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سال در ارتباط با  ميانمطالعة كيفي نقشِ گذار هويتي زنان 
  خود، ديگران و محيط

  3عبدالباسط محمودپور، 2معصومه اسمعيلي، *1شكرانه رهبري

  چكيده
هاي رشدي انسان است و زنان در اين دوره تغييرات هـويتي در زمينـة ادراك و ارتبـاط بـا      سالي يكي از دوره ميان

شناسايي اين تغييرات براي درك بيشتر و بهتـر زنـان   كنند؛ كه  خود، روابط با ديگران و جهان هستي را تجربه مي
رو، هدف پژوهش حاضر مطالعة كيفي نقشِ گذار هويتي در ارتباط با خود، ديگـران و   اين از. سال ضرورت دارد ميان

سـيزده  . روش پـژوهش حاضـر كيفـي و از نـوع پديدارشناسـي اسـت      . سـال شـهر تهـران اسـت     محيط زنان ميان
هـا از   آوري داده براي جمـع . گيري معيار انتخاب شدند گيري هدفمند و با شيوة نمونه مونهكننده به وسيلة ن شركت

هاي  براي تحليل داده. ها ادامه يافت ها تا اشباع داده گيري و مصاحبه  شد و نمونه ساختاريافته استفاده  مصاحبة نيمه
ها در زمينة نقش گذار هويتي زنان  افتهي. هاي پديدارشناسي از روش تحليل مضمون استفاده شد حاصل از مصاحبه

سـالي و   فردي، نگرش به بازنشستگي، ادراك از ميان سال در ارتباط با خود شامل مضامين اصلي ارتباط درون ميان
هاي ارتباطي و ارتباط با محـيط در قالـب    نگرش به هويت خود، ارتباط با ديگران شامل مضمون اصلي بهبود شيوه

در نظام ارزشي، سالمندي و مرگ، مرور گذشته، نگـرش بـه آينـده و ارتبـاط بـا طبيعـت        مضامين اصلي تغييرات
هاي ارتباطي زنان با ديگران در ايـن   سال در بهبود شيوه ها بيانگر تأثير گذار هويت زنان ميان يافته. بندي شد طبقه

  .دوره و تغييرات ارتباطي آنان به خود و محيط اطرافشان است
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  مقدمه
اي طبيعـي و   ايـن دوره، دوره . يكي از مراحـل رشـدي انسـان و خـانواده اسـت      1سالي دورة ميان

اگرچـه  . ]1[شـود   بهنجار در چرخة زندگي است كه معموالً در دهة چهارم زندگي افراد آغاز مي
اي  تـوان بـازه   شـود، مـي   سالي شناخته مي عنوان دورة ميان ة چهل تا شصت سالگي بهمعموالً باز

تواند در سي سالگي شـروع و در هفتـاد    سالي مي ساله را در دو سر طيف درنظر گرفت و ميان ده
پژوهشگران مختلف تعاريفي از قبيل دورة بازنگري، ارزيابي گذشته . ]32؛ 16[سالگي تمام شود 
، دورة )1968اريكســون، (، دورة زاينــدگي )1968، 2بــوهلر و مســارك(آينــده  و انديشــيدن بــه

، دورة سـنجش و بررسـي مجـدد    )1978، 3لوينسـون (سازي ساختي جديد بـراي زنـدگي    فراهم
و دورة متمايزشـدن وقـايع   ) 1977، 4وايلنـت (يـافتگي از خـالل پديدآورنـدگي     رفتارها و سازش

 .]1[اند  ارائه داده)  1976، 5نيوگارتن و هاگستد(فردي از فرهنگي 
سالي براي زنان اغلب با تغييرات جسمي، اجتمـاعي،   پژوهشگران بر اين باورند كه گذار ميان

هاي چهارم، پـنجم و ششـم    تعدد تغييراتي كه در دهه. شود شناختي مشخص مي هيجاني و روان
زيستي، روانـي، اجتمـاعي   فردي از شرايط  به ها را با مجموعة منحصر دهد، آن زندگي زنان رخ مي

سالي و يائسگي براي زنان  كند كه ممكن است موجب پيچيدگي گذار ميان رو مي و فرهنگي روبه
هـاي   فرصت گذار از تحوالت بزرگ و ةيك دور تواند ميسالي  ميانعالوه بر اين، . ]30؛ 28[شود 

اي رشد فرزندشان بـه  ه كه سال سالگي  چهلخصوص براي زنان از اواخر  به باشد؛جديد يادگيري 
سـال   به صورت كلي، چهار مسئله يا گذار اساسي در زندگي زنان ميـان . ]27[ است  پايان رسيده

شامل يائسگي، تغييرات نقشي به علت ترك خانه توسط فرزندان، مشكالت در روابط صميمانه و 
  .]14[شود  افزايش سن و فوت والدين مي

 منزلـة  توانـد بـه   اسـت كـه مـي    زاينـدگي ينـد  ار فرمهـم انتقـال د   ةيك دورسالي  دورة ميان
]. 25؛ 15[پراكنـده از خـود تلقـي شـود      بخشي دوباره به تصويري آشفته و انسجام فرصتي براي

كننـدة نقـش فـرد در جامعـه،      شود كـه مشـخص    اي از معاني تعريف مي منزلة مجموعه هويت به
بـا وجـود اينكـه اريكسـون     . ]21[هـاي خـاص اسـت     صفات متمايزكنندة او و تعلق فرد به گروه

دانست، معتقد بـود كـه رشـد     ترين تكليف و دغدغة دوران نوجواني مي گيري هويت را مهم شكل
گيـري   شناسـان شـكل   حقيقت، برخـي از روان  در. دار است و تحول هويت فرايندي دائمي و ادامه

بـودن   توجـه بـه پويـا   بـا  . ]3[داننـد   سالي مـي  ترين مسئلة دوران بزرگ و تغييرات هويت را مهم
هـاي جديـد و وقـايع زنـدگي تجربـه       هويت، بسياري از افراد گذار هويتي را در مواجهه با نقـش 
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هــا احســاس  افتــد كــه آن همچنــين، گــذار هــويتي در زنــان هنگــامي اتفــاق مــي . كننــد مــي
ــ فرهنگـي جديـدي كـه در آن قـرار دارنـد        بودنشان را با توجه به انتظارات بافت اجتماعي خود

  .]22؛ 19؛ 11[كنند  رزيابي مجدد ميا
از آنجا كه هويت تركيبي از تصوير فـرد از خـود و تصـوير ديگـران از فـرد در كنـار جايگـاه        

، مسـئلة  ]21[گيـرد      اي است كه از طريق روابط افراد با يكديگر شكل مـي  شده اجتماعي شناخته
كننـد و تصـوير او از    او برقرار مـي  ارتباط و تصوير فرد از خودش، تصوير و ارتباطي كه ديگران با

  .جهان اطرافش حائز اهميت فراوان است
نظرانِ نظرية وجودي معتقدند افراد در ارتباط با سه سطح از دنياي خود وجود دارنـد   صاحب

ارتباط با ديگران يا بـودن بـا   . ]6[كنند  زمان در اين سه دنيا زندگي مي ها به صورت هم و انسان
ي از بودن در دنيا اشاره دارد كه توسط ارتباط و تعامالت فرد با ديگران تـداوم  ا به جنبه 1ديگران

جنبـة ديگـر،   . ]4[گـردد   به عبارت ديگر، اين نوع ارتباط به دنياي اجتماعي افراد برمـي . يابد مي
هاي زيستي و مادي دنيـا   است كه به ارتباط افراد با جنبه 2ارتباط با طبيعت يا بودن در طبيعت

كنند كه قـوانين طبيعـي و    ها بودن در طبيعت را تجربه مي همة حيوانات و انسان. كند اشاره مي
ــ   ارتباط با خود، يا بـودن . دهد هايي چون خواب و بيداري و زندگي و مرگ را پوشش مي چرخه
كننـد   انديشند و خود را ارزيابي و تجربه مي د دربارة خود مياي كه افرا به نحوه 3ـ خويشتن براي

  .]4[اشاره دارد 

  پيشينة مطالعاتي
هاي داخلـي حـاكي از ارزيـابي فراينـد زنـدگي و مقايسـه بـا اسـتانداردهاي شخصـي و           پژوهش

، تغييـر در كيفيـت   ]1[سـالي   گيري فرايند بحـران ميـان   عنوان هستة مركزي شكل اجتماعي به
انگـاري درد   سـالي تهديدشـده، طبيعـي    گونگي تغييرات بدن، احساس زيسـت ميـان  سالمت، راز

و  ]10[سال از سالمت و تغييرات بدني مرتبط بـا سـن    عنوان تجربه و معناي ذهني زنان ميان به
هـاي   پژوهش. است ]34[سال  شناختي ناخوشايند در زنان ميان ادراك تغييرات جسماني و روان

، ]31؛ 26[سـالي   ز زنان بـر مسـائل درونـي و شخصـي در دورة ميـان     خارجي نيز حاكي از تمرك
كـردن   ، فرصـتي بـراي دنبـال   ]26[منزلة فرصتي براي يـادگيري و رشـد شخصـي     سالي به ميان

، احساس ]38[رشد هيجاني در قالب عاطفة مثبت و تنظيم هيجاني ، دوران ]29[رؤياهاي خود 
فشار بيشـتر بـراي انجـام وظـايف مربـوط بـه       احساس  بودن پس از بازنشستگي، رضايت و كامل

، ادراك سـالمندي  ]13[عنوان سه عامل اصلي مرتبط با ادراك بازنشستگي  خانواده و دوستان به
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تفكر دروني و نگرانـي دربـارة سـالمندي و     ، دوران ركود،]18[منزلة بخشي طبيعي از زندگي  به
سـالي در قالـب بحـران،     ، تجربة تغييرات هـويتي ميـان  ]39[و دورة استرس و تنش  ]31[مرگ 

