و دهی و جمعسالمندان از این تجارب و نحوه سازمان

اینکه سالمندان تعالی یافته چگونه این تجارب را ارزیابی کرده و 

مایه اصلی دورن 5مشتمل بر گیرند. موزونیت تجارب بکار می

روایت فعاالنه از ››، ‹‹فهم متقدمات رشدی››، ‹‹جامع نگری››

 باشد.می ‹‹آینده نگری››و  ‹‹اعتبار بخشی به تجارب››، ‹‹گذشته

مصاحبه شوندگان به این نکته تأکید داشتند که امروزه به عنوان 

 یک سالمند، نگاهی جامع نسبت به زندگی دارند. بدین معنی که

هایی از زندگی که شیرین و لذت زندگی را فقط به عنوان بخش

گیرند. آنها معتقدند زندگی آمیز است در نظر نمیبخش و موفقیت

هاست که گاهی ای از جریانات و حوادث و فراز و نشیبمجموعه

خواهند تا آیند و گاهی ناخوشایند است. بنابراین آنها نمیخوش

اشتباهات گذشته را نادیده بگیرند، بلکه آنها تجارب ناخوشایند و یا 

پذیرند. تجربیات زندگی به آنها را به عنوان بخشی از زندگی می

آموخته است که زندگی یک جریان است، جریانی از رویدادها و 

ها. هیچ حادثه و رویدادی دائمی و هیچ نسلی جریانی از نسل

ا امروزه به عنوان رسید آنچه آنهماندگار نیست. همچنین به نظر می

کنند نیز کلیتی یکپارچه دارد. یکی از زنان سالمند سالمند تجربه می

به این نکته اشاره کرد که امروزه برخی از تجارب و خاطرات 

فراموش شده گذشته مجددا برایش پر رنگ شده است، خاطراتی 

که شاید حتی زمانی تالش کرده بود آنها را کنار بزند. او احساس 

افتد. او که نوعی بازگشت به گذشته برایش اتفاق می کردمی

همچنین بیان کرد که تجارب حسی متفاوتی را نسبت به گذشته 

دارد. بدین معنا که برخی از خاطرات با تجارب حسی مربوط به آن 

شود. برخی خاطرات برای او مجددا باز آفرینی و تجربه می

د که مایل هستند بخش سالمندان در همین راستا به این اشاره داشتن

ای که بینی و معنای تازههایی از زندگی گذشته خود را با جهان

اکنون برای زندگی دارند، مجدد تجربه کنند. آنها تمایلی نداشتند 

 که یکبار دیگر کودک یا جوان شوند بلکه آرزو داشتند بتوانند

یک به عنوان ) یرانهپهای زمانی و مکانی گذشته را برخی از موقعیت

 سالمند( زندگی کنند.

این سالمندان از آنچه که زمینه پختگی و خردمندی را فراهم 

دانستند چه اتفاقات و تجربیاتی آورد آگاه بودند و به خوبی میمی

منجر به تغییرات آنها شده است. یکی از سالمندان به این نکته اشاره 

سانی توان به آنچه در جریان طبیعی زندگی هر انکرد که میمی

افتد به چشم فرصتی برای رشد و آگاهی نگاه کرد یا می اتفاق می

های ها و چالشتوان آن را به عنوان مانع در نظر گرفت. او به سختی

کرد که به مرور منجر به هایی نگاه میزندگی به چشم فرصت

 اند.پختگی او شده

این سالمندان در توصیف تجارب خود روایتی فعاالنه داشتند. 

