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خرد شناسی روان :آن هایمؤلفه و خرد مورد در سالمندان دیدگاه  
 

 
 25/12/1794پذیرش:                        29/11/1794دریافت: 

 

مورد  در این نظرانصاحب میان حال این با. است نشده ارائه آن از واحدی تعریف تاکنون که استای  پیچیده مفهوم خرد
 خردمندیدارد.  وجود کلی توافقی است، دیگران رفاه با فرد منافع تلفیق تأمل، بینش، دانش، بر مشتمل خردمندی که

زیرا افراد  است. مرتبط سالمندی یدوره با خردمندی و رو، خرد از این است، تفکر و شناخت به وابسته عوامل از یکی
ای که در برخورد با مسائل زندگی کنند، به گونههای مختلفی تجربه میسالمند رویدادهای گوناگون زندگی را به صورت

 و خرد مورد در سالمندان مناسب بپردازند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاههای حلراهتوانند به ارائه می
 چارچوب در حاضر های خردمندی از نظر سالمندان پرداخته است. پژوهشبه تحلیل و تفسیر خرد و ویژگی ،آن یها مؤلفه

شامل تمامی  پژوهشی یه بوده است. جامعهیافت ی نیمه ساختارمصاحبه هاداده آوریجمع ابزار و شده انجام کیفی رویکرد

 بود سال 81 تا 60 بین سنی آنها یدامنه نفر حاضر به مصاحبه شدند که 73از این میان  .افراد سالمند شهر همدان بودند
 فرایند سه با روش تحلیل محتوا و با استفاده از شد. متن مصاحبه منتقل کاغذ روی بر سپس و و اطالعات مورد نیاز ضبط

ترین ها نشان داد که مهمانتخابی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته کدگذاری و باز، کدگذاری محوری کدگذاری سازی،پیاده
ها مؤثر بوده و عامل مهمی که در خردمند بودن این شخصیت« کردنخدمت»های تاریخی مند بودن شخصیتویژگی خرد

وم خرد است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مفهاست شامل عنایت خداوند و تربیت خانوادگی درست 
داری، همدلی/حمایت، شناخت/علم، و شخصیت( بیان کرد. بر این اساس، نتایج )دین شکل مختلف 4توان در قالب را می

 دهند. اجتماعی خرد را در دوره سالمندی نشان می-و روانیهای معنوی این مطالعه جنبه
         

 خرد شناسی روان هاینظریه خرد، ضمنی هاینظریه سالمندی، خرد، هایمؤلفه خرد، :هاهکلیدواژ                
 

 

های بسیار دور مورد مفهوم خرد و خردمندی از زمان 1
توجه اندیشمندان بوده است. به نحوی که در آثار به 

النهرین و مصر در قرن سوم پیش از جامانده از تمدن بین

                                                 
ی علوم اجتماعی دانشکده شناسی،دانشیار گروه روان ،رسول کرد نوقابی

سینا، همدان، ایران؛ آرزو دلفان بیرانوند، کارشناس و اقتصاد، دانشگاه بوعلی
ی علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه شناسی تربیتی، دانشکدهارشد روان

شناسی، سینا، همدان، ایران؛ زینب عربلو، دانشجوی کارشناسی روانبوعلی
 سینا، همدان، ایران.ی علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه بوعلیشکدهدان

آرزو دلفان بیرانوند، مکاتبات مربوط به این مقاله باید خطاب به  
ی علوم اقتصادی و اجتماعی، شناسی تربیتی، دانشکدهکارشناس ارشد روان

    سینا، همدان، ایران باشد.دانشگاه بوعلی
 arezou.delfan14@gmail.com: پست الکترونیکی

نگرانی در مورد خرد و تالش برای  میالد مسیح، عالقه و
 (.2011 گالک، و )استادینگر شودمی خردمند بودن مشاهده
دهد ی است که تاریخچه آن نشان میخرد مفهومی جهان

 )مانند کنفسیوس، یهودیت، مذهبی -های فلسفیکه نظام
انند یوگاه و بودیسم( آن را م) شناسیتائویسم( و روان و

 اندهزاران سال پیش مورد توجه قرار داده برای
 با خرد پژوهش در مورد نیز شناسی روان (. در2014)والش،
به . است بوده همراه نوین شناسی روان و ظهور پیشرفت