، ]40[سال  اهميت روابط صميمانه در بهزيستي زنان ميان، ]28[چه هستند  رشد و افتخار به آن
و  ]41؛ 35؛ 23؛ 20؛12[، آگـاهي از فناپـذيري خـود    ]36[سـالي   ها در طول ميـان  ثبات ارزش

  .است ]37؛ 20[سالي  بهبود ارتباط با معنويت در دوران ميان
توان گفت پژوهشـي كـه بـه صـورت مسـتقيم بـه        شده مي هاي انجام بندي پژوهش در جمع

ها در حيطة ارتبـاط بـا خـود، ديگـران و      شدة آن سال و تغييرات تجربه تجارب زيستة زنان ميان
دادن پژوهش  است كه ضرورت انجام گرفته از اين تجارب پرداخته باشد انجام نشده  محيط ريشه

پـژوهش بـا شـيوة پديدارشناسـي ايـن      . كند با شيوة كيفي و پديدارشناسانه را پررنگ مي حاضر
عنوان بخشي مهـم و رو بـه افـزايش در     سال به آورد تا گذار هويتي زنان ميان امكان را فراهم مي

كننـدگان بررسـي    جامعه را با تعداد كمتري از افراد، اما با عمـق بيشـتر، و از ديـدگاه مشـاركت    
دهندة اين  انجام گرفت نشان 1395يرا آمار آخرين سرشماري نفوس مسكن كه در سال كنيم، ز

سال محاسبه شـده كـه در مقايسـه بـا      1/31است كه ميانگين سني جمعيت ايران در اين سال 
همچنين اين آمار حاكي از اين بود كه ميانگين سـني  . سال افزايش يافته است 3/1، 1390سال 

سال بود كه علت باالتر بودن ميانگين سـني زنـان    3/31انگين سني زنان و مي 9/30مردان برابر 
رود بـا افـزايش ايـن     اين است كه اميد زندگي زنان در مقايسه با مردان بيشتر بوده و انتظار مـي 

. ]9[هاي آتي ميانگين سني زنان نسبت به مردان افزايش بيشتري داشـته باشـد    شكاف در سال
ميليون نفـر   40به  1420سال ايران تا سال  ها، جمعيت ميان بيني پيش عالوه بر اين، با توجه به

ميليـون نفـري    حـاكي از افـزايش هفـت    1395خواهد رسيد كه اين تعداد در مقايسـه بـا سـال    
بنابراين پژوهش حاضر با هدف مطالعة كيفي نقـش گـذار هـويتي    . ]2[سال است  جمعيت ميان

  .ديگران و محيط انجام گرفت ها با خود، سال در ارتباط آن زنان ميان

  روش تحقيق
عنوان كرد پديدارشناسي ) 1990( 1منان وان. روش اين تحقيق كيفي و از نوع پديدارشناسي است

تمركز اين روش بر اين است كه . »پردازد ها مي به بررسي ماهيت يا ذات پديده«روشي است كه 
را چه به صورت فردي و چـه بـه صـورت    ها  بخشند و آن هاي خود معنا مي افراد چگونه به تجربه

هـاي   بـه عبـارت ديگـر، پـژوهش پديدارشناسـي بـراي گفتـه       . كننـد  جمعي به آگاهي مبدل مي
شده است،  ها از پديدة مطالعه منزلة منبع اعتباري دانش، كه بيانگر تجربة آن كنندگان به مشاركت

به اين علت از ميان . است كنندگان مناسب شود و براي درك تجربة ذهني مشاركت ارزش قائل مي
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سال و نقش آن در ارتباط با  رويكردهاي متعدد پژوهش كيفي براي بررسي گذار هويتي زنان ميان
روش پديدارشناسـي كـه از فلسـفة    . خود، ديگران و محيط، رويكرد پديدارشناسي انتخـاب شـد  

و ) 2هوسـرل ( 1است، دو شاخة اصـلي پديدارشناسـي توصـيفي    اروپايي قرن بيستم ريشه گرفته 
در پژوهش حاضر، كه مبتني بر پديدارشناسي تأويلي . ]7[دارد ) 4هايدگر( 3پديدارشناسي تأويلي

سال از گذار هويتي اين دوره و تأثير آن بر  بود، ابتدا با توجه به ضرورت مطالعة تجارب زنان ميان
وع پژوهش انتخاب هاي مرتبط، موض نحوة ارتباط آنان با خود، ديگران و محيط و كمبود پژوهش

سال در ارتباط با خود، ديگران  شد و هدف اصلي پژوهش، كه بررسي نقش گذار هويتي زنان ميان
و محيط بود، مشخص شد؛ سپس با توجه به تأكيد روش پديدارشناسي تأويلي بر افزايش شناخت 

ژوهش داخلي ها، مباني نظري و پيشينة پ دادن مصاحبه شده، پيش از انجام نسبت به پديدة بررسي
سالي و تغييرات اين دوره در زنان مطالعه و سؤاالت اصلي پژوهش  و خارجي در حوزة گذار ميان

سالي داشتند و  در مرحلة بعد و به منظور گردآوري اطالعات، زناني كه ادراك ميان. مشخص شد
هـدف   به شركت در پژوهش تمايل داشتند انتخاب شدند و پس از ارائة توضيحاتي در رابطـه بـا  

ساختاريافته بـا   هاي عميق و نيمه ها و مسائل اخالقي، مصاحبه دادن مصاحبه پژوهش، نحوة انجام
آمده با استفاده از روش تحليل مضمون، كه توضيح آن در  دست سپس اطالعات به. آنان انجام شد

امين و هايي كه دربرگيرندة مضـ  نهايت در قالب جدول است، تجزيه و تحليل شد و در  ادامه آمده
  .هاي مرتبط با هدف پژوهش بود ارائه شد مقوله

در اين پژوهش، با توجـه  . سال شهر تهران است جامعة مورد مطالعة پژوهش كلية زنان ميان
سالي كـه ادراك   گيري هدفمند از بين زنان ميان كنندگان با شيوة نمونه به هدف مطالعه، شركت

در . هـا ادامـه يافـت    ها تا زمان اشـباع داده  اب نمونهفرايند انتخ. سالي داشتند انتخاب شدند ميان
از . سال ساكن تهران مشـاركت داشـتند   59ـ44سال با دامنة سني  اين پژوهش، سيزده زن ميان

و چهـار نفـر   ) ارشد  كارشناسي و كارشناسي(كنندگان، نُه نفر تحصيالت دانشگاهي  ميان شركت
  .ديپلم داشتند

به اين صورت . يافتة عميق استفاده شد ساختار مصاحبة نيمهبه منظور گردآوري اطالعات، از 
كننـدگان   كه ابتدا تعدادي سؤال بازپاسخ در رابطه با موضوع پژوهش تهيـه و از همـة مشـاركت   

تر تعدادي سؤال بازپاسخ ديگر نيـز   شد و پس از دريافت پاسخ و به منظور بررسي عميق پرسيده 
. دقيقـه بـود   40دقيقه و به طـور متوسـط،    50تا  30ها  طول مدت مصاحبه. شد از آنان پرسيده 

پس از اتمام هر مصاحبه، متن آن به صورت دقيق از سـوي پژوهشـگر يادداشـت شـد و سـپس      
  .شد ها انجام  تحليل آن

                                                        
1. descriptive phenomenological 
2. Husserl  
3. hermenutical phenomenological 
4. Heidegger 
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ها در اين پژوهش روش تحليل مضمون بوده  روش اصلي تجزيه و تحليل پديدارشناسي داده
هـاي كيفـي، روش تحليـل مضـمون يـا       يه و تحليـل داده هاي گوناگون تجز در ميان روش. است 

عنوان كردنـد   ]17[ 1كوئين و نامي گست، مك. تحليل تماتيك از اهميت بسياري برخوردار است
هاي كيفـي، در روش پديدارشناسـي، كـه     تحليل مضمون عالوه بر كاربرد گسترده در انواع روش

. ضوع مورد پژوهش است، نيز كـاربرد دارد كنندگان از مو تأكيد آن بر ادراك و تجربيات مشاركت
آشنا شدن بـا مـتن، ايجـاد كـدهاي     : اند از تحليل مضمون دربرگيرندة شش گام است كه عبارت

وجو و شناخت مضامين، ترسيم شبكة مضامين، تحليل شبكة مضـامين   اوليه و كدگذاري، جست
آوري  اسـاس جمـع   هـا بـر   به بيان ديگـر، تجزيـه و تحليـل يافتـه    . ]5[نهايت تدوين گزارش  و در

ها، سـخنان   پس از اتمام مصاحبه. شده ممكن شد اطالعات از طريق سؤاالت و محورهاي انتخاب
كنندگان به متن نوشتاري تبديل شد و عباراتي كه بـه درك و تجربـة افـراد از پديـدة      مشاركت

. فاده شـدند هـا اسـت   مورد نظر داللت داشتند مشخص شد و عبارات مهم براي دستيابي به مقوله
بندي شد و در قالب مضـامين   تر طبقه هايي كلي  هاي مشابه يكديگر در دسته نهايت نيز، مقوله در

 2هـا، از معيارهـاي چهارگانـة گوبـا و ليـنكلن      بـه منظـور اعتبارپـذيري داده   . در جدول ارائه شد
ها، پس از تحليل، هـر مصـاحبه    براي اطمينان از قابليت اعتبار داده. است استفاده شده ) 1985(

بـه منظـور اطمينـان از    . شد تا از درستي آن اطمينان حاصل شود كننده بازگردانده  به مشاركت
هــا، پژوهشــگر فراينــد فعــال در پرانتزگــذاري را اعمــال كــرد تــا از ورود   قابليــت تصــديق داده

ها با همكـار پژوهشـگر    براي تضمين قابليت اعتماد، كدگذاري. هاي او جلوگيري شود فرض پيش
كنندگان با بيشـترين   ها سعي شد مشاركت نهايت و به منظور قابليت انتقال داده بررسي شد و در