توانستند کردند میها وقتی از زندگی گذشته خود صحبت میآن

شرایط حاکم و بستری که رویدادها در آن اتفاق افتاده بود را در 

نظر بگیرند. بعالوه قادر بودند تا آنچه بستری فکری و زمینه تصمیم 

های دیگران در گذشته بود را نیز به خوبی درک کنند. آنها به گیری

شان که چرا دیگران از جمله پدران و مادرانکردند خوبی درک می

ها کردند. زنان سالمند در خالل مصاحبهدر گذشته آنگونه عمل می

اند نیز به خوبی به سهمی که خودشان در اتفاقات گذشته داشته

آگاهی داشتند و به جای اینکه خود را افرادی منفعل ببینند که نقشی 

اند خود را افرادی می نداشتهدر گذشته و اتفاقات خوب و بد آن 

خب آن زمان  " :مثال اند.دیدند که در مسیر زندگی اثربخش بوده

دوست داشتم درس  کردند من همدخترها خیلی زود ازدواج می

رفت. پانزده سالم آمد و میبخوانم اما نثل بقیه دخترها خواستگار می

ا به سید که شد پدرم بنا به اعتقادی که داشت که باید حتما من ر

بدهد من با شوهرم خدا بیامرز ازدواج کردم. من با اون سن کم از 

همون اول عروسی به خودم گفتم این زندگی با زندگی خانه پدر 

ها دیگه با خودت هست. تو خیلی فرق داره. اینجا همه مسئولیت

زندگی هم همیشه تالش کردم و همیشه مواظب همه چیز 

 نه دار(.ساله، خا 11، 0)شماره "بودم.

شد ها به آن اشاره مییکی از مواردی که در خالل مصاحبه

اهمیتی بود که سالمندان برای تجارب خود و دیگران قایل بودند. 

کردند که در مسیر زندگی خود به آنها نه تنها به این نکته تأکید می

مند بودند تا تجارب فردی اند بلکه عالقهکرده تجارب دیگران توجه

خود را نیز به دیگران انتقال بدهند. آنها برای خودشان به عنوان 

افرادی که کوله باری از تجارب را دارند نقش مشورتی و راهنمایی 

قایل بودند. از نظر آنها تجربیات به اندازه تحصیالت حایز اهمیت 

جارب خود پافشاری ندارند و تنها با این وجود در انتقال ت .است.
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زمانی که شرایط را مناسب ببینند نکات و تجربیات مد نظر خود را 

