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 چكيده

ن المنداشتود تا ست  افزایش ستن، کاهش ادراك کارآمدی اجتماعی در اثر بازنشتستت ی و دور شتدن فرزندان باعث می    اند که تحقیقات نشتان داده  زمينه:

های سرمایه  ی وااجتناب تجربه پژوهش با هدف بررسی نقش این  هدف:  کنند، اما آیا معنای زندگی می تواند نقش میانجی داشته باشد؟  احساس تنهایی  

 -پژوهش توصتتیفی روي   روش:. انجام شتتد شتتهراصتتفهان در در ستتالمندان  یزندگ یمعنا یگریانجیبا م ییاحستتاس تنها بینیدر پیش روانشتتناختی

تعداد نمونه این پژوهش شامل  بود.  0314همبست ی از نوع مدلسازی معادالت ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل سالمندان شهر اصفهان در سال          

شدند.    شیوه نمونه سالمند بود که به   213 سترس انتخاب  شامل    گیری  در د ستفاده  شنامه    ابزارهای مورد ا س سل،    پر ساس تنهایی )را شنامه    0111اح س (؛ پر

همكاران،  و )بوند عمل و پذیري پرستشتنامه  (، و 2111پرستشتنامه معنا در زندگی )استت ر و همكاران،    (؛ 2114های روانشتناختی )لوتانز و اولیو،  سترمایه 

شنامه   بود.  (2100 س ساختاری      از رويها، پس از جمع آوری پر سازی معادالت  سون  و مدل ست ی پیر ش   تجزیه و تحلیل داده برای  های همب ستفاده  . دها ا

اجتناب  گری معنای زندگی در رابطه بینعالوه بر این، نقش میانجی (.p<110/1)معناداری بین متغیرها وجود داشتتت نتایج نشتتان داد که روابط  ها:يافته

سرمایه اتجربه شناختی با ی و  سالمندان  ییاحساس تنها  های روان شد.   در  سالمندان می    گيری:نتيجهت یید  شتن و پروري معنای زندگی در بین  واند به تدا

 های روانشناختی، معنای زندگی، سالمندانای، سرمایهاحساس تنهایی، اجتناب تجربه كليدها:واژه. و تجربه دوری منجر گردد غلبه بر احساس تنهایی
Background: Increasing age, decreasing social efficacy perception due to retirement, and getting the children away 

cause feeling loneliness in the elderly. Aims: this study was conducted to investigate the role of experiential 

avoidance and psychological capitals in predicting feeling loneliness by mediating the meaning in life in the elderly 

in the city of Isfahan. Method: The study was descriptive-correlational of structural equation modeling type. The 

statistical population of the study included the elderly in the city of Isfahan in 2018. The study sample was 253 

elderly people who were selected through convenience sampling. The applied instruments included the loneliness 

scale (Russel, 1996), the psychological capital questionnaire (Lotanz and Olio, 2007), the meaning in life 

questionnaire(Stagger et al., 2006), and the acceptance and action questionnaire (Bond et.al, 2011). After collecting 

questionnaires, the data were analyzed through Pearson correlation and structural equation modeling methods. 

Results: The results showed that there were significant relationships between the variables (p˂0/001). Moreover, 

the mediating role of the meaning in life in the relations of experiential avoidance and psychological capitals to 

feeling loneliness  in the elderly was confirmed. Conclusions:  Developing meaning in life in elderly, can overcome 

felling of loneliness and experiential avoidance. Key words: Feeling loneliness, Experiential avoidance, 

Psychological capitals, Meaning in life, Elderly 
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 مقدمه

ست که دوران حیات او       شمند و اجتماعی ا سان موجودی اندی ان

شیب  ست و دوره   با فراز و ن سیاری همراه ا های مختلفی از تولد های ب

تا مرگ را زیر عنوان مراحل گذار از کودکی به جوانی، میانستتالی و 

ای سالمندی پدیده . گذاردپشت سر می   0گذار به سالمندی در نهایت 

فرآیندی، بیولوژیك و زیستتتتی استتتت که پیر شتتتدن و فرستتتودگی 

شتتتود. این تغییرات و ستتتاختار فیزیولوژیك انستتتان را شتتتامل می     

 دهد فرستتتودگی فیزیكی، روان انستتتان را نیز زیر ت ثیر خود قرار می  

دی و جمعیت ستتالمند وجود پدیده ستتالمن(. 0381)زارعی و قربانی، 

سالمند   در هر جامعه ست.  ست که نیرو و     ای اجتناب ناپذیر ا سی ا ک

قوای جستتتمانی او طی یك فرآیند تدریجی رو به کاستتتتی و زوال        

ندگی روزمره    هاده استتتتت و از این رو برای امور ز به کمك    ن اي 

سالخوردگی برای بعضی   (. 2101و همكاران،  2)وانگنیازمند است  

ای از رشد و تكامل است که همراه با آسایش و     مرحلهاز سالمندان،  

صورتی که برای برخی دی ر، یك مرحله       ست. در  ضایت خاطر ا ر

، 3)شتتتیه، یانگ، گارتاگانیس، یو و اینوی         تستتتمنفی از زندگی ا 

2108). 

 7اند، احستتاس تنهایییكی از عواملی که ستتالمندان با آن مواجه

قانی،       ناهی و حستتتینی رم ند، پ یدری،  0311استتتتت )میردریكو ؛ ح

(. 2102، 1؛ بخت و زاستتنیوستتكی 0311قدوستتی بروجنی و ناصتتو،  

شكالت روانی      سالمندان یكی از م ست  -احساس تنهایی   اجتماعی ا

شده است. کاهش قوای جسمانی و سالمتی و       که کمتر به آن توجه 

نان را در معرض خطر انزوا     كان، آ هد و برای  قرار میفوت نزدی د

ای ناخوشتتتایند و بستتتیاری از ستتتالمندان تنهایی در آخر عمر پدیده 

ست )    ساینده ا سمعیلی    فر سائی، چراغی، ا (. 0313 ،فردمحسنی  و شم

احستتاس تنهایی منشتت  بستتیاری از حاالت نامتعادل روانی ستتالمندان   

، 1چون خودکشی، افسردگی، یاس و ناامیدی است )هنریچ و گالون    

حستتتاس تنهایی به عنوان یك وضتتتعیت دیرپای درماندگی (. ا2111

سوء تفاهم یا   عاطفی، زمانی روی می دهد که فرد احساس بی ان ی، 

                                                           
1. elder 
2. Wang 
3. Hshieh, Yang, Gartaganis, Yue, Inouye 
4. loneliness 
5. Bekhet, Zauszniewski 
6. Henrich, Gullone  
7. de Vlaming, Haveman-Nies, Van’t Veer, de Groot 
8. Tsur, Stein, Levin, Siegel, Solomon 

کند و یا فاقد ال وی اجتماعی مناستتب برای فعالیت طرد شتتدگی می

هایی استتتت که احستتتاس یكپارچ ی     های مطلوب، به ویژه فعالیت    

 ریدهشی  ،عفری فاضل جسازد ) اجتماعی و تعلق عاطفی را فراهم می

ینتتك، هتتاومتتان    ؛ دی0311 ،موستتتتوی  و م ین، وانتتت وال یر و  و و

(. 2101، 8؛ تسار، استین، لوین، سی ل و سولومون    2101، 4گروتدی

ساس تنهایی به درماندگی    این تعریف کمك می صطالح اح کند تا ا

ناشتتتی از نوعی احستتتاس همیشتتت ی جدایی از دی ران و نه انزوای  

شتتتود که  چنین یادآور می این تعریف هماجتماعی محدود شتتتود.    