هـاي   از آنجا كـه هـدف پـژوهش   . ]8[شناختي انتخاب شوند  هاي جمعيت تنوع ممكن در ويژگي
كنندگان است، رعايـت اصـول اخالقـي در ايـن پـژوهش       ميق تجربيات مشاركتكيفي مطالعة ع

شـده در ايـن پـژوهش رضـايت آگاهانـة       برخـي از اصـول اخالقـي رعايـت    . اهميتي بسزا داشت
هـا و   كنندگان براي شركت در پژوهش، اطمينان بـه رازداري در زمينـة مـتن مصـاحبه     مشاركت

  .كنندگان است اره به مشاركتبراي اش) به جاي اسامي(استفاده از اعداد 

  ها يافته
ــ   هـاي اجتمـاعي   كننـدگان، مشخصـات و ويژگـي    تـر از مشـاركت   به منظور ارائة تصويري دقيق

  .است ارائه شده  1ها در جدول  اقتصادي آن
  

  

                                                        
1. Guest, MacQueen, & Namey  
2. Guba, & Lincoln  
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 كنندگان شناختي مشاركت مشخصات جمعيت. 1جدول 
كد 
وضعيت   وضعيت اشتغال  سطح تحصيالت  سن كننده مشاركت

  تأهل
تعداد 
  فرزندان

  1  مطلقه دارخانه كارشناسي ارشد 45  1
  2  تأهلم  كارمند بازنشسته ديپلم 55  2
  2  تأهلم دارخانه ديپلم 44  3
  2  تأهلم دارخانه كارشناسي ارشد 52  4
  1  تأهلم مشاور كارشناسي ارشد 52  5
  2  تأهلم  كارمند بازنشسته ديپلم 55  6
تحصيالت  47  7

  2  تأهلم  مدرس حوزوي

بازنشستة آموزش و   كارشناسي ارشد  59  8
  4  تأهلم پرورش

  1  بيوه بازنشسته كارشناسي ارشد 52  9
  2  تأهلم فرهنگي كارشناسي 45 10
  2  تأهلم معلم كارشناسي 47 11
  2  تأهلم بازنشسته ديپلم 49 12
  3  بيوه دارخانه كارشناسي ارشد 48 13

 50:ميانگين سن
 

سال در حيطة ارتباط با خـود در   ها، تجربة گذار هويتي زنان ميان مصاحبهگذاري  پس از كد
مقولـه و   11مضـمون فرعـي و    1مقوله، ارتباط با ديگران در قالـب   27مضمون فرعي و  4قالب 

  .بندي شد مقوله طبقه 34مضمون فرعي و  5نهايت ارتباط با محيط در قالب  در
  

  ارتباط با خود . 2جدول 
 ها مقوله

مضامين 
 فرعي

ورزي، نگراني در رابطه با سالمتي، ثبات هيجانات، تمركز بر نيازهاي خود، خودآگاهي، جرئت
 حساسيت عاطفي، آگاهي از حقوق خود و تفرد

ارتباط 
  فردي درون

 عنوان فرصتي براي رشد عنوان بخشي طبيعي از زندگي، بازنشستگي به بازنشستگي به
نگرش به 
 بازنشستگي

سالي  عنوان دوران رخوت و سستي، ميانسالي بهعنوان دوران رشد و تكامل، ميانبهساليميان
 عنوان دوران استقاللبه

ادراك از 
 سالي ميان

شدن هويت همسري، كاهش اولويت هويت همسري، رشد و پويايي ثبات هويت مادري، پررنگ
عنوان هويت،  كار و رفتار بهعنوان هويت، اف عنوان هويت، اصالت و جايگاه اجتماعي به شخصي به

شدن هويت خواهري، احساس رضايت از هويت زنانه، تغيير ماهيت  استحكام هويت فردي، پررنگ
 هويت زنانه، اهميت هويت شغلي، اهميت هويت اجتماعي

نگرش به 
 هويت خود
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  يفرد ارتباط درون
افتد، زيرا  راد اتفاق ميهاي مختلف زندگي اف تغييرات ارتباطي يكي از تغييراتي است كه در دوره

هـا بـا خـود و ديگـران نيـز       هاي افـراد، چگـونگي تعامـل آن    ها و خواسته با تغيير نگرش، اولويت
شـد، تغييـرات در زمينـة ارتبـاط       طـور كـه بـه آن اشـاره     همـان . شـود  دستخوش تغييراتي مـي 

ــان     درون ــذار مي ــان در دوران گ ــم زن ــرات مه ــي از تغيي ــردي يك ــود  ف ــالي ب ــه. س ــاي گفت  ه
ها به خود و نيازهايشـان،   كنندگان حاكي از بروز تغييراتي در زمينة شيوة نگريستن آن مشاركت
هـا از   هاي ارتباط با خـود و آگـاهي بيشـتر آن    هاي خود و بهبود مهارت بخشي به خواسته اولويت

سالي در عين انجام وظايف  زنان در دورة ميان رسد حقيقت، به نظر مي در. حقوق و اهدافشان بود
 يشـان مرتبط با خانواده و دوستان، فرصت بيشتري براي پـرداختن بـه خـود و تمركـز بـر نيازها     

سالي براي اكثر زنـان مصـادف بـا بازنشسـتگي، ازدواج فرزنـدان و كـاهش        دارند، زيرا دورة ميان
در همـين رابطـه،   . دهـد  خـود را مـي   هاست كه به آنان امكان توجه بيشـتر بـه   برخي مسئوليت

  :كنندگان عنوان كردند مشاركت
كنم نيازهاي خـودم رو برطـرف    اول سعي مي. االن خيلي بيشتر روي خودم متمركز هستم

  )1كد (بكنم و بعد ديگران 
  :يا

  ).11كد (با حقوق خودم بيشتر آشنا هستم 

  نگرش به بازنشستگي
آورد؛ بـه   اي است كه تغييرات متعددي را براي افـراد بـه ارمغـان مـي     مرحلة بازنشستگي مرحله

رسند كه زمان بيشتري براي رسيدگي به  عبارت ديگر، افراد با آغاز اين مرحله به اين آگاهي مي
اي بـراي   عنـوان دوره  هاي شخصي و خانوادگي خود داشته و به نـوعي بازنشسـتگي را بـه    دغدغه
اي به رضايت شغلي  نگرش زنان نسبت به دوران بازنشستگي تا اندازه. گيرند حت درنظر مياسترا

آنـان بـراي     ريـزي  فرزندان، ارتباط با همسر و ساير اعضـاي خـانواده، برنامـه    تأهلآنان، وضعيت 
به عبارت ديگر، هنگامي كه افراد دوران شغليِ خـوبي را  . شان مرتبط است آينده و وضعيت مالي

اي نداشـته باشـند، وضـعيت مـالي      خصوص فرزندان و آيندة آنان دغدغـه  كرده باشند، درسپري 
ريزي دقيقي براي زندگي فردي و اجتمـاعي خـود داشـته باشـند، بازنسـتگي را       مناسب و برنامه

براي بسـياري از   .دانند عنوان فرصتي براي دنبال كردن و تحقق بخشيدن به رؤياهاي خود مي به
هـاي در حـال تكامـل     ، تغييـر شـغلي و هويـت   هـا  هاي جديد، فرصت با آزاديبازنشستگي  زنان

 تي و تعهـدهاي جنسـي  ،هـاي شـغلي   نقش ةشود، اما برخي ديگر بازنشستگي را ادام مشخص مي
  :گويد كنندگان در اين رابطه مي مثالً، يكي از مشاركت. ]13[ دانند قبلي مي
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زمان محصلي و دانشجويي كه يك  احساس خاصي نسبت به آن ندارم چون به نظر من مثل
  ).2كد (طور است  رسد بازنشستگي هم همني دورة زماني خاصي است و روزي به پايان مي

توانـد آن   اي جديد از زندگي كه مي عنوان مرحله كنندة ديگري كه بازنشستگي را به مشاركت
  :بيند ها و رؤياها اختصاص دهد، مي را به تحقق بخشيدن به خواسته

خـورم   سالي حس بدي كه آي مثال بازنشستگي كه من ديگه به درد نمـي  دورة ميانتو اين 
ها تالش، ديگه وقتش بود كه بـه   احساس كردم كه خب بعد سال. ها اصالً به ذهن من نيومد اين

  ).8كد (كردم كه عقب مونده يا عقبش انداختم برسم  خانواده، به كارهايي كه احساس مي

  سالي ادراك از ميان
بيني آنان بـه   سالي تا اندازة زيادي به رضايت آنان از گذشته، خوش و ادراك زنان به ميان نگرش

به عبـارت  . شان بستگي دارد ها و روابط عاطفي آينده، انتظارات و نگرش اطرافيان و جامعه به آن
سالي خود داشتند، افرادي بودنـد كـه نگـرش     كنندگاني كه ادراك مثبتي از ميان ديگر، مشاركت

كردند  ريزي مي ثبتي به تجارب گذشتة خود داشتند، به آينده خوشبين بودند و براي آن برنامهم
حقيقـت ايـن زنـان     در. سالي ادراكي مثبـت بـود   يا ادراك ديگران از تغييرات آنان در دورة ميان

. سالي قائل بودند ارزش زيادي براي تجارب و پختگيِ شناختي، هيجاني و رفتاري در دوران ميان
  :گويد كنندگان مي مثالً، يكي از مشاركت

  ).11كد (نفس بيشتري داريد  به كنيد و اعتماد تر عمل مي مستقل
كنندگاني كه ديدگاهي نامطلوب به گذشته و آينده خـود داشـتند، ادراك    از طرفي مشاركت

  :ديدند اي همراه با نااميدي مي عنوان دوره سالي نداشتند و آن را به مثبتي از ميان
شدن به دوراني كه ديگـه بايـد جمـع كنـي      سالي يعني گذر از دوران جواني و نزديك ميان

هاش استفاده بكني، ولي اون انـرژيِ اسـتفاده    خواد از لحظه لحظه يه دورانيه كه دلت مي... بري
  ).6كد (قدر قوي نيست  كردن ديگه اون