 کنند.به دیگران منتقل می

یکی از مقوالتی که در مصاحبه با زنان سالمند استخراج گردید 

کننده در پژوهش در نگری است. بسیاری از سالمندان شرکتآینده

نگری دادند که چگونه توانایی آینده های خود نشانخالل مصاحبه

دارند. آنها با تکیه بر تجارب قبلی خود و چشیدن سرد و گرم 

روزگار از مسایل و مشکالتی که ممکن است در آینده اتفاق بیافتد 

اندیشی آنها برای مسایل آگاهی داشتند. عالوه بر این توان عاقبت

های خود به یگیرکردند و در فضای تصمیماندیشی میآتی چاره

کردند که از بروز مشکالت احتمالی در آینده برای ای عمل میشیوه

ای خودشان و دیگران خودداری شود. یکی از سالمندان به شیوه

کند تا از بروز درگیری داد او تالش میکرد که نشان میاشاره می

و اختالفات مالی بعد از فوت خودش در میان فرزندان  های

 .جلوگیری نماید

 بحث و نتيجه گيری

زنان  در این پژوهش به تبیین پدیدارشناختی تجربه زیسته

بودند،  های استعالیی و خردمندی برخوردارسالمندی که از ویژگی

های رشد پرداخته شد استعالی سالمندی مفهومی است که به جنبه

یافته سالمندی اشاره دارد و به منظور فهم آن بهتر است تا به سراغ 

زیسته سالمندان رفته و این پدیده را از نگاه خود سالمندان تجارب 

های بررسی کنیم. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که نشانه

بعد قابل مشاهده است. ابعاد استعالی  0استعالی سالمندی در 

بعد  ،سالمندی حاصل از این پژوهش عبارتند از: بعد تعالی ارتباطی

بینی و بعد موزونیت تجارب. آنها نه تنها بعد تعالی جهان ،تعالی خود

آیند بلکه به راحتی از اشتباهات بهتر از گذشته با دیگران کنار می

های مداوم کنند. آنها به جای بحث و جدلپوشی میدیگران چشم

کنند تا مسائل را بیش از اندازه کش ندهند و به سادگی از تالش می

یه صلح دوستی دارند و روی آنها عبور کنند. همچنین آنها روح

ای توام با آرامش و احترام کنند تا با همه اطرافیان رابطهتالش می

داشته باشند. به همین دلیل، در خالل تجربیات خود به این نکته 

توانند حتی در مقابل دیگرانی که کنند که اکنون میاشاره می

در  کنند، محترمانه برخورد نمایند. سالمندانی کهشکنی میحرمت

این پژوهش شرکت داشتند به تغییراتی در بعد ارتباطات خود اشاره 

های ارتباطی ها و نگرششیوه ،داشتند که نشان از تغییر در مرزها

 ،داشت. آنها در روابط اجتماعی خود گزینشگری بیشتری داشتند

تر را به ارتباطات سطحی ترجیح های عمیقبدین معنی که معاشرت

دند مرزهای ارتباطی خود با دیگران را شفاف کنند قادر بو ،دادندمی

و از مداخالت و روابطی که برایشان ناخوشایند است جلوگیری 

توانستند از خلوت و تنهایی خود لذت نمایند و در عین حال می

دیدند که به هر قیمتی خود را درگیر تعامالت ببرند و نیازی نمی

الی سالمندی را بعد یکی از ابعاد تع ،(2115تورنستام )کنند. 

ارتباطات شخصی و اجتماعی عنوان کرد که این نظر با ابعاد تعالی 

و پیرامون بعد  ارتباط و تعالی جهان بینی در این پژوهش همسو

باشد. از نظر تورنستام فرد تعالی یافته با موزونیت تجارب نا همسو می

به کند و عالقه کمتری گیری بیشتری روابطش را انتخاب میسخت

گزینی در سالمندان روابط سطحی دارد و در عوض تمایل به خلوت

هایی نیز در ها تفاوتشود. اما به رغم شباهتتعالی یافته مشاهده می

بعد روابط اجتماعی میان این پژوهش و نظریه تورنستام وجود دارد. 

تجربیات زنان سالمند ایرانی به توانایی صلح آفرینی آنها در روابط 

اشت. اینکه سالمندان تعالی یافته نه تنها بهتر از گذشته با اشاره د

آیند بلکه به راحتی از اشتباهات دیگران چشم دیگران کنار می

های قبلی جای خود را به ها و زود رنجیکنند و لج بازیپوشی می

صلح و مدارا داده است. تورنستام در بحث تعالی خود به این نکته 

های خودپرستانه المندان متوجه ویژگیکند که برخی ساشاره می

تورنستام، کنند )خود شده و نوع دوستی بیشتری را جایگزین آن می

(. اما آنچه در این پژوهش در بعد ارتباطی مد نظر است 2115

آمیز با دیگران است. همچنین و روحیه برقراری روابط صلح توانایی

توام با شفقت  سالمندان این پژوهش در بعد ارتباطات خود روابطی

مندی روابطی که حاکی از دغدغه ،دادندو همدلی را نشان می

سالمندان نسبت به مسایل پیرامونی و احساس پیوند با دیگران بود. 

روابط آنها با دیگران عمدتا از روی مهر و نه از سر اجبار یا منفعت 

 رسید.طلبی به نظر می

یگران است. یکی ایجاد ارتباط با د ،کارکرد و نقش اصلی زبان

هایی که سالمندان استعال یافته داشتند نحوه بکارگیری از ویژگی

شان بود. پرهیز از زیاده گویی و نصیحت زبان در مناسبات ارتباطی

توجه به زمان و مکان  ،اطمینان از اثربخشی کالم ،هایی بیهوده

صراحت بیان و اظهار نظر به دور از ترس و بکارگیری  ،گفتگو

ها به منظور انتقال بهتر پیام خود به دیگران از تشبیهات و استعاره

های حاصل از این پژوهش در بعد ارتباطی هستند. جمله یافته

ای تحت عنوان خرد به مؤلفه ،تورنستام در بعد روابط اجتماعی
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اجتناب از قضاوت و نصیحت  کند که حکایت ازروزمره اشاره می