با دی ران محدود می      یا افرادی که    افرادی که تماس خود را  کنند، 

سبك زندگی منزوی را ترجیو می  دهند، لزوماً احساس تنهایی  یك 

؛ واورزینیك و  2111، 1ستتتلز و شتتتارابانی  کنند )ویستتتمن، مای  نمی

ردن یكستتتان (. تنها بودن با احستتتاس تنهایی ک2100، 01پوالرویتمان

توان با دی ران و در کنار دی ران بودن را به منزله نیستتت و حتی نمی

جلوگیری از احستتتتاس تنهتتایی فرض نمود )برگمتتان و ستتت تتال  

 (.  2108، 00کارپاس

شان داده همچنین نتایج پژوهش سالمندی های گوناگون ن  اند که 

همراه استتتتت  03و اضتتتطراب مرگ 02بتتا بروز اضتتتطراب معموالً

(. این فرآیند ستتبب بروز رفتارها و 0310و استتماعیلی،  پور)قربانعلی

؛ 0311فر و نریمانی، شتتود )صتتمدی افكار اجتنابی در ستتالمندان می

به دلیل تجارب  افراد (. چرا که برخی0311فرد، آقاجانی و صتتمدی

 عیس  خود منفی هیجانی تجارب از کردن اجتناب زای خود باآسیب 

  اجتناب یعنی عمل این به. دهند کاهش را خود اضتتطراب کنندمی

  هایحس و افكار منفی، هایهیجان مثل) درونی تجارب از کردن

ویلیامز، هاردت، هنسچل و  ) شود می گفته 07ایتجربه اجتناب( بدنی

تواند ای میاین در حالی استتت که اجتناب تجربه (،2101 ،01ادین ر

سالمندان نیز دامن زند. اجتناب    ایازهس  ای،تجربه به احساس تنهایی 

ود و ش می برده کار به دردناك تجارب از اجتناب منظور به که است 

خصی و ش تجارب با تماس برقراری به نسبت میلیبی بخش دو شامل

، 01تالي برای اجتناب از تجارب دردناك استتت )چاوال و اوستتتافین

9. Wiseman, Mayseless, Sharabany 
10. Wawrzyniak & PollardWhiteman 
11. Bergman, Segel-Karpas 
12. anxiety  
13. death anxiety  
14. experiential avoidance 
15. Williams, Hardt, Henschel, Eddinger 
16. Chawla & Ostafin 
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تجربه  (. اجتناب2101، 0؛ کیرك، میر، ویستتمن، دیكون و آ 2114

سات    افكار، تغییر یا کاهش منظور به ای سا   ناراحت هایحس یا اح

نی افسردگی و تجارب بالی  هاینشانه  با افراد در و کندمی عمل کننده

سیب  شتر آ ست  غیربالینی افراد از زا بی شدان، ) ا سبه پ و مرینا کا ، 2ری

 (.2103، 3؛ جاراسیكو2111

المندان ای ستوانند قدرت مقابلهمتغیرهای مختلفی هستند که می

بهبود بخشیده و رضایت کلی از زندگی را در آنها افزایش دهند. را 

است )جعفری و  7های روانشناختییكی از این متغیرها سرمایه

های پیشین بیان ر آن (. حال آنكه نتایج پژوهش0311پور، حسام

های روانشناختی با احساس تنهایی دارای رابطه هستند که سرمایه

سرمایة  (.0314، زاده نمینیسقلیعبا و مازندرانیمعكوس است )

روانشناختی از نظر مفهومی، حالتی مثبت از روانشناختی فردی در 

زمینه رشد و تحول است که حداقل چهار مشخصه قابل شناسایی دارد: 

)اطمینان داشتن به توانایی خود و تالي ضروری و  1خودکارآمدی

 1اریامیدوان یز(، الزم به منظورکسب موفقیت در تكالیف چالش

)پایمردی و پشتكار در جهت نیل به اهداف و تغییر مسیر برای دستیابی 

)اسناد مثبت نسبت به موفقیت  4بینیبه موفقیت در صورت نیاز(، خوي

پذیر بودن برای که مفهوم انعطاف 8آوریدر حال و آینده( و تاب

 دستیابی به موفقیت و اهداف را در زمان رو به رو شدن با دشواری و

؛ استراتمان 2100، 1مشكالت در بر دارد )اوی، ریچارد، لوتانز و مادر

مؤلفه سرمایه  (. از نظر ماهیتی2101، 01مورگان -و یوسف 

ی انسان از هاها و تواناییروانشناختی دارای بار مثبت بوده و به ظرفیت

شود )اوی، لوتانز، اسمیت و ن ریسته میدیدگاهی کامالً مثبت 

 (. 2108، 02کانگ و باسر ؛2101، 00پالمر

فه  ند که می      مؤل ناختی مختلفی هستتتت ند روابط های روانشتتت  توان

افراد  تر در همهمتغیرهای روانشناختی را در سالمندان و به زبانی کلی  

یا منفی خود قرار دهند. یكی از متغیرهایی که           بت و  ت ثیر مث تحت 

ست می      شده ا شان داده  سته و معنادار ن ر ی دتواند نقش میانجی برج

                                                           
1. Kirk, Meyer, Whisman, Deacon, Arch  
2. Kashdan, Morina & Priebe 
3. Juarascio 
4. psychological capital 
5. self efficacy 
6 .hope 
7. optimism 
8. resiliency 
9. Avey, Reichard, Luthans & Mhatre 