 و هابحث وارد 1930 سال از ای که مفهوم خرد تقریباًگونه
 شناسی روان مختلف هایدر عرصه تجربی هایپژوهش

 شناسی پیریمجله روان
 153-163، 7، شماره 1، دوره 1794

 آرزو دلفان بیرانوند

سینا بوعلیدانشگاه   

 دکتر رسول کرد نوقابی

سینا بوعلیدانشگاه   

 زینب عربلو
 سینابوعلیدانشگاه 
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 عنوان به خرد شناسی، روان یاولیه آثار شده است. در
شد در نظر گرفته می انسان پیشرفت ایدآل ینقطه

 عنوان به اغلب خرد رو،این از .(2011 ،گالک و )استادینگر
 متخصصان که شود،می توصیف شناخت شکل ترینعالی
گیرند می نظر در انسان فضیلت باالترین عنوان به را آن
ی ای که در همهبه گونه .(2010ریتومسکی،  و برزینا)

ترین و ها به عنوان یکی از بزرگها و تمدنفرهنگ
است )والش، ی فضایل در نظر گرفته شده باالترین همه

 پژوهشگران میان خرد، در تعریف دشواری رغم به(. 2015
 مبنی دارد وجود کلی توافق نوعی حوزه این نظرانصاحب و
 تلفیق تأمل، بینش، دانش، بر مشتمل خردمندی که این بر

(. 2011است )آردلت، دیگران رفاه و منافع با فرد منافع
 یانگ،) غرب و شرق هایفرهنگ سنت در همچنین
 هایبا موضو  وجهی چند خرد به عنوان مفهومی( 2001

 انگیزش، تنظیمی، خود هیجان، دانش، همچون گوناگونی
 بین یپیچیده ارتباط و همچنین اخالق اجتماعی، کارکرد

از سوی دیگر خردمندی  .شوددر نظر گرفته می هاجنبه این
 قضاوت، هایی از قبیل شخصیت،ها با ویژگیدر طول سال

شد دید تعریف می وسعت و انسان، ماهیت دانش اخالق،
 کندمی بیان( 2017) یانگ (. همچنین2001)استادینگر، 
 تجسم شناختی، از جمله انسجام مؤلفه سه از که خردمندی

 در و دیگران بر خود مثبت و تأثیرگذاری اعمال، در خرد
 آردلت. شودتشکیل می جمعی مصالح حفظ برای درازمدت

 سه با شخصیتی هایویژگی از ترکیبی را خرد( 2007)
 یمؤلفه. کندمی تعریف عاطفی و تأملی، شناختی، یمؤلفه

 و انسانی شرایط درک برای فرد مداوم تمایل بر شناختی
 دانش یبعالوه فردی،بین و فردیدرون مسائل بخصوص
 توانایی به تأملی یمؤلفه. دارد اشاره تمایل این از حاصل
 خود بررسی و همچنین چندگانه زوایای از مسائل درک

 به عاطفی یمؤلفه. دارد اشاره بینشی و خود( خودارزیابی)
 شودمی تعریف مهربانی و توجه دلسوزانه، عشق عنوان

 طبق (.دیگران به نسبت مثبت همدالنه نگرش یعنی)
 ،(2000 استاندینگر، و بالتز)برلین  خردمندی پارادایم

 .دارد کار و سر زندگی کردن اداره و مفهوم با خردمندی
 و تصدیق با بلکه بلوغ با تنها نه را خردمندی تکامل آنها

  مرتبط متفاوت هایدیدگاه و ارزشی هایتفاوت تحمل
 بر(. 2014؛ یانگ، 1990بالتز،  و کولی دیتمن)دانند می

 مستلزم عملی خردمندی بشر، غنی تجربیات اساس

 اما مهم، مسائل مورد در درست قضاوت توانایی»
(. 1990بالتز، و کولی دیتمن)باشد می «زندگی نامشخص

 هایشکل مختلف فرهنگی هایمحیط در خردمندی، این
؛ 1985 ویف، -البویی )گیرد می خود به متفاوتی پویشی
  (.2012آردلت، 

( 1797، نقل از هاشمی، 1968همچنین اریکسون ) 
داند. او معتقد خردمندی را به عنوان بخشی از شخصیت می

است رشد شخصیت نیازمند کسب و حل یک سلسله 
ست. از زندگی ا اجتماعی در هر مرحله-های روانیتعارض
اریکسون )اریکسون، اریکسون، و کیونیک،  تکاملی دیدگاه
 :دارد اشاره اشزندگی طول در انسان سه توانایی به (1986