هایز و دارد )دیگران و برداشته شدن مرزهای دوگانه درست و غلط 

(. این تا حدودی با تجارب زنان سالمند ایرانی 2119تورنستام، 

ای به تفاوت دارد. چرا که سالمندان این پژوهش اگرچه اشاره

مند به نصیحت قضاوت کردن دیگران نداشتند اما همچنان عالقه

ای را برای انتقال نصایح های درایتمندانهدن دیگران بودند و شیوهکر

 گرفتند.خود به دیگران بکار می

این پژوهش در بعد تعالی خود به دو بخش خود مرور شده و 

هایی اشاره دارد خود رونده دست یافت. خود مرور شده به ارزیابی

دهد و از که فرد در دوران سالمندی نسبت به گذشته خود انجام می

های یابد یافتهبندی درباره خود دست میطریق آن به یک جمع

پژوهش حاضر پیرامون ابعاد تعالی جهان بینی، تعالی ارتباطی و بعد 

 ینلو(، احمدی 21100جول )های با یافته پژوهش تعالی خود

با  و پیرامون بعد موزونیت تجارب ( همسو2110تورنستام )( و 2110)

تورنستام ( و 2110) ینلو(، احمدی 21100جول )های پژوهش

کردهایی بود. چنین فردی در زندگی خود درنگ ناهمسو (2110)

هایی دارد که خود را گاهبدین معنا که در زندگی خود توقف ،دارد

کند. بر کند و در صورت نیاز مسیر خود را اصالح میبررسی می

رسد نظر میهای این پژوهش به مصاحبه اساس اطالعات حاصل از

 ،ای داردرسد و خود مرور شدهفردی که در سالمندی به انسجام می

قبل از رسیدن به سالمندی چنین روندی را شروع کرده است. این 

مفهوم به آنچه اریکسون از آن تحت عنوان یکپارچگی خود یاد 

خود به  یکپارچگی ،کند بسیار شباهت دارد. در نظریه اریکسونمی

 ی که فرد پشت سرگذاشته،عناصر زندگ رچگیو یکپا شدن یکی

 رونیاز ب اشیزندگ نکهیحالت، فرد فارغ از ا نیاشاره دارد. در ا

 (.2115تورنستام، ) یردپذیبد به نظر برسد، آن را م ایچقدر خوب 

اما چیزی فراتر از مفهوم یکپارچگی خود است و به  ،خود رونده

که نه تنها دچار  هایی از خویشتن یک سالمند اشاره داردبخش

رکود و توقف نیست بلکه در روندی از حرکت و رشد قرار دارد. 

یک سالمند تعالی یافته نه تنها به یکپارچه کردن عناصر و تجربیات 

خود و  شخصی خود می پردازد بلکه به اصالح و بازسازی مداوم

 توجه دارد. اش در همه ابعادرشد و سالمت شخصی

که تورنستام در نظریه خود تحت عنوان بعد جهان بینی با آنچه 

هایی دارد. بعد ها و تفاوتابعاد کیهانی مطرح کرده است شباهت

افزایش احساس همراهی با کائنات و  کیهانی در نظریه تورنستام به

یز و تورنستام، ها (خود را بخشی از جهان هستی دانستن اشاره دارد

لمندان در تعریف زمان و (. او در این بعد به تغییراتی که در سا2119

نشاط اتفاق می افتد اشاره دارد. در این  مرگ و زندگی و ،مکان

ها حاکی از این بود که افراد با ورود به سالمندی در پژوهش یافته

شان به جهان دچار تغییراتی شده و نگاه آنها مانند آنچه نوع نگاه

هی فرامادی از نگاهی مادی گرایانه به نگا تورنستام نیز معتقد است

(. اما زنان سالمند ایرانی در 2115تورمستام، دهد )تغییر جهت می

شان این بعد به مواردی اشاره کردند که نه تنها شامل تغییر نگاه

شد بلکه شامل باز تعریف معنای نسبت به مرگ و زندگی می

شد. آنها با تغییراتی که در زندگی بر اساس جهان بینی جدید هم می

شان به جهان اتفاق افتاده بود به تعریف جدیدی از معنای نوع نگاه

زندگی دست پیدا کرده بودند که بیشتر بر مقدار قناعت و تغییر 

 های زندگی بود.حس مالکیت و نیز تغییر اولویت

ایرانی یکی از ابعادی که در خالل مصاحبه با زنان سالمند 

بدست آمد بعد موزونیت تجارب بود. موزونیت تجارب به جریانی 

ارزیابی و بررسی تجارب و اصالح مداوم مسیر حرکت اشاره  از

ین سالمندان تالش کرده بودند تا جریان زندگی آنها توازن و ا دارد.