استتت )جعفری،   03روابط بین متغیرها داشتتته باشتتد، معنا در زندگی  

 -تورلس، مونفورد  -؛ گررو 2108؛ برگمتتان و همكتتاران،    0317

؛ 2104، 07سالس و باالگر  -سابادو، ماریمون، پورتا   -رویو، توماس 

پارك و هوگ  تایج پژوهش 2101، 01کیم،  های  (. عالوه بر این ن

یان ر آن بودند که      فه در دوره ستتتالمندی اهمیتی    مختلف ب این مؤل

(. 0311دوچنتتدان دارد )احمتتدی، بتتاقریتتان، حیتتدری و کشتتتفی،  

  ایرههب به تبدیل را زندگی از دوره این سالمندی تحولی هایویژگی

  نانچآن. کنندمی زندگی معنای نظر نقطه از توجه خور در و متمایز

  ییافت رشد  و شكفت ی  مرحله داردمی بیان( 0181) 01اریكسون  که

  و یزندگ ستتابق هایزمینه همه بازن ری معنای به "ناامیدی برابر در

سجام  برای تالي   نعی در خود از یكپارچه حس یك حفظ و آنها ان

ندی  . باشتتتتد  می فیزیكی های نقصتتتتان ظهور و وجود   با  ستتتتالم

 تیشتتناخ جامعه و روانشتتناختی فیزیولوژیك، عمیق هایدگرگونی

  تغییرات این(. 0310 اسماعیلی،  و پورقربانعلیبه نقل از ) است  همراه

 رخ فرد شناختی  هایتوانایی در سالمندی  با همراه که مالحظه قابل

  سالمند فرد و قرارداده تهدید معرض در را او سالمت روانی دهد،می

ستعد  را شكالت  به ابتالء م شناختی  م   با نتیجه، در. کندمی متعدد روان

 از مرحله این در مرگ نتیجه در و پیری به شتتتدن نزدیك وجود

  خواهد تمتفاو بسیار تحول قبلی مراحل با معنا تمرکز زندگی چرخه

 .بود

 ستتتالمندان میان در را زندگی معنای منابع چندی هایپژوهش

(. 2118 ،04ترنستتتند و فلت نوردن دویر،) اندداده قرار مطالعه مورد

 چون هاییحوزه که بود آن از حاکی هاپژوهش دستتتت این نتایج

 از هایینمونه در زندگی معنای منابع غیره و باورها سالمتی،  روابط،

  و دویر مثال عنوان به. دهند می اختصتتتاص خود به را ستتتالمندان

ساس  چون عواملی که کردند گزاري( 2118) همكاران   به تعلق اح

 خشمعناب منابع و عوامل از جسمی کارایی و بودن نیاز مورد دی ران،

ها عالوه بر این نتایج پژوهش .گرددمی محسوب سالمندان زندگی به

10. Stratman, Youssef-Morgan  
11. Smith & Palmer 
12. Kang, Busser 
13. meaning of life 
14. Guerrero-Torrelles, Monforte-Royo,  Tomas-Sabado, 

Marimon, Porta-Sales, Balaguer 
15. Kim, Park, Hogge 
16. Erikson 
17. Dwyer, Nordenfelt, & Ternestedt 
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و و بینی همراه استتت )یبیان ر آن هستتتند که معنا در زندگی با خوي

نگ    یانجی در     (. همچنین این متغیر می2101، 0چا به عنوان م ند  توا

رابطه بین متغیرهای روانشناختی در سالمندان عمل نماید )جو، شین،    

 رد که دی ری مؤلفه معنا منابع کنار (. در2103، 2کیم، کین و پارك

  دابعا باشد می توجه و اهمیت حائز سالمندان  میان در معناداری حوزه

  هب زندگی معنای "جستجوی " و "وجود" ابعاد. است  زندگی معنای

 عنایم یافتن برای فعاالنه کاوي و جستجو جای در و معناداری میزان

 ،3؛ استتت ر0317 ،علیپور و زادهزالی ،نژاد)رحیمی دارد بیشتتتر اشتتاره

سه  در سالمندان (. 2102 ستجوی  ترجوان سنی  هایگروه با مقای   ج

 را یباالتر معنای وجود سن افزایش با و دهندمی نشان کمتری معنای

سبر     ) کنندمی گزاري شی و ک ست ر، اوی   ترتیب همین به(. 2100 ،7ا

 ستتتن افزایش با زندگی معنای که داردمی بیان نیز( 2111) 1شتتتنل

 دخو سطو  باالترین به سال ی  11در  سازه  این دارد؛ تقریبی افزایشی 

 . گرددمی حفظ آخر تا سطو این و رسیده

حال با توجه به آسیب روانشناختی در سالمندان همچون احساس 

هتایی همچون  ای و همچنین نقش مؤلفته تنهتایی و اجتنتاب تجربته   

 ستتالمت روانیای و های روانشتتناختی در بهبود قدرت مقابلهستترمایه

 های مهمگر مؤلفهستتتالمندان و از طرفی لزوم بررستتتی نقش میانجی

با ستتتالمندی همچون معنا      در زندگی و همچنین عدم انجام    مرتبط 

ای هی و ستترمایهااجتناب تجربه پژوهشتتی در راستتتای بررستتی نقش 

ناختی در پیش  ها   بینیروانشتتت نا م یگریانجی با م  ییاحستتتاس تن  یع

سالمندان  یزندگ شد تا نقش میانجی   در  ش ر بر آن  عنای گر م، پژوه

تی های روانشتتناخستترمایهو ی ااجتناب تجربهرا در رابطه بین  زندگی

. را مورد بررستتی و آزمون قرار دهدستتالمندان در  ییاحستتاس تنهابا 

های تواند در پژوهشحال آنكه پژوهش ر با دستیابی به این موارد می

آتی به تدوین بستتتته آموزشتتتی مبتنی بر این مدل پرداخته و بر این        

ماید با ناساس با بكارگیری آموزي معنا در زندگی سالمندان، تالي 

های روانشتتناختی ستتالمندان، از  ستترمایهو ی ااجتناب تجربهت ثیر بر 

 میزان ادراك و احساس تنهایی آنها بكاهد.

 روش

یك پژوهش همبست ی از نوع مدل سازی معادالت  این پژوهش

ی مستتتیر و تحلیل عامل تحلیل ی ازترکیب استتتاستتتاً ستتتاختاری بود که

                                                           
1. Yu, Chang 
2. Ju, Shin, Kim, Hyun, Park 
3. Steger 

سالمندان شهر اصفهان در  . جامعه آماری پژوهش شاملت ییدی است

سكن در      0314سال   شماری عمومی نفوس و م سر بود. طبق آخرین 

صفهان        11تعداد افراد دارای  0311سال   شهر ا سن و باالتر در  سال 

درصد جمعیت   14/01نفر اعالم شده ،که این افراد سالمند    271417

اند. تعیین حداقل حجم نمونه الزم ،     کل این شتتتهر را تشتتتكیل داده   

ست.  ب سیار با اهمیت ا سیاری از پژوهش ران حداقل    رای مدل یابی ب ب

نفر اعالم کرده اند )کالین، هوناکر، جوزف  211حجم نمونه الزم را 

نفر بود  213(. بر این اساس تعداد نهایی حجم نمونه  2110، 1و سچیو 

نفر در نظرگرفته شتتتد. از این   311که جهت جبران ریزي احتمالی    

 213مه به دلیل مخدوي بودن حذف و تعداد        پرستتتشتتتنا   74تعداد،  

گیری در از روي نمونه این پژوهشپرسشنامه وارد پژوهش شد. در    

ضر در             سالمندان حا صورت که از بین  شد. بدین  ستفاده  سترس ا د

های مختلف و  ی بازنشتتتستتتت ی ستتتازمان   ها راها، کانون  ستتتفرهنگ 

سال      پارك ستان  صل پاییز و زم های ك، با توجه به مال0314ها در ف

عداد     به پژوهش ت ند )  311ورود  نفر زن( 013نفرمرد و  011ستتتتالم

شنامه    س شد.  انتخاب و پر های ورود مالكهای پژوهش به آنان ارائه 

سنی باالتر از       به پژوهش شتن محدوده  سال، دارا بودن   11شامل: دا

ستتطو هوشتتیاری و شتتناختی الزم جهت شتترکت در پژوهش، عدم   

شتن اختالالت  شتن تمایل     -روانی  معلولیت، ندا  شخصیتی مزمن، دا

شتن حداقل سطو تحصیالت سیكل بود.         به شرکت در پژوهش و دا

های خروج از پژوهش نیز شتتامل عدم تمایل به ادامه حضتتور  مالك

ینی بها و بروز حوادث پیشدر پژوهش، پاسخ مخدوي به پرسشنامه    

یت اخالق در پژوهش،            عا هت ر ماری( بود. ج ند بی مان نشتتتتده )ه

شرکت در   سالمندان ایت رض  کسب و از کلیه مراحل   پژوهشبرای 

نان داده    ند. دشتتت آگاه  انجام پژوهش  به این افراد اطمی عالوه بر این 

و نتایج  شتتتده که اطالعات آنها به شتتتكل محرمانه باقی خواهد ماند

 نام منتشر خواهد شد.پژوهش به صورت بی

 

 

 

 

 

4. Oishi & Kesebir 
5. Schnell 
6. Kline, Honaker, Joseph, Scheve 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
57

46
2.