  نگرش به هويت خود
هـاي   بلـوغ، ازدواج و اسـتقالل فرزنـدان، مسـئوليت    سالي، به دليل  برخي از زنان در سنين ميان

شـود؛   شان منجر مـي  مادري كمتري برعهده دارند و اين به توجه بيشتر به نقش هويت همسري
 هـا  اين در حالي است كه برخي از زنان، به دليل نياز فرزندان و ساير اعضاي خانواده به كمك آن

دهند  لويت نقش همسري خود را كاهش مييا درك ضرورت رسيدگي بيشتر به نيازهاي خود، او
از طرفـي، برخـي از   . شـود  ها به هويت فردي يا هويت مادري و فرزندي معطوف مـي  و توجه آن

عنـوان   زنان در اين دوره تمايل دارند از نقش همسري و مادري خود فاصله بگيرند و خـود را بـه  
در همـين رابطـه،   . زيـابي كننـد  شده به آنان، ار هاي محول يك فرد و يك زن، فارغ از همة نقش

  :اي در رابطه با تقويت هويت مادري عنوان كرد كننده مشاركت
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هاشه و اين تعريف  اگه بخوام كه خودم رو تعريف كنم من خب مادري هستم كه عاشق بچه
  ).2كد (االن همة فكر و تمركزم روي اين دوتاس . تره برام خيلي مهم

هويت خود، اصـالت بيشـتري بـراي رشـد و پويـايي      كنندگان نيز در تعريف  برخي مشاركت
  :شخصي و افكار و رفتار خود قائل بودند

  ).5كد (براي من خيلي اين پررنگه . م بوده براي من هميشه هويتم رشد و پويايي
  :يا

  ).13كد (ده  هويت بنده رو اصالتم و جايگاه اجتماعي كه خودم انتخابش كردم تشكيل مي
  

 ديگرانارتباط با . 3جدول 
مقوله ها مضامين فرعي

هاي ارتباطي، تغيير ادراك ديگران، وابستگي به همسر، افزايش درك متقابل بهبود شيوه
همسر، درك بيشتر فرزندان، سهولت در ابراز عالقه، ارائة بازخوردهاي رفتاري به ديگران، 

فرزندان، نگراني در رابطه با تمركز بر تغيير خود به جاي ديگران، نگراني در رابطه با آيندة 
 ها، رضايت از ازدواج فرزندانتربيت نوه

تغييرات در 
  ارتباط با ديگران

  تغييرات در ارتباط با ديگران
سـالي حـائز    ميـان دورة روابـط صـميمي همچنـان در طـول     عنوان كردند  ]40[وينسنت و تيد 

حقيقـت، از آنجـا كـه در     در. دارد بهزيسـتي افـراد  بر سالمت و  چشمگير ياهميت است و تأثير
سـالي بلـوغ شـناختي، هيجـاني و رفتـاري       هاي پيشين زنان عمدتاً در دورة ميان مقايسه با سال

فصل كردن مسائل خود با ديگران دارند و به دليل ثبات  و بيشتري دارند، توانايي بيشتري در حل
مـدار اسـتفاده    ي مسـئله هـا  سالي، به ميزان بيشتري از شـيوه  خصوص در اواخر ميان هيجاني، به

از طرفـي، ارتبـاط بهتـر    . محور يا اجتنابي استفادة كمتري دارنـد  هاي هيجان كنند و از شيوه مي
شـود، زيـرا    سالي موجـب برقـراري ارتبـاط بهتـر بـا ديگـران نيـز مـي         زنان با خود در دورة ميان

هـاي   تخـاذ شـيوه  هـاي خـود و ا   هـا از ويژگـي   خودآگاهي بيشتر افراد به معناي شناخت بهتر آن
هاي پژوهش حاضر در حيطة تغييرات در  با بررسي يافته. شود برقراري ارتباط بهتر با ديگران مي

سـالي، در عـين توجـه بـه      توان اين نكته را دريافت كه زنان در دورة ميـان  ارتباط با ديگران، مي
ود ارتباطـات  هايشـان، تمركـز بيشـتري بـر بهبـ      بخشي به تحقق خواسته نيازهاي خود و اولويت

فـردي مطلـوب بـا همسـر،      خوبي از اهميت حفظ روابـط بـين   ها به فردي خود دارند، زيرا آن بين
كنندگان كه در  در همين رابطه، يكي از مشاركت. اند فرزندان، خانواده و ساير اعضاي جامعه آگاه

نتيجه رسيد گذشته تالش فراواني براي تغيير رفتارهاي ديگران در جهت مطلوب داشته، به اين 
توانـد در   كه تمركز بر تغيير رفتارهاي نامطلوب خود و افزايش همـدلي و پـذيرش ديگـران مـي    

  :بهبود روابط او مؤثر باشد
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كـنم در هنگـام    سـعي مـي  . طور كه هستن بپذيرم ام رو همون كنم اعضاي خانواده سعي مي
مقـابلم خـوب گـوش     هاي طـرف  تر و آگاهانه صحبت كنم و به حرف مواجهه با ديگران سنجيده

  ).2كد (بدم 
  :كند كنندة ديگري به تعديل انتظارات از نزديكان اشاره مي يا مشاركت

كنم تغيير خودم خيلي  نسبت به گذشته خيلي توقعات و انتظاراتم رو تعديل كردم؛ فكر مي
  ).1كد (كنه و انتظار تغيير از ديگران رو ندارم  بيشتر بهم كمك مي

هـا بـه والـدين،     شدن فرزنـدان و كـاهش وابسـتگي آن    رسد با بزرگ مي عالوه بر اين، به نظر
كنند ارتباط خـود   دهند و تالش مي كنندگان توجه بيشتري به همسران خود نشان مي مشاركت

  :ها را بهبود بخشند با آن
كنم تمام دنيـاي مـن ايشـون هسـتن و      م به همسرم خيلي زياد شده، احساس مي وابستگي

  ).10كد (عنوان از دستش بدم  هيچ حاضر نيستم به
بـراي اينكـه در يـه نگـاه احساسـات همـديگر رو       . هم حـرف بـزنيم   اصالً نياز نداريم زياد با

  ).8كد (شيم كه چه نيازهايي داريم  فهميم، متوجه مي مي
كنندگان در عين توجه به خود و همسر، هوشياري خـود   رسيد مشاركت از طرفي، به نظر مي

هايشان را نيز حفظ كرده و مهارت بيشتري در حفظ توازن  هاي فرزندان و نوه خواستهاز نيازها و 
  :كنندگان عنوان كردند اند؛ مثالً، مشاركت هاي مختلف خود كسب كرده ميان مسئوليت
ها برام خيلـي   كنم كه اين فكر مي. م آيندة اين دو تا بچه هست هاي زندگي ترين دغدغه مهم

  ).6كد (دغة من همينه واقعاً فقط دغ. ان مهم
. هام رو درست تربيت بكـنن   هامه كه نوه هاي بزرگ يعني مهمم كمك به بچه يكي از دغدغه

  ).8كد (هام  گيرم در مورد نوه اين خيلي برام مهمه و من خودم يه سري كارها رو به عهده مي
  ارتباط با محيط. 4جدول 

هامقوله مضامين فرعي
به  معنوي، گشودگي بيشتر/ هاي مذهبيمعنوي، تحكيم ارزش/هاي مذهبيتغيير در ارزش

ها و اصول، گسترش افق ديد نسبت به  ها، درك عميق ارزش وجو براي ارزش ها، جست ارزش
نگري، احترام به نوع بشر،  شدن خودمحوري، ارتباط عميق با خداوند، آسان جهان، كمرنگ

 بدبيني به جهان

تغييرات در نظام 
 ارزشي

سالمندي و مرگ خود، انديشيدن به مرگ اطرافيان، اجتناب از تفكر دربارة سالمندي توجه به
عنوان  و مرگ، نگاهي ديگر به مرگ، نگراني در رابطه با سالمندي، پذيرش سالمندي و مرگ به

 هاي طبيعي، آگاهي از مرگ و افزايش لذت از زندگي، تأثير آگاهي از مرگ بر معنويتدوره
 سالمندي و مرگ

رفته، يادآوري اتفاقات خوشايند، اهميت گذشته دستهاي ازرضايتي از گذشته، مرور فرصتنا
 گيري از گذشته در زندگي امروز، دوسوگرايي، عبرت

 مرور گذشته

ها، ترس از  ريزي براي رسيدن به خواستهپذيري آينده، برنامهبينيبودن آينده، پيشراكد
 آينده، ترس از تنهايي

 نگرش به آينده

مندي به ساير موجودات، توجه به جزئيات در گرايي، درك عظمت طبيعت، عالقهطبيعت
 طبيعت

  ارتباط با طبيعت
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  تغييرات در نظام ارزشي
ها را حفظ  برخي از آن. كنند ها و اصول خود را مجدد بررسي مي سالي ارزش زنان در دوران ميان

توان گفت با فاصله گرفتن زنان  تبيين اين يافته ميدر . كنند تر مي  ها را نيز متعادل و ساير ارزش
هاي منطقـي   محور و اجتنابي و استفادة بيشتر از تجزيه و تحليل مسئلة هيجان هاي حل  از شيوه

معنوي با انعطاف بيشتري به اين مسـائل  / هاي مذهبي در رابطه با مسائل مختلف از قبيل ارزش
هـا از   انـد، توجـه آن   ي بسياري از افراد به دنبال زايندگيسال نگرند و از آنجا كه در دورة ميان مي

رود و ارزش بيشتري براي افراد سراسر جهـان و نـوع بشـر     خود و خانواده و دوستانشان فراتر مي
كنندگان كـه   اند؛ مثالً يكي از مشاركت فارغ از جنسيت، مذهب، سن، قوميت و ساير عوامل قائل

هـا را در دوران   ناپـذير داشـته عنـوان كـرد ايـن ارزش      انعطافهايي كامالً  در دوران جواني ارزش
  :است ها منجر شده  سالي دوباره بررسي كرده و اين بررسي به تعديل اين ارزش ميان