کردند این تعادل داشته باشد. آنها وقتی به تجارب خود نگاه می

نظم و هماهنگی کلی بر مسیر زندگی آنها حاکم حس را داشتند که 

توانستند بفهمند که نقش هریک از تجربیات در بوده است. آنها می

های پازل فردی که امروز هستند چه بوده و این تجربیات چگونه تکه

(. این بعد، تنها بعدی بود که به 2110مورسی، اند )زندگی را ساخته

قبلی به آن اشاره نشده است.  هایطور کلی در هیچ یک از پژوهش

های درک تواند زمینهمفهوم پردازی و توجه به مفاهیم زیربنایی می

و شناخت بهتر سالمندی را فراهم کند. سالمندی دوران انباشت 

باری از تجارب است و همیشه سالمندان به عنوان افرادی که کوله

ه اهمیت دارد تجارب را با خود دارند مورد توجه قرار دارند. اما آنچ

دهی و جمع ادراک خود سالمندان از این تجارب و نحوه سازمان

بندی آنهاست و اینکه سالمندان تعالی یافته چگونه این تجارب را 

گیرند. در دو منظر شاهنامه و مطالعه ارزیابی کرده و بکار می

توان بعد موزونیت تجارب را دید اما در منظر پدیدارشناسی می

ی سالمندی تورنستام چنین بعدی مشخص نشده است. نظریه استعال

در مطالعه پدیدارشناسی مصاحبه شوندگان به این نکته تأکید داشتند 

که امروزه به عنوان یک سالمند، نگاهی جامع نسبت به زندگی 

هایی از زندگی دارند. بدین معنی که زندگی را فقط به عنوان بخش
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گیرند. آنها است در نظر نمیآمیز بخش و موفقیتکه شیرین و لذت