13
98

.1
8.

74
.8

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
sy

ch
ol

og
ic

al
sc

ie
nc

e.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 12

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886918305725#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886918305725#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167494312001793#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167494312001793#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167494312001793#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167494312001793#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167494312001793#!
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1398.18.74.8.5
https://psychologicalscience.ir/article-1-269-fa.html


  و همكارانسعیده امینی                                                                                                   ...بینیهای روانشناختی در پیشی و سرمایهااجتناب تجربه نقش 

 

111 

 
 

 ابزار 

پرسشنامه احساس تنهایی تنهایی بزرگساالن:  احساس مقیاس

 در دانش اه کالیفرنیا ساخته 0توسط راسل 0148بزرگساالن در سال 

 مناسبی که برای این مقیاس قابلیت اعتمادو  درستی شد. علیرغم 

گزاري شده بود برای رفع برخی نواقص راسل و همكاران در سال 

که  سوم نسخه در ه دادند. آنهاای را ارائنسخه تجدیدنظر شده 0181

 به پاسخ ویی نحوه و آزمون هایتدوین شد، عبارت 0111در سال 

 به مثبت منفی از را آزمون چهارم ماده محتوای کرده و ترساده را آن

که  کردند طراحی ایگونه به را آزمون مواد همچنین دادند. تغییر

سؤال  21بتوان از طریق مصاحبه آن را اجرا کرد این مقیاس شامل 

همیشه( نمره داده  =7هرگز  =0ای )درجه 7لیكرت  است که در طیف

است. کسب نمره  81تا  21می شود. دامنه نمرات این پرسشنامه بین 

 این برای (0111باالتر نشان دهنده احساس تنهایی بیشتر است. راسل )

گزاري کرد. در پژوهش  17/1با  برابر آلفای ضریب مقیاس نسخه

 و 88/1فای کرونباخ مقیاس آل( 0381بحیرایی، دالور و احدی )

 14/1تنهایی احساس و افسردگی نمرات بین همبست ی ضریب

یب با استفاده از ضر قابلیت اعتمادنیز  این پژوهشدر محاسبه شد. 

 به دست آمد. 87/1آلفای کرونباخ 

  و 2بوند را عمل و پذیري پرسشنامه   عمل: و پذیري پرسشنامه  

 پرستتشتتنامه از ایماده 01 نستتخه یك. اند ستتاخته( 2100) همكاران

 پرستشتنامه   این. اندستاخته ( 2117) همكاران هیز و که استت  اصتلی 

  و ایتجربه  اجتناب  پذیري،  تنوع، به  که  ستتتنجد می را ایستتتازه

 ى،فت عباستتتی، ایران در. گرددبرمی روانشتتتناختی ناپذیریانعطاف

 را پرسشنامه   این سنجی روان مشخصات  ( 0310) ضرابی  و مولودی

 از اجتناب عامل 2 اکتشافی عاملی تحلیل. دادند گزاري پژوهشی در

  روی کنترل و (01و  1، 4، 1، 3، 2، 0هیجانی )ستتتؤاالت   تجارب 

سؤاالت   شان  را (8و  1، 7زندگی ) ساس مقیاس  گویه ها . داد ن  4برا

 4تا )هرگز درستتتت نیستتتت(  0لیكرت استتتت که از امتیاز ای درجه

ست(     شه درست ا ش درجه )همی ست بندی  به 01و  1، 0سؤاالت   .ده ا

و  01شود. حداقل نمره این پرسشنامه    گذاری میشكل معكوس نمره 

 اجرای از حاصتتل نتایج در نمره افزایش .باشتتدمی 41حداکثر نمره 

مه     این نا یان  پرستتتشتتت نده  ب ناب  افزایش کن به  اجت کاهش  تجر ای و

شناختی انعطاف شخصات     آزمودنی پذیری روان ست. م   سنجی روان ا

                                                           
1. Russell 
2. Bond  

سخه  صلی  ن ست  شرح  بدین ا   نمونه 1 با کنندهشرکت  2801 نتایج: ا

شان  . دارد بخشی رضایت  و درستی  ،قابلیت اعتماد ابزار این که داد ن

صله  در بازآزمایی قابلیت اعتماد و 1/87 آلفا ضریب  میان ین   و 3 فا

 که داد نشتتان نتایج. آمد دستتت به 41/1 و 80/1 ترتیب به ماه 02

 افزایشتتی و طولی همزمان، صتتورت به عمل و پذیري پرستتشتتنامه 

  بینیپیش را کار از غیبت میزان تا ذهنی سالمت  از نتایج از ایدامنه

نسخه   رسد می نظر به. است  آن زیربنایی نظریه با همسان  که کندمی

  اندازه را نستتخه اول با مشتتابه مفهوم عمل و پذیري دوم پرستتشتتنامه

(. 2100 همكاران، و بوند) دارد بهتری سنجی روان ثبات اما گیرد،می

  پرستتشتتنامه درونی همستتانی( 0310)در پژوهش عباستتی و همكاران 

ضایت 40/1-81/1)   به. ودب بخش ( درگروه های بالینی و غیربالینی ر

  راب،اضط  و افسردگی  هاینشانه  با هیجان از ایتجربه اجتناب عالوه

مت سال  پرسشنامه   در ناراحتی هایشاخص  و هیجان تنظیم در مشكل 

 یافتراق درستتتی نتیجه همچنین. داد نشتتان را معناداری رابطه روانی

  و بالینی  گروه دو در هیجانی  تجارب  از اجتناب  عامل   داد نشتتتان

بالینی  فاوت  غیر ناداری  ت مل    ولی. دارد مع ندگی  روی کنترل عا  ز

ت قابلینیز  این پژوهشدر نداد.  نشتتان گروه دو در معناداری تفاوت

های  با استتتتفاده از ضتتتریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس         اعتماد 

، و 80/1به ترتیب زندگی  روی هیجانی و کنترل تجارب از اجتناب

 به دست آمد. 82/1و برای نمره کل پرسشنامه  83/1

 هایسؤالی سرمایه   27پرسشنامه    پرسشنامه سرمایه روانشناختی:     