 (2فرد، ) زندگی تجارب سازییکپارچه توانایی برای (1)
 ( پذیرش7خود، و ) شخصیتی ارزش در نفس به اعتماد
همکاران  و اریکسون زندگی. اوج ینقطه عنوان به مرگ

ها بر این آن. خردمندی نامیدند را هاتوانایی این (1986)
باور هستند که افراد خردمند مسن شرایط پیچیده را با 

ها تعصب عاملی سنجند و از نظر آنعوامل متعددی می
نابهنجار است. زیرا با افزایش سن، افراد به فهم و درک 

دا برند. افرادی که به این معرفت دست پیپایین خود پی می
کنند، افرادی با سن باال هستند، چرا که رسیدن به می

هایی نیاز به زمان زیادی دارد. این نو  چنین تجربه
یادگیری صرفاً شناختی نیست بلکه به عوامل شخصیتی نیز 

 دوم مراحل چگونه اینکه مورد در زیادی نیاز دارد. اطالعات
در دست  شود خردمندی افزایش موجب تواندمی زندگی

شواهد به دست  (. اما با این وجود2005نیست )ادموندسون، 
دهند که ها نشان میها در طول سالآمده از پژوهش

سالمندی و افزایش سن با افزایش خردمندی مرتبط است 
توان به (، به نحوی که بر اساس آن می2005)ادموندسون، 

خود و دیگران و مشکالت متعددی که جواب مشخصی 
جهان با است ممکن همچنین اد. خردمندیندارند پاسا د

(. برای 2007ارتباط باشد )وود وارد،  در مذهبی هایبینی
 پژوهشی در( 2002) نمونه پالهوس، ویر، هارمس، استراسر

 شخصی خردمندترین مورد در خواستند که دانشجویان از
 مورد افراد که داد نشان نتایج. کنند فکر شناسندمی که

 که افرادی عنوان )به مذهبی رهبران بیشتر هاآن یمطالعه
دهند( می تغییر را جهان دلسوزانه و آمیزمسالمت صورت به
 همکاران و جیسون. کردند معرفی خردمند عنوان به را
 افراد هایویژگی مورد در کنندگانشرکت با( 2001)
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 شرکت که داد نشان نتایج کردند و مصاحبه خردمند
 به را بینش و معنویت داشتن بودن، رهبر بیشتر کنندگان
ها برخی از پژوهش. برشمردند خردمندان هایویژگی عنوان

اند که کسب خرد نیاز به آموختن زندگی خود از نشان داده
های شخصی دارد که به احتمال زیاد زمان طریق تجربه

(. افراد خردمند 2006گیرد )براگمن، زیادی را در برمی
باهوش و آگاه باشند، اما خرد معموالً در توانند همچنین می

شود در حالی که دانش و هوش در افراد سالمند دیده می
(. در پژوهشی 2008خورد )آردلت، سنین جوانی به چشم می

کنندگان این گونه بیان کردند که خرد با برخی از شرکت
شود. صرفاً بر اساس این فرض که سن بهتر درک می

ای که خردمندی در زندگی ند به گونهآیها با سن میتجربه
ها همچنین بیان آید. آنکردن برای مدتی زیاد به دست می

 تر هستند که تر و مسنکردند که افراد خردمند بالغ
کنند. افزون براین، یکی از تر زندگیاند بیشتوانسته
من زمانی که یک »کند: بیان می کنندگان این گونهشرکت

کنم بالفاصله به یک فرد مسن و ر میفرد خردمند را تصو
« سال ندارد 30تر از کنم، به نحوی که کمپیر نگاه می

(. در بسیاری از جوامع سنتی افراد سالمند به 2008آردلت،  )
(. 1994بودند )آسسمنن،  خاطر خرد مورد ستایش و احترام

بنابراین، این  تر هستند.افراد خردمند به احتمال زیاد مسن
ی های تجربی در زمینهها و پژوهشا با نظریههدیدگاه

رو، اگرچه (. از این2004پیشرفت خرد تطابق دارند )آردلت، 
ی خرد ی ماهیت رابطهشناسان در زمینهممکن است روان

با سن اختالف نظر داشته باشند، اما این رابطه به عنوان 
(. به 2005یک مفهوم اجتماعی پابرجاست )بالک و گالک، 