العاده مهم بود، ولي كمرنگ  مسائل مذهبي، اسالمي، انقالبي برام فوق. من خيلي تندرو بودم
ارتباطم با خدا همون شـكل خـودش رو شـايد     م كمرنگ شده، نه نه اينكه مسائل اسالمي. شده

تر و شديدتر شده، ولي اون هيجاناتي رو كه داشتم اون موقـع و تعصـباتي رو    گاهي اوقات غليظ
  ).6كد (كه داشتم االن كمتر شده 
بودنـد كـه     كنندگان نيز تغييراتي را در اين زمينه تجربه كـرده  عالوه بر اين، برخي مشاركت

  :ها بود اين ارزش عمدتاً در جهت تحكيم
تـر و انگـار    هام خيلي مشخص طور ارزش آد اون اصولم براي خودم و همين االن به نظرم مي

  ).5كد (تر شده  تر و محكم رنگ پر
وجـو بـراي    رسد بلوغ هيجاني و شناختي زنان در اين دوره لزوم جسـت  از طرفي، به نظر مي

شخصي را براي آنان پررنگ كرده بود؛ مثالً، يكي راستا با اهداف  هاي هم ها و انتخاب ارزش ارزش
  :كنندگان عنوان كرد از مشاركت

هـا   گـردم كـه باعـث اسـتحكام بيشـتر اصـول و ارزش       هايي مـي  در اين دوره دنبال فعاليت
هـا را   گذرانم، اعمـال آن  اند بيشتر وقت مي هايي كه مورد تحسين شوند؛ مثالً با افراد يا كتاب مي
  ).7كد (گيرم  ها ياد مي بينم و از آن مي

كنندگان نسـبت   يكي ديگر از نكات حائز اهميت در اين حيطه، افزايش وسعت ديد مشاركت
رسـد بـا عبـور زنـان از دوران      حقيقت، بـه نظـر مـي    در. ها و جهان هستي بود ها، انسان به ارزش

ر توجـه بيشـتري   ها در عين توجه و تمركز بر خود و نزديكان، به جامعه و نوع بش سالي، آن ميان
  :دهند نشان مي

هـام،   كردم مثالً سر نماز، حاال پدرم، مادرم، خواهرم، همسـرم، بچـه   خب قبلنا وقتي دعا مي
بينم اين ديد، اين  م، مي خوام دعا كنم بگم مثالً همسرم بگم بچه كنم وقتي مي ولي االن نگاه مي

كنم وسعت ديد آدم پيدا  احساس مي. اول بايد بگم خدايا همة بشريت. كنه دعا من رو اقناع نمي
  ).8كد (آد آدم  كنه تو اين سن چون از اين محوريت خودش درمي مي
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  :يا
دونم با هـر فرهنـگ و اعتقـاد حتـي      كل دنيا رو مثل يه خانوادة بزرگ مي. ديد مثبت دارم

  ).13كد (اعتقاد براشون احترام قائلم  بي
بينـي و تجـارب    شرايط زندگي خـود، جهـان   اين در حالي است كه برخي از افراد با توجه به

  :كنند گذشته و حالشان، نگاهي متفاوت و نامطلوب به جهان پيدا مي
ديدگاه خيلي بدي . ش جنگ همه. شه كنم كه دوران آخرالزمان داره مي ش احساس مي همه

  ).12كد (به كل جهان دارم 

  و مرگ يسالمند
سالي عمدتاً  عنوان كردند، در گذشته ميان ]41؛ 20[ 1طور كه هافمن و يالوم رسد همان به نظر مي

اگرچه امروز از شدت تأكيد بر اين . شد عنوان دوران آمادگي براي سالمندي و مرگ شناخته مي به
همچنين در اين . ناپذير بودن آن است مسئله كاسته شده، همچنان دورة آگاهي از مرگ و اجتناب

زان و مرگ پيش از اينكـه واقعـاً زنـدگي كـرده باشـد،      دوره فرد با نگراني از پيرشدن، مرگ عزي
سالي و مواجهـه بـا    توان گفت با ورود زنان به دورة ميان حقيقت، مي در. كند پنجه نرم مي و دست

هاي مختلف در خود و دوستان، مرگ دوستان و  مسائل مرتبط با افزايش سن، بروز عالئم بيماري
توجه افراد به مسئلة سالمندي و . شود ي و مرگ منجر ميها به سالمند والدين، به توجه بيشتر آن

مرگ و ارزيابي آنان از اين تجربه، تابعي از كيفيت زندگي گذشته و حال آنان، ميـزان دسـتيابي   
/ هاي مذهبي هايشان، شرايط فرزندان و همسرشان پس از مرگ و نگرش ها به اهداف و برنامه آن

آيـد، بـا توجـه بـه بـروز       كننـدگان برمـي   هاي مشـاركت  طور كه از گفته همان. معنوي آنان است
ها  شدن مرگ، آن هاي مختلف جسماني در خود و اطرافيان و افزايش آگاهي زنان از نزديك بيماري

  :كنندگان عنوان كردند كنند؛ مثالً، مشاركت اي به اين مسئله توجه مي به طور فزاينده
تـر   كنم به دوران پيري نزديك اس ميانگار كه زمان كمتري هست براي زندگي كردن، احس

  ؛)1كد (شم  مي
  ؛)8كد (از دست دادن ديگراني كه اطرافت هستن 

م نشم  پاگير خانواده و دست. گير نباشم؛ يعني پيريِ خوبي داشته باشم كنم كه زمين آرزو مي
  ).12كد (
ود و آيد كه توجـه و انديشـيدن بـه سـالمندي و مـرگ خـ       ها چنين برمي حقيقت از يافته در

بينـي، اعتقـادات    سالي است، اما افراد با توجه بـه جهـان   هاي دوران گذار ميان اطرافيان از ويژگي
مسـئلة خـود رويكردهـاي متفـاوتي بـه ايـن آگـاهي اتخـاذ           هاي حـل  معنوي و مهارت/ مذهبي

  :كنند از انديشيدن به مرگ اجتناب كنند كنند؛ مثالً برخي از آنان تالش مي مي
                                                        

1. Hoffman& Yalom  
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كردم واي  جور افكار، چون يه مدت فكر مي كنم ذهنم رو دور كنم از اين مي من كامالً سعي
نزديك شدن به . كنم احساس خيلي بدي پيدا مي. پير شدم، ديدم روحية شادم رو از دست دادم

  ).4كد (كنه  مرگ من رو نگران مي
پديـدة  كنند به صورت كامالً آگاهانه نگاه خـود بـه    كنندگان نيز سعي مي برخي از مشاركت

  :سالمندي و مرگ را تغيير دهند
كاري بكنه؛ مـثالً فراموشـي بگيـره،     تونه هيچ احساس خوبي نيست اگر آدم فكر كنه كه نمي

خيلي روش متمركز نيستم و . كنم ولي عموماً ازش عبور مي. ده ها حس خوبي نمي دونم اين نمي
  ).9كد (تر و بهتر نگه دارم  كنم كه خودم رو سالم تالش مي

  :گيرند هاي طبيعي و بخشي از زندگي در نظر مي عنوان دوره خي از افراد نيز سالمندي و مرگ را بهبر
مرگ يه . به نظرم دوران خوبي باشه. افته سالمندي مثل همة دوران زندگي برامون اتفاق مي

  ).10كد (بره  طوري كه خدا ما رو به دنيا آورده، يه روزم از اين دنيا مي واقعيته مثل زندگي، همون
سـالي و سـالمندي يـه دورانيـه كـه يـه        كنم اين روند پيري، روند جواني، ميان من فكر مي

ده كـه بـدون اينكـه آب تـو دلـش بـه قـول         آروم براي انسان قرارش مي رونديه كه خداوند آروم
اي كـه داشـته و    معروف تكون بخوره، بدون اينكه فكر كنه يه دفعـه گـذر از اون شـرايط اوليـه    

  ).6كد (تونه آروم اين رو پذيرا باشه  شه مي به يه شرايطي كه ديگه داره تموم مي رسيدنش
كنندگان گامي فراتر رفته و معتقدند كه افزايش آگـاهي از سـالمندي    از طرفي، برخي از مشاركت

  :كند ارزش بيشتري براي زندگي در اينجا و اكنون قائل شوند و مرگ به آنان كمك مي
كنه اگر در جسم و بدن هم  حساس مياانساني كه يه نيروي رواني و قدرتي معنوي در خود 

  ).7كد (برد  نهايت سالمت روحاني و نشاط ملكوتي به سر مي  كاستي داشته باشه، در

  مرور گذشته
پردازنـد   اي است كه افراد به مرورِ زندگي گذشته خود مـي  سالي دوره رسد دوران ميان به نظر مي

ها به گذشتة خود  كنند و احساس آن ها و عملكرد گذشتة خود را بررسي مي ها، انتخاب تصميمو 
به عبارت ديگر، اگر افـراد ارزيـابي مثبتـي بـه گذشـتة خـود       . تابع عملكرد آنان در گذشته است

ها به گذشته منفي  توانند با راحتي بيشتري آن را مرور كنند، اما اگر نگرش آن باشند، مي داشته 
در همــين رابطــه، . كننــد گيــري از گذشــته بيــان مــي باشــد، تجــارب خــود را در قالــب عبــرت

  :اي عنوان كرد كننده مشاركت
براي اينكه گذشتة من گذشـته خيلـي   . كنم سالي خيلي گذشته رو مرور مي توي دورة ميان

ولـي  البته گذشته نقاط مثبتي هم داشت بـراي مـن،   . بخشي نبوده؛ حداقل از نظر خودم رضايت
  ).1كد (هاش بود  كنم آنچه آزاردهنده بود بيشتر از لذت احساس مي