تهیه گردیده و از  3توستتط لوتانز و اولیو 2114روانشتتناختی در ستتال 

تا           یك  مدی )ستتتؤاالت  کارآ یاس خود هار زیرمق یدواری  1چ (، ام

بینی ( و خوي08تا   03آوری )ستتتؤاالت (، تاب 02تا   4)ستتتؤاالت 

شده است. هر زیرمقیاس این پرسشنامه        27تا  01)سؤاالت   شكیل  ( ت

شش ماده بوده که آزمودنی، به هر ماده بر مبنای مقیاس شش    دارای 

ت )کامالً مخالفم تا کامالً موافقم: نمره یك تا شتتش(  ای لیكردرجه

سخ می  شناختی، در ابتدا     پا سرمایه روان سبه نمرهء  دهد. به منظور محا

نه محاستتتبه و ستتتپس مجموع            به طور جداگا نمره هر زیرمقیاس را 

ره دهد. حداقل نمنمرات، نمره کل سرمایه روانشناختی را تشكیل می   

شنامه     س شان      می 077و حداکثر  27این پر سب نمره باالتر ن شد. ک با

دهنده ستتترمایه روانشتتتناختی بیشتتتتر استتتت. از طریق تحلیل عاملی   

ستتازه این پرستتشتتنامه ت یید شتتده استتت و آلفای     درستتتیت ییدی، 

3. Luthans, Avolive 
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شنامه به ترتیب    س ست آمده   81/1و 14/1کرونباخ و بازآزمون پر به د

وهش . پژ(0313محمدزاده، امیدوار و امیدوار، استتت )نریمانی، شتتاه 

یدا )  هارنظر      0311فروهر و هو مایشتتتی و اظ عد از دو اجرای آز ( ب

صوری و محتوایی این پرسشنامه را مورد ت یید      درستی صاحبنظران،  

گزاري گردیده استتتت.   84/1قرار داده و ضتتتریب آلفای کرونباخ    

، در پژوهش خود از درستتتی( نیز برای تعیین 0317فرخی و ستتبزی)

ج ه کل استتتفاده نموده و با توجه به نتایهمبستتت ی نمره هر بعد با نمر

تاب            یدواری،  مدی، ام کارآ عاد خود یب اب آوری و تحقیق، ضتتترا

یب    خوي به ترت یاس    و  11/1، 11/1، 48/1 ،87/1بینی  کل مق برای 

نیز آلفای کرونباخ برای  این پژوهش در. به دستتت آمده استتت 81/1

بینی يآوری و خوهای خودکارآمدی، امیدواری، تاب    خرده مقیاس 

برای نمره کل پرستتشتتنامه  81/1و  41/1، 81/1، 48/1 برابر بیترت به

 .آمد بدست 80/1

پرستتشتتنامه معنا در زندگی توستتط   پرستتشتتنامه معنا در زندگی:

( جهت ارزیابی معنا و تالي 2111) 0استتت ر، فریزر، اویشتتی و کالر 

ست و     شده ا ستی برای یافتن آن ارائه  س  قابلیت اعتمادو  در اختار و 

های متفاوت مورد بررسی  های مختلف با نمونهعاملی آن در پژوهش

آیتم  77قرار گرفته استتتت. این محققان برای ستتتاخت این ابزار ابتدا 

شافی به دو عامل       ستفاده از تحلیل عاملی اکت سپس با ا تهیه کردند و 

با مجموع         نا در زندگی  نا در زندگی و جستتتتجوی مع  04وجود مع

 4افتند. ستتتپس در یك تحلیل عاملی ت ییدی با حذف آیتم دستتتت ی

گویه دستتتت یافتند. این     01گویه به ستتتاختار مناستتتب دو عاملی با        

سؤاالت        شنامه دارای دو زیرمقیاس جستجوی معنا ) س ، 8، 4، 3، 2پر

( استتت. شتتیوه 1، 1، 1، 7، 0( و وجود معنا در زندگی )ستتؤاالت 01

ساس طیف ل    نمره شنامه بر ا  یكرت از کامالً نادرست گذاری این پرس

به  1( انجام می شتتتود. ستتتؤال 4)نمره یك( تا کامالً درستتتت )نمره 

شنامه      گذاری میشكل معكوس نمره  س شود.کمترین نمره در این پر

شتن         41و باالترین نمره  01 شان دهنده دا سب نمره باالتر ن ست. ک ا

( 2111های استتت ر و همكاران )معنا در زندگی استتت. طبق پژوهش

و زیرمقیاس جستتتتجوی   81/1زیرمقیاس وجود معنا    یت اعتماد   قابل 

برآورد شتتتده استتتت. طبق پژوهش استتتت ر و همكاران     84/1معنا  

های وجود معنا و جستتتجوی معنا به زیرمقیاس قابلیت اعتماد( 2111)

ضریب     41/1و  43/1ترتیب  ست.  شنامه معنا در     قابلیت اعتمادا س پر

                                                           
1. Steger, Kawabata, Shimai & Otake 

( بتتا 0310بری و محتشتتتمی)اکفر، علیزنتتدگی در پژوهش پیمتتان

به دستتتت آمده استتتت. در  81/1استتتتفاده از فرمول آلفای کرونباخ 

ستتازه و  درستتتی( 0312) استتتوار و جعفریانپژوهش مصتترآبادی، 

تشخیصی این پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و مطلوب گزاري       

با استتتفاده از ضتتریب آلفای   قابلیت اعتمادنیز  این پژوهششتتد. در 

های وجود معنا و زیرمقیاس جستتتجوی معنا کرونباخ برای زیرمقیاس

به دستتت  87/1و برای نمره کل پرستتشتتنامه   81/1و  87/1به ترتیب 

 آمد.

صیفی  آمار از این پژوهش در ستنباطی  آمار و تو ستفاده  ا .  دش  ا

  و نیان یم رینظ مرکزی هایشتتاخص  توصتتیفی،  آمار قستتمت  در

  لتحلی و تجزیه برای استتتنباطی آمار قستتمت در و ار،یمع انحراف

یون ، رگرس رسون یپ یهمبست   سیماتر از ها،فرضیه  آزمون و هاداده

ساختاری   چندگانه و مدل ستفاده  سازی معادالت   رذک به الزم. شد  ا

 رافزا نرم از آماری، تحلیل و تجزیه جهت ،این پژوهش در که است 

SPSS و  Amos  شد ستفادها 23نسخه . 

 هايافته

های جمعیت شناختی بیان ر آن بود که میان ین سنی داده

سال بود. عالوه بر این از سالمندان  7/17سالمندان حاضر در پژوهش 

 013درصد( مرد و  38/11نفر )معادل  011حاضر در پژوهش تعداد 

درصد( زن بودند. همچنین بیشتر این افراد دارای  12/71نفر )معادل

درصد(. توزیع  3/77نفر معادل  002تحصیالت دیپلم بودند ) سطو

نفر و  04کنندگان عبارت از سیكل فراوانی سطو  تحصیالت شرکت

 012درصد(، لیسانس  3/77نفر )معادل  002نفر(، دیپلم  012لیسانس 

درصد( و  1/4نفر )معادل 01درصد(، فوق لیسانس  3/71نفر )معادل 

 درصد( بود.2/0نفر )معادل  3دکترا 

حاکی از آن است که در گروه نمونه  0نتایج ارائه شده در جدول 

 ± 41/1)پژوهش میان ین و انحراف معیار متغیر احساس تنهایی 

متغیر  (،88/018 ± 10/04)های روانشناختی ، متغیر سرمایه(04/31

 ± 18/1)و متغیر معنای زندگی  (78/30 ± 71/00)ای اجتناب تجربه

است. قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون  به دست آمده (،18/17

های پارامتریك مورد های آزمونفرضهمبست ی پیرسون، پیش

سنجش قرار گرفت. بر همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلك بیان ر 