ای از جریانات و حوادث و فراز و نشیب معتقدند زندگی مجموعه

آیند و گاهی ناخوشایند است. بنابراین آنها هاست که گاهی خوش

خواهند تا تجارب ناخوشایند و یا اشتباهات گذشته را نادیده نمی

تجربیات  پذیرند.بگیرند، بلکه آنها را به عنوان بخشی از زندگی می

زندگی به آنها آموخته است که زندگی یک جریان است، جریانی 

ها. هیچ حادثه و رویدادی دائمی و از رویدادها و جریانی از نسل

رسد آنچه آنها امروزه هیچ نسلی ماندگار نیست. همچنین به نظر می

کنند نیز کلیتی یکپارچه دارد. برخی از به عنوان سالمند تجربه می

اطرات فراموش شده گذشته مجددا برایش پر رنگ تجارب و خ

شود، خاطراتی که شاید حتی زمانی تالش کرده بودند آنها را می

کنار بزنند. گویی که نوعی بازگشت به گذشته برایشان اتفاق می 

افتد و نیز تجارب حسی متفاوتی را نسبت به گذشته دارند. بدین معنا 

ط به آن خاطرات برای که برخی از خاطرات با تجارب حسی مربو

شود. آنها تمایل دارند که بخش آنها مجددا باز آفرینی و تجربه می

ای که هایی از زندگی گذشته خود را با جهان بینی و معنای تازه

اکنون برای زندگی دارند، مجدد تجربه کنند. این بدین معنی نیست 

خواهند که یکبار دیگر کودک یا جوان شوند بلکه که آنها می

های زمانی و مکانی گذشته را برخی از موقعیت آرزو دارند بتوانند

 به عنوان یک سالمند( زندگی کنند.) یرانهپ

شناسی روانی و اجتماعی هرگز امری مطلق و نهایی سالمند 

ها گردد که ایدهنیست. یک سطح از این نسبی بودن به این امر بر می

قعیتی که در آن و تصورات پژوهشگران درباره سالمندی با مو

گردد کنند، ارتباط دارند. سطح دیگر به پارادایمی بر میزندگی می

کند و بنابراین وقتی که از خالل آن به پدیده سالمندی نگاه می

کند و در کند، تصویر واقعیت نیز تغییر میپارادایم نظری تغییر می

در نتیجه اینکه پژوهشگران عینک چه پارادایمی را به چشم بزنند 

بینند، اثر اینکه چه تصویری از سالمند و واقعیت سالمندی را می

از ) یقتحقگذار است. در این مطالعه تالش شد تا با تغییر پارادایم 

ای از پدیده گرایی به تفسیری(، پژوهشگر با ابعادهای تازهاثبات

سالمندی آشنا شود. مضامین استخراج شده از این پژوهش اگرچه 

متفاوتی از ابعاد استعالی سالمندی کمک کرد اما  به درک بهتر و

سؤاالت پژوهشی زیادی را نیز در این حوزه بوجود آورد. از جمله 

تواند بعدها مورد مطالعه قرار گیرد این ترین سؤاالتی که می مهم

است که اگرچه ابعاد استعالی سالمندی از خالل تجربیات سالمندان 

دن به استعالی سالمندی مشخص گردیده است اما فرآیند رسی

کند؟ سؤال دیگر این است چگونه است و از چه مراحلی عبور می

تواند مانع از رسیدن به تعالی که چه عواملی در مسیر زندگی فرد می

تواند فرآیند و پختگی در دوران سالمندی شود و چه عواملی می

 ها و آموزشرسیدن به استعالی سالمندی را تسهیل کند؟ آیا شیوه

تواند وجود داشته باشد که بکارگیری آنها در سنین قبل از هایی می

ای با سالمندان متعالی کمک جامعه سالمندی به حرکت به سمت

نماید؟ از دیگر سوی از آنجا که این پژوهش به مطالعه تجربیات 

زنان سالمند پرداخته است این سؤال می تواند مطرح شود که آیا 

الگو و ابعادی جنسیتی است یا خیر و آیا  استعالی سالمندی دارای

مسیر استعالی سالمندی در زنان و مردان متفاوت هست؟ پاسخ به 

تواند به دانش سالمندشناسی کمک کرده و منجر این سؤاالت می

ای بومی گردد که به تبیین و توصیف پدیده سالمندی به خلق نظریه

های ته و روشها پرداخاز منظری متفاوت و مبتنی بر توانمندی

های رسیدن به یک سالمندی متعالی را فراهم نماید. محدودیت

پژوهش عبارت بودند از، این مطالعه بوسیله توصیف تجربه 

کنندگان هدفمندی که در بافت فرهنگی و اجتماعی استان مشارکت

تهران قرار داشتند محدود شده است و همچنین به واسطه ویژگی 

اندک و براساس رسیدن ، حجم نمونه شناختی مطالعات کیفیروش

به نقطه اشباع نظری تعیین شده است، که این موارد قابلیت تعمیم 

شود به منظور افزایش کند. بنابراین پیشنهاد مینتایج را محدود می

های فرهنگی دیگر اوال این مطالعه در بافت قابلیت تعمیم نتایج،

ی و مطالعه این مفهوم بر های کمبا انجام پژوهش انجام گردد و ثانیا

های بزرگتر اعتبار یابی مفهوم بدست آمده بررسی گردد. روی نمونه

توانند منجر به درک مطالعات کمی در کنار مطالعات کیفی می

نکته دیگر آنکه  تری از موضوعات علمی شوند.تر و دقیقعمیق

ها از کیفیت غنی اطالعاتی برخوردار متأسفانه برخی از مصاحبه

اند که محقق ناچار به حذف آنها گردید و این ضعف به محقق ودهنب

گردد تا گردد و بنابراین پیشنهاد میگیری برمیدر گام نمونه

 گیری هدفمند خود دقت بیشتری نمایند.محققین بعدی در نمونه
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