پردازان شناختی پیری )سالمندی( معتقد ای که نظریهگونه
هستند که رشد و حداقل ثبات و پایداری در خرد با سن 

ی (. رابطه1989همبستگی دارند )اسمیت، دیکسون، بالتز، 
بین خرد و سن به طور بالقوه تا زمانی مثبت است که افراد 

رای ها را بها تمایل داشته باشند و آنبه یادگیری از تجربه
(. 1990آزمودن خود و خود اندیشی به کارگیرند )کرامر، 

دهند، درحالی که بسیاری از مردم خرد را به سن نسبت می
پیشرفت خرد بر اساس تجربیات زندگی است، زیرا بسیاری 

، 2008از افرادی که مسن هستند خردمند نیستند )آردلت، 
د به (. بنابراین اغلب پژوهشگران خرد موافقند که خر2012

کند و حتی وجود آن طور خودکار با سن افزایش پیدا نمی
؛ بالتز و فروند، 1993در افراد مسن نسبتاً نادر است )آردلت، 

تاکاشی و اورتون  (. با این حال،2007؛ وبستر، 2007

گیری خرد از نظر ی تعریف و اندازه( در زمینه2005؛ 2002)
خرد ترکیبی خرد تحلیلی )دانش و استداالل انتزاعی( و 

)همدلی عاطفی و تنظیم هیجانی( نشان دادند که افراد 
سال( نسبت به افراد  30)با متوسط سن  مسن یا سالمند

 سال( در یک نمونه از شرکت 45میانسال )با متوسط سن 
تمایل به کسب نمرات باالتری   کنندگان آمریکایی و ژاپنی

زایش یابد، اما تواند با سن افاز خرد داشتند. از اینرو خرد می
این چنین رشد شخصی نیاز به انگیزه، اراده، خودسنجی و 

ها برای پیشرفت خرد دارد )استادینگر و انوا  تجربه
 (.2005کونزمن، 

 افرادی در سن افزایش با خردمندی که شودمی گفته اغلب 
 به تنها یابد،می افزایش دارند، را آن یتوسعه ظرفیت که
 تا افراد کشدمی طول زیادی زمان مدت که دلیل این

 خردمندی. کنند استفاده هاآن از و کرده کسب را تجربیات
  نشان چرا که زیادی دارد، بسیار سالمند تأثیرات افراد
اند کرده انتخاب کردن زندگی برای را روشی چه دهدمی
 بخشیدن معنا در خردمندی توانمندی (.2005ادموندسون، )
 -دیگران برای هم و خردمند فرد برای هم-است زندگی به
 چنین به را دیگران نتوانیم اگر. دهدمی جلوه مهم را آن که

  محروم را خودمان و سالمندان کنیم، تشویق امری
  ایرلند غرب در سالمند فردی نمونه، برای .ایمساخته
 است، من سال و سن هم که دوستانم، از یکی که گفتمی
 خردمندتر شویممی پیرتر هرچه»: گویدمی مسخره حالت به
 نداشته نیاز آن به دیگر که رسدمی نظر به اما شویم،می

 (2005ادموندسون، )« باشیم.
با توجه به این که افراد سالمند )افراد پیری که از سالمت 

 ها زندگی، با نسبی برخوردار هستند( به دلیل سال
  اند و باهای مختلفی در زندگی روبه رو شدهتجربه
نوجوانی و جوانی  گیری از اشتباهاتی که در دورانعبرت

های اند، برای حل مسائل در پیش رو، شیوهمرتکب شده
های گوناگون دهند و مسایل را از زوایهمناسبی ارائه می

های توان از خرد و ویژگیکنند، میسنجش و ارزیابی می
ئل های آنان در مسای افراد سالمند و دیدگاهخردمندانه

شناسی، اجتماعی، فرهنگی،  ی روانتربیتی )در زمینه
مذهبی، اقتصادی و سیاسی( سود برد. زیرا بررسی مفهوم 
 خرد )مبنی بر این که چه تأثیراتی بر جریان زندگی 

 خردمندی معنای از ما درک گذارد( افزون بر این که بهمی
 «سالمندی دوران در خردمندی» مشخصا و کلی طور به

و  (، امکان شناخت2005کند )ادموندسون، می کمک
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 بینش یا صبوری-خردمند  افراد هایگیری از ویژگیبهره
فراهم  را آنها اجتماعی فرایندهای و همچنین -اخالقی