و  ها رو از دسـت دادم  كنم خيلي فرصت يا دربارة احساسم به گذشته پرسيدي، احساس مي
  ).6كد (خواسته رو نتونستم انجام بدم  كارهايي كه دلم مي
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اتفاقات ناخوشايند گذشته كنندگان در عين آگاهي از  اين در حالي است كه برخي مشاركت
 گيري از گذشته تر اتخاذ كنند و با عبرت رفته، تالش كردند موضعي فعاالنه دست هاي از و فرصت

يا بررسي نقش آن در رشد فعلي، ديدگاهي متفاوت را به گذشتة خود اتخاذ كنند؛ مـثالً، برخـي   
  :كنندگان عنوان كردند مشاركت

اي كنـار هـم قـرار     چه بستة زيبايي چه مجموعة قوي بينم كنم مي االن وقتي بهش نگاه مي
من احساسم اينـه كـه اون   . گرفته تا يه چيزي به وجود بياره كه حاال االن موجوديتش االن اينه

  ).8كد (گذشته بوده كه من رو رسونده به اينجا 
  ).9كد (ها باعث شده به امروز برسم  ام براي اينكه اون من معموالً قدردان گذشته

  به آينده نگرش
سـال بـه آينـده نيـز تـابعي از       هاي پژوهش حاكي از اين است كه نگرش زنان ميان بررسي يافته

هـا   ها با همسر و فرزنـدان، ميـزان تمايـل آن    شده، كيفيت روابط آن نگرش آنان به دوران سپري
اينكه  سال به جاي ميانتوان گفت افراد  از طرفي، مي. هايشان است براي تحقق آرزوها و خواسته

بـه   هـا  آنانـد، زيـرا    مانده ، بيشتر به دنبال زمان باقياند چه اندازه پيش آمدهببينند در زندگي تا 
عالوه بر اين، مسائلي ماننـد آينـدة مـالي، شـغلي و     . ]12[ي بيشتري دارند خود آگاه فاني بودن

ود و اطرافيـان، بـه   هاي افراد در رابطه با سالمندي و مرگ خ ها و دغدغه خانوادگي فرزندان و نوه
كننـدگاني كـه ديـدگاهي     در همين زمينه، مشاركت. شود انديشيدن آنان دربارة آينده منجر مي

  :سالي داشتند، به آينده ديدگاهي اميدوارانه نداشتند نامطلوب به گذشته و دوران ميان
يـه چيـز روتينـي كـه شـايد اطرافيـانم هـم        . بيـنم  خيلي آيندة مـتالطم يـا نابـاوري نمـي    

ش رو گذرونده و خيلي راكد، خيلي ساكن،  طوري كه مامانم آينده همون. طوري گذروندن ينهم
  ).6كد شماره (قرار نيست انقالبي در درونم به وجود بياد 

سالي و گذشتة خود داشـتند، درصـدد    كنندگاني كه ادراك مثبتي از ميان از طرفي مشاركت
  :ريزي براي رسيدن به آرزوهاي خود بودند برنامه

. گـردي رو خيلـي دوسـت دارم    دوست دارم يه سري از اين كارها يا مثالً فرض كنيم ايـران 
ها مثالً چيزاييه كه تو ذهـنم   خيلي دوست دارم كه خب به جاهايي كه سفر نكردم سفر كنم اين

  ).8كد (اگر امكانش وجود داشته باشه انجام بدم . مونه براي آينده مي
  :هاي خود از آينده صحبت كردند كنندگان از ترس عالوه بر اين، برخي از مشاركت

ريـزي كـنم و احسـاس     من از آينده ترس دارم و همين ترسم باعث شده نتونم خوب برنامه
كم به رؤيا و آرزو تبديل شده است و غيرقابـل   ام دارم برام كم هايي كه براي آينده كنم برنامه مي

  ).2كد (دست يافتن 
جورايي گريز از تنهايي و تنهـا شـدن و احسـاس نيـاز بـه       يه س، ترس از تنهايي آزاردهنده

  ).1كد (دوست در اين سن بيشتر شده حداقل 
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 ارتباط با طبيعت
كاهش خودمحوري در افراد و توجه بيشتر آنان به ساير موجودات در طبيعت، به بهبـود ارتبـاط   

كننـدگان بـه طبيعـت در زمـان      عالوه بر ايـن، نگـرش مشـاركت   . شود آنان با طبيعت منجر مي
كنندگاني كه از ابتـداي كـودكي    به عبارت ديگر، مشاركت. كننده است كودكي نيز عاملي تعيين

بودنـد؛ مـثالً     سالي نيـز حفـظ كـرده    ا طبيعت داشتند، اين رابطه را در دوران ميانرابطة خوبي ب
  :كنندگان عنوان كردند مشاركت

. رم مثالً تو طبيعت، حسم خيلي حس بهتر از قديمـه  ها يا جاهايي كه مي من نسبت به گل
كـنم   مـي زنم، از اينكه سرسبزن احساس خوشحالي  ها حرف مي روي با درخت رم پياده وقتي مي

  ).8كد (
. كنـه  كنم كه االن تو اين سن خيلي بيشتر آدم عظمت طبيعت خـدا رو حـس مـي    فكر مي

  ).6كد ( برم اي دارم، لذت بهتري مي كنم، يه حس خاص ديگه مثالً يه وقت به يه پرنده نگاه مي
هـا رو يـه جـور     شه بچه ها كه آدم وقتي مسن مي ترم هست، چون مثل بچه بخش خب لذت

  ).9كد (بينه طبيعت رو  بينه، خيلي با جزئيات بيشتري آدم مي ديگه مي

  بحث
ها با خود، ديگران  سال در ارتباط آن پژوهش حاضر با هدف مطالعة نقش گذار هويتي زنان ميان

هـا در   و محيط انجام گرفت تا از طريق بررسي تجارب زيستة هويت زنان، تغييرات ارتبـاطي آن 
به همين منظور، با استفاده از روش پديدارشناسي بـه مطالعـه   . سه حيطة ذكرشده بررسي شود

  .شد  در اين زمينه پرداخته

  ارتباط با خود
سـال، كـه از    فـردي زنـان ميـان    هاي خارجي به تغييرات متعدد در حيطة ارتبـاط درون  پژوهش

نشـان داد كـه    ]31[ 1انـد؛ مـثالً، پـژوهش پالـك     هاي پـژوهش حاضـر بـود، اشـاره كـرده      يافته
كننده مسائل خـود را در قالـب تجـارب درونـي و شخصـي       سالِ مشاركت درصد زنان ميان8/42

عـالوه  . دهند سالي توجه بيشتري به خود نشان مي حقيقت زنان در دورة ميان عنوان كردند و در
سال به اين دوره با ديد دوراني بـا فرصـت    نشان داد كه زنان ميان ]26[بر اين، پژوهش ناتسون 

حقيقت، بـه   در. نگرند اي همراه با پي بردن به قدرت دروني خود مي يادگيري و دوره بيشتر براي
 اختصـاص بسـياري از زنـان پـس از    اسـت،   اشاره كـرده   ]29[ 2طور كه ملبي رسد همان نظر مي

                                                        
1. Palk  
2. Melby  
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بـا اشـتياق در    سالي ، در دورة ميانمراقبت از ديگرانسالي خود به  بخش اعظمي از زندگي بزرگ
همچنين اسـتون، شـوارتز،    .كنند ميياهاي خود صحبت ؤكردن ر مورد زندگي براي خود و دنبال

سالي، رشد هيجاني در قالب  عنوان كردند يكي از خصايص دوران ميان ]38[ 1برودريك و ديتون
  .عاطفة مثبت و تنظيم هيجاني است

و  2پـژوهش بـايلز   تحليـل عـاملي  . ودهاي پژوهش حاضر ب نگرش به بازنشستگي نيز از يافته
ادراك آنـان شـامل   . نشان دادسه عامل اصلي مرتبط با ادراك بازنشستگي را  ]13[همكاران نيز 

احساس رضايت و كامل بودن پس از بازنشستگي، احسـاس فشـار بيشـتر بـراي انجـام وظـايف       
  .نهايي بودشدگي به دليل احساس ت نهايت احساس گم مربوط به خانواده و دوستان و در

و همكـاران   3حمـوده . سالي بـود  كنندگان از ميان هاي پژوهش ادراك مشاركت از ديگر يافته
سالي و  در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه بسياري از زنان ديدگاهي مثبت به ميان ]18[

در پـژوهش خـود    ]31[پالك . دانستند افزايش سن داشتند و آن را بخشي طبيعي از زندگي مي
دانستند  عنوان دوران ركود مي سالي را به كنندگان ميان درصد مشاركت50ه اين يافته رسيد كه ب

سالي را دوران تفكر دروني و دوران نگراني دربارة سـالمندي و   كنندگان نيز ميان و باقي مشاركت
 4ويجايوارجيـا همچنـين  . هاي پژوهش حاضر متفاوت اسـت  ديدند كه اين يافته با يافته مرگ مي

اي  عنـوان دوره  سـالي را بـه   در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه اغلب زنان دوران ميان ]39[
  .هاي پژوهش حاضر متفاوت است دانند كه با يافته سرشار از استرس و تنش مي

در  ]28[ 5ليپر. هاي پژوهش بود نگرش به هويت خود در قالب هفت كد فرعي از ديگر يافته
رسيد كه زنان تغييرات هويتي خود در اين دوران را در قالب بحـران،   پژوهش خود به اين نتيجه

اي بـا پـژوهش حاضـر     توان گفت تـا انـدازه   كنند كه مي رشد و افتخار به آنچه هستند تجربه مي
 .كنندگان اين پژوهش اعتقادي به تجربـة بحـران هـويتي نداشـتند     متفاوت است، زيرا مشاركت

كننده بـه اسـتحكام هويـت فـردي، اصـالت و       چندين مشاركتفردي،  همچنين در زمينة هويت 
  .سالي اشاره كردند عنوان هويت در دوران ميان عنوان هويت و افكار و رفتار به جايگاه اجتماعي به