رهای ها در متغیای دادهفرض نرمال بودن توزیع نمونهآن بود که پیش
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نای ای و معاختی، اجتناب تجربههای روانشناحساس تنهایی، سرمایه

فرض هم نی واریانس (. همچنین پیش<11/1pزندگی برقرار است )

نیز توسط آزمون لوین مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار 

در  هافرض هم نی واریانسداد پیشنبودکه این یافته نشان می

ای جربهتهای روانشناختی، اجتناب متغیرهای احساس تنهایی، سرمایه

(. حال به ارائه نتایج <11/1pو معنای زندگی رعایت شده است )

 شود.پرداخته می جداول استنباطی

مشخص است  2با توجه به ضریب همبست ی پیرسون در جدول 

گی ای و معنای زندهای روانشناختی، اجتناب تجربهمتغیرهای سرمایه

تنهایی سالمندان با احساس  1-/72و  13/1، -71/1به ترتیب به میزان 

همبست ی دارند. در ادامه به بررسی نفش میانجی معنای زندگی در 

اس احس های روانشناختی بای و سرمایهااجتناب تجربهرابطه بین 

شود. پس از بررسی ضرایب مسیر، پرداخته میدر سالمندان  ییتنها

برازندگی مدل پیشنهادی بررسی شد. برای تعیین کفایت برازندگی 

های برازندگی استفاده شد که پیشنهادی، ترکیبی از شاخصمدل 

 ارائه شده است. 3نتایج آن در جدول 

 

 ندگیای و معنای زهای روانشناختی، اجتناب تجربهتوصیفی احساس تنهایی، سرمایههای .یافته0جدول

 باالترین نمره کمترین نمره انحراف معیار میان ن نمونه 

 10 21 41/1 04/31 213 احساس تنهایی

 077 77 10/04 88/018 213 های روانشناختیسرمایه

 18 04 71/00 78/30 213 ایاجتناب تجریه

 41 20 18/1 18/17 213 زندگیمعنای 
 

 

 یای، معنای زندگی و احساس تنهایهای روانشناختی، اجتناب تجربه. تحلیل همبست ی پیرسون بین سرمایه2جدول

 احساس تنهایی معنای زندگی ایاجتناب تجربه های روانشناختیسرمایه  متغیرها

های سرمایه

 روانشناختی

 -71/1** 18/1** -74/1** 0 همبست ی پیرسون

 1110/1 1110/1 1110/1 - مقدار معناداری

 213 213 213 213 تعداد نمونه

 ایاجتناب تجربه

 13/1** -71/1** 0 -74/1** همبست ی پیرسون

 1110/1 1110/1 - 1110/1 مقدار معناداری

 213 213 213 213 تعداد نمونه

 معنای زندگی

 -72/1** 0 -71/1** 18/1** همبست ی پیرسون

 1110/1 - 1110/1 1110/1 مقدار معناداری

 213 213 213 213 تعداد نمونه

 احساس تنهایی

 0 -72/1** 13/1** -71/1** همبست ی پیرسون

 - 1110/1 1110/1 1110/1 مقدار معناداری

 213 213 213 213 تعداد نمونه
 

10/1                ** p >11/1* p > 
 

 پیشنهادی در پژوهش های برازندگی مدل. شاخص3جدول

2χ DF χ2/df GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA 

22/17 22 71/2 114/1 100/1 142/1 113/1 140/1 113/1 141/1 
 

 

شتتتود که در  مالحظه می  3جدول  با توجه به نتایج مندرج در      

 ها شتتاخص نستتبتمدل پیشتتنهادی تحقیق برای کل نمونه آزمودنی

با  χ2/dfمجذور خی بر درجه آزادی )   )مقدار مطلوب   71/2( برابر 

با  GFI(؛ شتتتتاخص نیكویی برازي )3کوچكتر از   114/1( برابر 

باالتر از    قدار مطلوب  عدیل    11/1)م (؛ شتتتاخص نیكویی برازي ت

شاخص  11/1)مقدار مطلوب باالتر از  100/1( برابر AGFIیافته ) (؛ 

نده )    ندگی فزآی با  IFIبراز باالتر از     142/1( برابر  قدار مطلوب  )م

با  IFI(؛ شتتتاخص توکرلویس )11/1 )مقدار مطلوب   142/1( برابر 
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 140/1( برابر با  CFI(؛ شتتتاخص برازندگی تطبیقی ) 11/1باالتر از  

؛ شتتتاخص برازندگی هنجار شتتتده    (11/1)مقدار مطلوب باالتر از   

(NFI  با (؛ و شتتتاخص 11/1)مقدار مطلوب باالتر از    113/1( برابر 

 141/1( برابر با  RMSEAجذر میان ین مجذورات خطاب تقریب )     

های نشتتتان ر   ( استتتت. این یافته   18/1)مقدار مطلوب کوچكتر از  

 برازي مناسب مدل پیشنهادی است.

 
 

 . ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مسیرهای موجود در پژوهش7جدول

 (pسطو معناداری ) (tنسبت بحرانی ) برآورد استاندارد خطای استاندارد برآورد غیراستاندارد مسیر

 1110/1 18/1 13/1 104/1 13/1 های روانشناختی بر معنای زندگیسرمایه

 1110/1 -17/7 -70/1 120/1 11/1 ای بر معنای زندگیاجتناب تجربه

 1110/1 -13/3 -31/1 171/1 -21/1 معنای زندگی بر احساس تنهایی

 1110/1 00/4 -42/1 121/1 -10/1 های روانشناختی بر احساس تنهاییسرمایه

 1110/1 71/3 72/1 111/1 21/0 ای بر احساس تنهاییاجتناب تجربه
 

 

شماره      شماره یك و جدول  صل از نمودار  بیان ر آن  7نتایج حا

های روانشتتتناختی بر معنای زندگی     استتتت که مستتتیرهای ستتترمایه      

(1110/1=p 13/1؛β=      جربتته ت تنتتاب  ج عنتتای زنتتدگی       (؛ ا م بر  ای 

(1110/1=p 70؛/-=β             یی نهتتا ت بر احستتتتاس  گی  عنتتای زنتتد م (؛ 

(1110/1=p 31/1؛-β= ؛ سرمایه)   های روانشناختی بر احساس تنهایی

(1110/1=p42/1 ؛-β=؛ اجتنتتاب تجربتته) ای بر احستتتتاس تنهتتایی

(1110/1=p 72/1؛β=معنی ).دار هستند 

 

 

 گيریبحث و نتيجه

ی و ااجتنتتاب تجربتته      بتتا هتتدف بررستتتی نقش     این پژوهش   

شناختی سرمایه   یگرینجایبا م ییاحساس تنها  بینیدر پیش های روان

صتتتورت پذیرفت. نتایج نشتتتان داد که در ستتتالمندان  یزندگ یمعنا

یانجی       ها وجود دارد. عالوه بر این نقش م ناداری بین متغیر طه مع راب

های  ی و ستتترمایه   ااجتناب تجربه   گری معنای زندگی در رابطه بین   

 ت یید شد. در سالمندان ییاحساس تنها روانشناختی با

اختی های روانشتن ها بیان ر آن بود که سترمایه یك بخش از یافته

ه با ت ثیر دارد. این یافت ستتالمندانبر احستتاس تنهایی و معنای زندگی 
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(همستتتو بود. چنانكه این 0314و همكاران ) مازندرانی نتایج پژوهش

ه تواند بهای روانشتتناختی میاند که ستترمایهپژوهشتت ران نشتتان داده

ین در تبیحستتتاس تنهایی را تحت ت ثیر قرار دهد.     شتتتكل معناداری ا  

ضر   شكیل به مؤلفهباید ابتدا حا سرمایه های ت شن دهنده  اختی های روان

شده   های آموزي دادهاشاره نمود و سپس تبیین بر اساس ت ثیر مؤلفه   

توان به میهای روانشتتتناختی، های ستتترمایهصتتتورت پذیرد. از مؤلفه

یی باال  و امید  بینیفرادی که خوي . ااشتتتاره کرد و امید  بینیخوي

 ،طور عمیق و منطقی بیندیشتتنددر زمینه تعارضتتات، قادرند به، دارند

شكل مناسب بیان کنند، بهتر می      توانند احساسات و افكار خود را به 

. (2100)اوی و همكاران،   خود را کنترل کنند و به خود ان یزه دهند   

ال دارنتتد، کمتر دچتتار بتتا و امیتتد بینیبنتتابراین، افرادی کتته خوي

سردگی  شناختی می  ،اف سخ   خمودگی هیجانی، و روان های شوند و پا

شی بهتری در مواجهه با وقایع ناگوار زندگی    ز ا همچون تنهایی ساز

و این همان ویژگی استتت که افراد برای داشتتتن  دهندخود نشتتان می

ای هدی ر مؤلفه ها در زندگی به آن نیاز دارند.ها و فضیلت توانمندی

یه    ناختی،    ستتترما . استتتت و خودکارآمدی   آوریتاب های روانشتتت

مدی    آوریتاب  قای      و خودکارآ ناستتتتب برای ارت های م از راهبرد

، مورگان-استراتمان و یوسف روان و هیجانی در افراد است )سالمت

تاب 2101 با   کمك می  و ادراك خودکارآمدی   آوری(.  کند، فرد 

شدید    شارهای  و عوامل خطر )همانند  وجود قرار گرفتن در معرض ف

( بتواند ستتالمندی و مشتتكالت ناشتتی از آن همچون احستتاس تنهایی

ماعی، فردی  ناختی خود را بهبود داده و بر    و عملكرد اجت روانشتتت

شود  احساس تنهایی  آوری و خودکارآمدی . عالوه بر این تابچیره 

 ای را جهت راهبردهای فعاالنه   شتتتود ستتتالمندان بتوانند    ستتتبب می 

برخورداری از                 بكتتار گیرنتتد. چرا کتته  معنتتایتتابی زنتتدگی خود 

شتتود تا فرد هر لحظه خود را  آوری ستتبب می خودکارآمدی و تاب

با گستتتري توانایی روانی خود، دارای ارزي تلقی کرده و در نتیجه 

مه    نا ماعی و فردی خود    بر عامالت محیطی، اجت ریزی بهتری را در ت

 تنهایی کمتری را تجربه نماید. ومعنای زندگی بیشتر  انجام داده و

ل ای به شتتتك   ها نشتتتان داد که اجتناب تجربه     بخش دی ر یافته  

ستقیم بر احساس تنهایی ت ثیر      شكل م معكوس بر معنای زندگی و به 

ضر با نتایج  می صمدی گذارد. یافته حا ( 0311فر و نریمانی )پژوهش 

صمدی  ش ران    0311فرد )و آقاجانی و  سو بود. این پژوه شان  ( هم ن

یب             داده با آستتت جانی  جارب هی ناب از ت که معمواًل اجت ند  های  ا

توان روانشتتناختی و هیجانی همراه استتت. در تبیین یافته حاضتتر می   

به      ناب تجر که اجت با شتتتكل   گفت  ناب فرد از تجارب   ای  دهی اجت

جاد خودگریزی در افراد         بب ای جانی خود، ستتت ناختی و هی روانشتتت

شود  ای سبب می (. اجتناب تجربه2101 شود )ویلیامز و همكاران، می

که فرد نتواند تجارب دردناك گذشتتته خود را پذیرفته و از مواجهه  

جارب درونی خود و           با ت هه  ناع از مواج باشتتتتد. امت با آن در رنج ن

ند فرد را از تالي برای جستتتتجوی مفهوم   خاطرات تلخ نیز می  توا

ند آن می         جه این فرآی ید. نتی ما ندگی خود دور ن که  شتتتبرای ز ود 

ناب تجربه   با عدم جستتتتجو و وجود معنا در زندگی      اجت ای معموالً 

 شتتود. از طرفی دی ر باید اشتتاره کرد که افرادی که دارایهمراه می

 ای دارای احستتاستتات ای هستتتند، بیشتتتر از افراد عادیتجربه اجتناب

افستتتردگی و تجارب بالینی    های نشتتتانه  کننده،  ناراحت   های حس

(. 2103؛ جاراستتیكو، 2111شتتدان و همكاران، کا) زا هستتتندآستتیب

شانه  سبب کناره   وجود ن سردگی  سالمندان از تعامالت  های اف گیری 

كل شود که به ششود. این فرآیند باعث میخانوادگی و اجتماعی می

ناخودآگاه ارتباطات هیجانی و روانشتتناختی ستتالمندان با نزدیكان و  

حیطی و خانوادگی نیز  اطرافیان کاهش یابد. کاهش در ارتباطات م        

 شود.سبب تشدید ادراك و احساس تنهایی در نزد سالمندان می

یافته آخر پژوهش نشان ر نقش معنادار معنای زندگی در ارتباط 

بین متغیرهای پژوهش با احساس تنهایی سالمندان بود. یافته حاضر 

(؛ گررو 2108(؛ برگمان و همكاران )2101همسو با یافته یو و چانگ )

( بود. این 2103( و جو و همكاران )2104تورلس و همكاران ) -

اند که معنای زندگی پژوهش ران در نتایج پژوهش خود نشان داده

تواند بدیل در سالمت روانشناختی سالمندان ایفا کرده و مینقشی بی

به عنوان یك میانجی مهم در این افراد به شمار رود. در تبیین یافته 

 ري تواند نکه یافتن معنا در زندگی فرد، میتوان گفت حاضر می

( و این 2118فرد نسبت به سالمندی را مثبت کند )دویر و همكاران، 

هایی از مرحله جدیدی از زندگی تصور نماید. معنایابی دوره را نشانه

عامل  دار وای به شروع تازه و جستجویی نو برای زندگی معنیدریچه

ت. عالوه بر این معنای زندگی کمك با این دوران اس سازي یافت ی

 و انسجام روانی و هیجانی بهتری سازي یافت یکند تا سالمندان می

شود تا سالمندان با را از خود نشان دهند. همچنین سبب می

برخورداری از معنای غنی در زندگی خود، ت ثیر افكار مزاحم و 

وتی را روان خود کاهش داده و ن ري متفاآزاردهنده را بر سالمت

به رخدادهای محیطی از خود نشان دهند. بر این اساس معنای زندگی 

گذاری جدید برای سالمندان، سبب گذاری مجدد و هدفبا ارزي
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ایجاد تفكر و رفتاهای جدید در آنها شده که تعامالت اجتماعی و 