  ارتباط با ديگران
. هاي پژوهش حاضر بـود  تغييرات در ارتباط با ديگران در قالب يازده كد فرعي نيز از ديگر يافته

سـال در پـذيرش    حاكي از توانايي بيشتر زنان ميان ]28[و ليپر  ]26[ژوهش ناتسون هاي پ يافته
وصـل يـا   ( ها و تجربة تغييرات ارتباطي در قالب تغيير اطرافيان و عدم تالش براي تغييردادن آن

                                                        
1. Stone, Schwartz, Broderick, &Deaton  
2. Byles  
3. Hammoudeh  
4. Vijayvargiya 
5. Leeper  
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 ]33[سـيدفاطمي، سلسـالي، رضـايي و رهنـورد     . ، پذيرش و ابراز بيشتر عاطفه بود)اتمام روابط
پذيرفتن كاركردها رو هستند،  هسال با آن روب خانوادگي كه زنان ميان هاي چالش ازعنوان كردند 

از اين كاركردهـا   يكي. گذارد ها نيز تأثير مي هاي جديد است كه بر ساختار خانوادگي آن و نقش
هاي ديگري مانند كمك به كودكـان در   ، مسئوليتنقشبه دنبال اين ت كه اس ينقش مادربزرگ
  .دواند اضافه شوت نيز ميها  مراقبت از نوه

  ارتباط با محيط
» تغييرات در نظام ارزشي«سالي  هاي پژوهش حاضر اين بود كه زنان در دورة ميان يكي از يافته
 1پژوهش استوكارد، كارپنتر و كاهـل  اين يافته با نتايج. كنند كد فرعي تجربه مي 10را در قالب 

رغـم اتفاقـات مثبـت و منفـي      سـال بـه   مردان ميان هاي زنان و كه حاكي از پايداري ارزش ]36[
  .زندگي بود همسوست

نيـز در   ]34[شـريفي و همكـاران   . كنندگان مرور گذشته بـود  يكي ديگر از مسائل مشاركت
هـاي   ترين دغدغه پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه اشتغال ذهني به گذشته يكي از پررنگ

سال به زنـدگي   افتة ديگر پژوهش حاضر توجه زنان مياني. سالي است رواني زنان در دوران ميان
شـريفي و همكـاران   . روي خود در قالب كد اصلي نگرش به آينده با سـه كـد فرعـي اسـت     پيش

نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه اشتغال ذهني به آينده از مسائل مهم زنـان   ]34[
 .سالي است در دورة ميان

. بـود ژوهش، توجه به سالمندي و مرگ در قالب هشـت كـد فرعـي    هاي پ يكي ديگر از يافته
نيز در پژوهش خـود بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه نگرانـي از         ]35[ 2استوارت، استراو و هلسون
جـونز، اسـترنبرگ،   . هاست هاي پيشين آن تر از سال سالي زنان، برجسته پيرشدن در سنين ميان

هاي مرتبط با سـالمت فـردي و    نيز در پژوهش خود نشان دادند كه نگراني ]23[ 3جانسون و لي
نتـايج پـژوهش شـريفي و    . سـالي اسـت   هاي عمدة زنان در دوران ميـان  پيرشدن يكي از نگراني

هـاي مهـم    نيز حاكي از اين است كه اشتغال ذهني بـه سـالمت يكـي از دغدغـه     ]34[همكاران 
  .سالي است رواني زنان در دوران ميان

نتـايج پـژوهش   . هاي پژوهش حاضر بود كد فرعي از ديگر يافته 4ارتباط با طبيعت در قالب 
سال در حيطة تغييرات معنوي ارتباط بهتري بـا طبيعـت    بيانگر اين بود كه زنان ميان ]28[ليپر 

معنويت در زنان خود را در قالب ارتبـاطي عميـق بـا    رسد  حقيقت، به نظر مي در. كنند برقرار مي
  .]37؛ 20[دهد  عت نشان ميطبي

                                                        
1. Stockard, Carpenter, &Kahle 
2. Stewart, Ostrove, & Helson  
3. Jones, Sternberg, Janson, &Lee 
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  گيري نتيجه
سـالي و چگـونگي ايـن تجـارب در سـه حيطـة        مطالعة حاضر تجارب زيستة زنان از گذار دوران ميان

توان گفـت زنـان    در نگاهي كلي، مي. ارتباط با خود، ارتباط با ديگران و ارتباط با محيط را بررسي كرد
كننـد كـه    را در سه حيطـة ذكرشـده تجربـه مـي     شان تغييراتي شگرف در اين دوره از چرخة زندگي

هاي قبلـي رشـدي خـود از بـدو تولـد تـا        كيفيت و كميت اين تغييرات تابعي از تجارب زنان در دوره
شـان، كيفيـت روابـط بـا اعضـاي خـانواده و        فردي سالي، نظام شناختي و باورهاي شخصي و بين ميان

بـه عبـارت   . هاسـت  شـغلي و معنـاي زنـدگي آن    نزديكان، ميزان تحقق رؤياها و آرزوهايشان، رضايت
سالي و تغييـرات همـراه بـا آن از قبيـل      ها حاكي از اين بود كه نگرش زنان به دوران ميان ديگر، يافته

هاي فردي، تغيير ماهيت ارتبـاط بـا    ها، تمركز بر نيازها و اولويت بازنشستگي، ازدواج فرزندان، تولد نوه
هـاي فـردي افـراد كـامالً      شد، با توجـه بـه تفـاوت     ها اشاره تر به آن شديگران و ساير تغييراتي كه پي

  هـاي مهـم   يكـي از يافتـه  . متفاوت بوده و رويكرد افراد در برخورد با اين تغييرات نيـز متفـاوت اسـت   
گيـرد،   پژوهش حاضر، كه تغييرات زنان در هر سه حيطه ارتباط با خود، ديگـران و محـيط را دربرمـي   

فـردي و   هاي فردي، بين زمان اولويت سال در مديريت هم و ارتقاي مهارت زنان ميان افزايش توانمندي
ها حـاكي از ايـن بـود كـه      كنندگان و تحليل يافته هاي مشاركت به عبارت ديگر، گفته. اجتماعي است
هـا،   كنندگان در اين دوره، خودآگاهي خود را افزايش داده و با حقوق، نيازهـا، خواسـته   اغلب مشاركت

انـد؛ همچنـين زنـان در ايـن دوره در عـين توجـه بـه         قاط قوت و نقاط ضعفشان آشنايي پيدا كـرده ن
هاي شخصي، به بهبود ارتباط خود با ديگران از قبيل همسر، فرزندان، دوستان و سـاير اعضـاي    اولويت

شـود و ايـن    ها دستخوش تغيير مي واسطة اين تغييرات، ادراك نزديكان نيز از آن خانواده پرداخته و به
فـردي متمركـز نبـوده، بلكـه اغلـب       هاي فردي و بين سال فقط بر اولويت در حالي است كه زنان ميان

ها، طبيعت و بـه صـورت كلـي جهـان      آنان تغييراتي را در زمينة ديدگاه و ارتباط با خود با ساير انسان
اين بود كـه در اكثـر    كنندگان حاكي از هاي مشاركت حقيقت، بررسي گفته كنند؛ در هستي تجربه مي

تنها بـه رفـاه و    ها با قرار گرفتن در اين دوره، متوجه عظمت جهان هستي و خلقت شده و نه موارد، آن
  .شوند مند مي شان، بلكه به رفاه كل بشريت عالقه سالمت خود و اعضاي خانواده

ران متمركز بـوده  سال شهر ته اين مطالعه به دليل ماهيت كيفي و پديدارشناسانة آن بر زنان ميان
. هاي اقتصادي اجتمـاعي متفـاوت نيسـت    سال كشور و زنان با پيشينه و قابل تعميم به همة زنان ميان

مند بـودن تجـارب زيسـتة زنـان از دورة گـذار       پيچيدگي، ابعاد متعدد و موقعيترو و با توجه به  اين از
شـناختي و   اجتمـاعي، خـانوادگي، روان  هايي در زمينة ابعاد و پيامدهاي  ادن پژوهشد سالي، انجام ميان

تـر شـدن جوانـب و زوايـاي مختلـف ايـن پديـده بـه          تواند در روشن سالي زنان مي معنوي گذار ميان
شود متخصصان حوزة سالمت روان  عالوه بر اين، پيشنهاد مي. گذاران كمك كند متخصصان و سياست

سـالي در زنـان، كـه     يستمي به گذار ميانبعدي و س گذاران، با اتخاذ ديدگاه و رويكردي چند و سياست
نهايت جامعه دارند، به عوامل تأثيرگذار بر كيفيت تجربة زنان از ايـن   و در  نقشي مهم در تداوم خانواده
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به عبارت ديگر، از آنجا كـه عـواملي ماننـد نگرانـي بـراي      . تري قرار دهند دوران را مورد بررسي عميق
سال تـأثير بگـذارد،    تواند در تجارب زنان ميان وران بازنشستگي مياشتغال و آيندة فرزندان و كيفيت د

با توجه به اينكه پژوهش حاضر فقط همچنين . توجه بيشتر به اين دو مقوله حائز اهميت فراواني است
هـاي مشـابه بـر زنـان      ادن پـژوهش د اسـت، انجـام   سال شهر تهران انجام شده  بر تعدادي از زنان ميان

توانـد   هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي متفـاوت مـي      روستاها و زناني بـا ويژگـي  / شهرهاسال در ساير  ميان
همچنين از آنجا كه حوزة گذار . سال كشور ايجاد كند جانبه به پديدة گذار در زنان ميان ديدگاهي همه

اي است كه در داخل كشور كمتر به آن پرداختـه شـده، پـژوهش در زمينـة تجـارب       سالي حوزه ميان
توانـد در ارائـة تصـويري جـامع و      سال و مقايسة نتايج آن با پژوهش حاضر نيز مـي  ميان زيستة مردان