ل دهد. این فرآیند نیز به شكت ثیرگذاری محیطی آنها را افزایش می

 احساس تنهایی همراه است. طبیعی با کاهش

 وجود سالمندان شهر اصفهان وبه  قیتحق دامنه بودن دودمح

وضعیت هوشی سالمندان حاضر  ده، مانندکنترل نش ایرهیمتغ برخی

 تیموقع و ها، تعداد فرزندانخانواده مالی در پژوهش، وضعیت

ز اگیری تصادفی های نمونهگیری از رويو عدم بهره آنها یاجتماع

 شیافزا برای ودشمی نهادشیپژوهش بود؛ لذا پ نیهای اتیودمحد

ژوهش در پ نیادر سطو پیشنهاد پژوهشی، ج، یتان یریپذمیقدرت تعم

اوت، دی ر های متففرهنگ دارای جوامع و مناطق و هرهاش رایس

 گیری تصادفی اجراده و روي نمونهکنترل عوامل ذکر ش ها،گروه

میانجی معنادار معنای زندگی در رابطه  نقش به توجه با. شود

 ییاحساس تنهاای با و اجتناب تجربه روانشناختی یهاهیسرما

با  ای آموزشیبسته شودمی نهادشیپ در سطو کاربردی، سالمندان

محتوای آموزي معنای زندگی برای جامعه سالمندان طراحی و اجرا 

شود تا بدین صورت گامی عملی جهت کاهش احساس تنهایی این 

  گروه از جامعه برداشته شود.

گونه تعارض منافع توسط تضاد منافع: در این پژوهش هیچ

 نویسندگان گزاري نشده است.

 منابع
قریان، فاطمه؛ حیدری، محمود و کشفی، عبدالرسول احمدی، سمیه؛ با

(. سالمندی و معنای زندگی: بررسی میدانی منابع و ابعاد معنا 0311)

، مجله دست آوردهای روانشناختیسالمندان. .در زنان و مردان

27(0 ،)22-0. 

(. نقش همجوشی 0311فرد، حمیدرضا )اهلل و صمدیآقاجانی، سیف

شناختی، منبع کنترل و اجتناب شناختی در پیش بینی اضطراب مرگ 

 .13-41(، 0)01، مراقبت و سالمت مجلهسالمندان، 

(. بهنجار کردن مقیاس 0381بحیرایی، هادی؛ دالور، علی و احدی، حسن )

)نسخه سوم( در دانشجویان مستقر در تهران،  ICLAتنهایی 

 .4-08، 0، روانشناسی کاربردی.مجله

(. مقایسه احساس 0310اکبری، مهناز و محتشمی، طیبه )پیمانفر، الیكا؛ علی

تنهایی و احساس معنا در زندگی سالمندان با سطوح ن ري مذهبی 

 .70-12(، 7)1، مجله روانشناسی و دینمتفاوت. 

ر گی ب(. پیش بینی رضایت از زند0311پور، فاطمه )جعفری، اصغر و حسام

ه مجلاساس ابعاد هوي معنوی و سرمایه روانشناختی در سالمندان. 
 .11-013(، 0)02، ایرانی مطالعات سالمندی

ان: روان پرستارهای معنوی سالمتبینی کننده(. پیش0317جعفری، عیسی.)

مجله .نقش معنا در زندگی، بهزیستی مذهبی و بهزیستی وجودی.
 .141-187(، 8)03، دانشكده پرستاری و مامایی ارومیه

نقش (. 0311)فاطمه  ،موسویو  غالمرضا ،دهشیری ؛راضیه ،جعفری فاضل

ایت بینی رضای و احساس تنهایی در پیشهای هستهخود ارزشیابی

می فصلنامه عل، زناشویی و رضایت از زندگی زنان مت هل شهر تهران
 .113-712(، 11)01، پژوهشی علوم روانشناختی

(. مقایسه 0311حیدری، محمد؛ قدوسی بروجنی، منصوره و ناصو، الدن )

خودکارآمدی و احساس تنهایی در سالمندان ساکن و غیرساکن 

 .072-010(، 0)00، مجله سالمندآسایش اه سالمندی، 

(. نیازهای اوقات فراغت سالمندان 0381)هین ش ،قربانیلی و ع ،زارعی

 . 11-11 (،3)2 مندی ایران(،)مجله سال سالمندشهرستان قزوین، 

واد ج ،فردمحسنی روانبخش و ،اسمعیلی اطمه؛ف ،چراغی رشید؛ف ،شمسائی

تبیین احساس تنهایی در سالمندان و تحلیل آن بر اساس  (.0313)

مجله آموزي و . اجتماعی: یك مطالعه کیفی - رشد روانی.تئوری
 .38-31، (2) 0، سالمت جامعه

(. نقش باروهای فراشناختی 0311فر، حمیدرضا و نریمانی، محمد )صمدی

بینی سالمت عمومی سالمندان. و اجتناب شناختی در پیش

 .0-01(، 3)3، سالمندان پرستاری.مجله

(. کفایت 0310عباسی، ایمانه؛ فتی، الدن؛ مولودی، رضا و ضرابی، حمید )

نسخه دوم،  -روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه پذیري و عمل 

 .11-81(: 01)2، های روانشناختیها و مدلروي

(. شادکامی و ادراك ال وهای ارتباطی 0317فرخی، الهام و سبزی، ندا )

 00 ،روانشناسی تحولیای سرمایه روانشناختی، خانواده: نقش واسطه

(73 ،)327-303. 

 ی و(. تبیین رابطه سرمایه روانشناخت0311فروهر، محمد و هویدا، رضا )

رهنگ فصلنامه ف.کارآفرینی سازمانی اعضای هیئت علمی دانش اه. 
 .011-83(، 2)8، درمانیمشاوره و روان

(. تعیین اثربخشی معنادرمانی 0310پور، مسعود و اسماعیلی، علی )قربانعلی

، فرهنگ مشاوره و روان درمانیبر اضطراب مرگ در سالمندان، 

3(1 :)18-13. 

رابطه (. 0317)احمد  ،علیپور و محسن ،زادهزالی ؛عباس ،نژادرحیمی

فصلنامه ، های هویت با حضور و جستجوی معنای زندگیسبك
 .101-117، (11)07 ،علوم روانشناختی علمی پژوهشی

های رابطه سرمایه (.0314) ، منازاده نمینیعباسقلی لهه وا ،مازندرانی
یان دانشجو روانشناختی با احساس تنهایی و دلزدگی زناشویی در

یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی،  ،متاهل

 .تهران، شرکت همایش ران مهر اشراق
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(. بررسی روایی 0312مصرآبادی، جواد؛ استوار، ن ار و جعفریان، سكینه )

له مجسازه و تشخیصی پرسشنامه معنا در زندگی در دانشجویان. 
 .83-11(: 0)4، رفتاری علوم

اهلل؛ پناهی، هادی و حسینی رمقانی، نسرین السادات دریكوند، فضلمیر

های ارتباطی، (. احساس تنهایی در سالمندان: نقش مهارت0311)

 ،فصلنامه روانشناسی پیریناتوانی عملكردی، .حمایت اجتماعی و

2(2 ،)003-013. 

محمدزاده، یحیی؛ امیدوار، عظیم و امیدوار، خسرو نریمانی، محمد؛ شاه

های عاطفی در بین (. مقایسه سرمایه روانشناختی و سبك0313)
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