گذاران كمك كند و ارائة خدمات  سالي در كشور به متخصصان و سياست رشد ميان به دقيق از پديدة رو
زنـان،  هاي اين دوره و پيامدهاي آن براي  نهايت با توجه به ويژگي در. به اين گروه سني را تسهيل كند

هاي مـرتبط   رسد تدوين و اجراي برنامه تر به نظر مي زوجين، خانواده و جامعه و كشور در نگاهي كالن
سـال بـه    شـناختي زنـان ميـان    بخشي و خدمات درماني در زمينة بهداشـت جسـماني و روان   با آگاهي

است كـه بـراي    بديهي. گذاران در اين حيطه باشد تواند يكي از اقدامات مهم سياست صورت مداوم مي
  .هاي جمعي و فضاي مجازي ضروري است گيري از امكانات آموزشي و تبليغاتي رسانه اين منظور بهره

  منابع
تبيين راهبردهاي گذر از بحران «). 1397( كوثر، دهدست؛ فاطمه؛ نيايي قاسمي؛ معصومه ،اسمعيلي ]1[

، ص 56، ش 14، س ايرانـي شناسـان   روان: شناسي تحـولي  روان ،»فييك مطالعة كي: سالي ميان
  .403ـ389

تجـرد بـيش از يـك    / 1420تا سال  سال ميان افزايش هفت ميليون نفري جمعيت«). 1398(ايسنا  ]2[
  /https://www.isna.ir/news/98071511102: »سال ميليون نفر از مردان ميان

، ترجمـة داود  شناسي رشد و تحول انسـان  روان). 1397(اي؛ الدز، سالي؛ فلدمن، روت پاپاليا، دايان  ]3[
  .رشد: ، تهران6عرب قهستاني و ديگران، چ 

: ، تهـران 14، ترجمة مهرداد فيروزبخت، چ درماني و مشاوره هاي روان نظريه ).1396(شارف، ريچارد  ]4[
  .خدمات فرهنگي رسا

تحليـل  «). 1390( محمد ،زاده شيخ؛ ابوالحسن ،فقيهي؛ محمدسعيد ،تسليمي؛ حسن ،جعفري عابدي ]5[
هـاي   روشي سـاده و كارآمـد بـراي تبيـين الگوهـاي موجـود در داده      : مضامين ةمضمون و شبك

  .198ـ151، ص 2، ش 5، دورة )يتمدير ةانديش(مديريت راهبردي  ةانديش، »يكيف
، 17، ترجمة يحيـي سـيدمحمدي، چ   درماني نظريه و كاربست مشاوره و روان). 1396(كري، جرالد ] 6[

  .ارسباران: تهران
مطالعة بسترهاي طـالق  «). 1395(كريمي، يوسف؛ الماسي، سكينه؛ محمدي، رزگار؛ فاضلي، حسن  ]7[

، 25، ش 7، دورة شناســي بــاليني مطالعــات روان. »پژوهشــي پديدارشناســانه: در افــراد مطلقــه
  .211ـ191ص



  355... سال مطالعة كيفي نقشِ گذار هويتي زنان ميان

: ، قمشناسي كيفي هاي عملي در روش هاي فلسفي و رويه زمينه: دروشض). 1397(محمدپور، احمد  ]8[
  .لوگوس

ميانگين و ميانة سني جمعيـت ايـران براسـاس نتـايج سرشـماري سـال       «). 1395(مركز آمار ايران  ]9[
1395«:https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1396/gmvmcgis95.pdf  

سـال از سـالمت و    درك تجربه و معناي ذهني زنان ميـان « ).1397( مريم ،حسيني، مجيد؛ موحد ]10[
، ش 7، س تحقيقات كيفي در علوم سـالمت  ةمجل، »تغييرات بدني مرتبط با سن در شهر شيراز

  .171ـ157، ص2
[11] Ashforth, B. E. (2001). Role transitions in organizational life: An identity-

based perspective. Mahwah, NJ: Erlbaum. 
[12] Blacker, L. (2005). The launching phase of the life cycle. In B. Carter, & M. 

McGoldrick (Eds.), The expanded family life cycle (PP 287-306). Boston, 
MA: Allyn and Bacon. 

[13] Byles, J., Tavener, M., Robinson, I., Parkinson, L., Smith, P.W., Stevenson, D., 
Leigh, L., & Curryer, C. (2013). “Transforming Retirement: New Definitions 
of Life After Work”. Journal of Women & Aging, 25(1): PP 24-44. 

[14] Dare, J. (2011). “Transitions in midlife women's Lives: contemporary 
experiences”. Health Care for Women International, 32 (2): PP 111-133. 

[15] Erickson, E. H. (1963). Childhood and society ,(2nd ed.). New York, NY: 
Norton. 

[16] Gambhir,V., & Chadha, N. K.(2013). Psychological experiences of midlife. 
Indian Journal of Positive Psychology, 4(1): PP 26-31. 

[17] Guest, G., MacQueen, K., & Namey, E. (2012). Themes and Codes, Applied 
Thematic Analysis, SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks, CA, PP 49-79. 

[18] Hammoudeh, D., Coast ,E., Lewis, D., Van der Meulen, Y., Leone, T., & 
Giacaman,R. (2017). “Age of despair or age of hope? Palestinian women’s 
perspectives on midlife health”. Social Science & Medicine. 184: PP 108-15. 

[19] Hennekam, S., Syed, J., Ali, F., & Dumazert, J. (2019). “A multilevel 
perspective of the identity transition to motherhood”. Gender, Work & 
Organization, PP 1-19. 

[20] Hoffman, L. (2012). Midlife Women: Biopsychosocial-spiritual Transitions, A 
doctoral dissertation, Saybrook University. 

[21] Hussain, M., & Yaseen, G. (2019). “Identity Transition in Women: Tracing 
Reasons for Increase in Age at Marriage among Working Women and Non-
working Women in Rural and Urban Areas”. The research journal of social 
sciences, 10(1): PP 172-185. 

[22] Hynes, K. (2008). “Transforming identities: Accounting professionals and the 
transition to motherhood”. Critical Perspectives on Accounting, 19 (5): PP 
620-642. 

[23] Jones, H. J., Sternberg, R. M., Janson, S.L., & Lee, K. A. (2016). “A 
Qualitative Understanding of Midlife Sources of Stress and Support in 
African-American Women’. J Natl Black Nurses Assoc. 27(1): PP 24–30. 

[24] Khurram, U. (2017). Existential and Spiritual Support Group for Women of 
Color in Midlife Transition, A Masters thesis, the faculty of the Kalmanovitz 
school of Education ,Saint Mary’s College of California. 



  1399پاييز  ،3، شمارة 18، دورة توسعه و سياستزن در  356

[25] Kim, B.H. (2019). “Narrative Identity Formation in Midlife Korean Christian 
Women”. Christian Education Journal, 16(1): PP 26–46. 

[26] Knutson, P.J. (2012). What it Means to be a Woman at Midlife: First-Time 
Marathoners and Embodied Learning. Unpublished master’s thesis, faculty of 
graduate studies, University of Calgary. 

[27] Lear, G. (2016).“Midlife Awakening.” Journal of Transformative Education 
15(4): PP 277–295. 

[28] Leeper, Sh.M. (2019). Full circle: a qualitative and art-informed investigation 
into the experience of midlife transition for female art therapists, a doctoral 
dissertation, Lesley University. 

[29] Melby, M. K. (2016). Lessons on aging: Hopes and concerns of Japanese 
women at midlife, Journal of Women & Aging, 28(2): PP 127-140. 

[30] Newhart, M. R. (2013). “Menopause matters: The implications of menopause 
research for studies of midlife health”. Health Sociology Review, 22(4): PP 
365–376. 

[31] Palk, L.C. (2015). An Exploratory Study of Midlife Transition in South Africa: 
in Search of the midlife crisis, a doctoral dissertation in Consulting 
Psychology, University of South Africa. 

[32] Plewa, S. (2018). Through Midlife Crisis to Personal Growth, a masters thesis 
in Counselling, City University of Seattle. 

[33] Salsali, M., Rezaee, N., Seyedfatemi, N., & Rahnavard Z. (2015). “perception 
of iranian middle-aged women regarding moral health concept: a content 
analysis”. Global journal of health science; 7(3): PP 267-273. (Persian). 

[34] Sharifi, K., Anoosheh, M., Foroughan, M., Kazemnejad, A. (2014). “Barriers to 
Middle-Aged Women’s Mental Health: A Qualitative Study”. Iran Red 
Crescent Med J, 16(6): PP 1-6. (Persian). 

[35] Stewart, A. J., Ostrove, J. M., & Helson, R. (2001). “Middle aging in women: 
Patterns of personality change from the 30s to the 50s”. Journal of Adult 
Development, 8: PP 23-37. 

[36] Stockard, J., Carpenter, G., & Kahle, L.R. (2014). “Continuity and Change in 
Values in Midlife: Testing the Age Stability Hypothesis, Experimental Aging 
Research: An International Journal Devoted to the Scientific Study of the 
Aging Process, 40(2): PP 224-244. 

[37] Skye, L. M. (2006). “Australian aboriginal catholic women seek wholeness: 
Hearts are still burning”. Pacifica: Journal of the Melbourne College of 
Divinity, 19(3): PP 283-307. 

[38] Stone, A. A., Schwartz, J. E., Broderick, J. E., & Deaton, A. (2010). “A 
snapshot of the age distribution of psychological well-being in the United 
States”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107 (22): PP 9985-
9990. 

[39] Vijayvargiya, H. (2020). Mid-Life Crisis Among Women (With Special 
Reference to Small Town Rajgarh, M.P) Woman Empowerment & 
Sustainable Development (IC-WESD-2020) Research Foundation of India. 
New Delhi (pp, 47-54). 

[40] Vincent, A., & Teede, H. (2014). “Women at Midlife, Living Life Loving 
Life”, Young and Old , PP 58-80. 

[41] Yalom, I. D. (1989). Love's executioner & other tales of psychotherapy. New 
York: HarperPerennial.  