 هایپژوهش شرو  زمان از که مسائلی از یکی .کندمی
 استادینگر) 1930 سال از خرد مورد در شناسی روان

 هاینظریه»است  شده واقع توجه مورد( 2011 ،وگالک
 چیست خردمندی که مسأله است. درک این «خرد ضمنی

 بسیار  موضوعات از کرد تعریف را آن توان می و چگونه
. است بوده همراه ضمنی رویکرد با که است پژوهشی مهم
عادی )باسود  مردم هایدیدگاه خرد به ضمنی رویکرد در

. گیردمی قرار مطالعه مورد خرد مورد در سواد(و بی
 ذهن در که هستند عقالنی هایسازه ضمنی، هاینظریه
 استخراج قابل پرسش طریق از که دارند وجود افراد

 هدف بنابراین. شوندمی آشکار افراد رفتار در و هستند
 با که است، مفاهیم از توصیفی یارائه ضمنی هاینظریه
 و استرنبرگ) باشدمی صحیح عادی مردم دیدگاه به توجه

 که را موضو  این خرد ضمنی هاینظریه(. 2001 لوبارت،
 را کسانی چه و کنندمی تعریف را خرد چگونه مردم

 مردم دیدگاه. دهندمی قرار مطالعه مورد دانندمی خردمند
 افراد شامل است ممکن کیست خردمند اینکه مورد در

 شوندمی مطرح هاو رسانه تلویزیون در که باشد مشهوری
 آنها با که دوستان و خانواده چون غیر معروفی افراد یا

 در خرد ضمنی هاینظریه کاربرد .دارند نزدیک ارتباط
 از که هستند لنزهایی آنها. است نهفته روزمره زندگی
 زندگی ازای  دوره در را و خودشان دیگران افراد آن، طریق

، 1985استرنبرگ، ) گیرندمی نظر در خردمند عنوان به
 در مردم دیدگاه(. 2005بالک، و بارون،  گالک، نقل از
 توسعه کارهای و شانزندگی کنونی بافت به خرد مورد
بنابراین  (.2005همکاران،  و گالک)شود می مربوط یافته

 هایی دیدگاهیکی از دالیل انجام این پژوهش مطالعه
 افراد سالمند در مورد خرد است. های ضمنی()نظریه

 با .است شده آغاز تازگی به شناسی روان در خرد یمطالعه 
 مفهوم به مندیعالقه مثبت، شناسی روان نهضت پیدایش

ها افراد سالمند به دلیل سال. است افزایش به رو خرد
اند و خرد را از های متفاوتی مواجه بودهزندگی با تجربه

گیرند، بنابراین شناخت و به های گوناگون در نظر میزاویه
تواند در می آنهاهای ضمنی( )نظریه یهاکارگیری دیدگاه

جهت بهبود سالمت روانی و اجتماعی افراد جامعه در 
برخورد با رویدادهای مختلف زندگی کارساز باشد. با توجه 

)استرنبرگ و  های مردم عادیبه این که شناخت دیدگاه
( به ویژه 2011، 2005؛ گالک و بالک، 2001لوبارت،
 بر کیدأت ن در مورد مفهوم خرد و خردمند به دلیلسالمندا
 ساختن و یکپارچه فرهنگی تحول و ساختن بهینه

 و استادینگر) انگیزشی هایفرایند و هاهیجان شناخت،
 و سالمت زندگی صحیح مدیریت جهت در (2011 گالک،
 به پژوهش ضرورت و اهمیت دارد، این افراد جامعه روان
 در( پیر)سالمند  افراد که است مسأله این بررسی دنبال
  اندیشند.می چگونه خردمندی و خرد مورد

 روش
 کنندگان شرکتطرح پژوهش و 

 از استفاده با و کیفی رویکرد چارچوب در حاضر پژوهش
 کیفی رویکرد .است شده انجام محتوای آشکار تحلیل
 و حوادث ها،موقعیت از غیرکمی توصیف جهت است تالشی
 هاانسان نظر مورد معانی تفسیر و تعبیر یارائه برای تالشی

 1امیک نگاه نوعی کیفی، روش در. طبیعی هایموقعیت در
 مقوالت حالت این در. دارد وجود هاپدیده به( درون )نگاه
 و هانگرش برای توصیف پژوهش مورد گروه فکری

و  تجربه به توجه و گیردمی مورد بررسی قرار رفتارهایشان
 علی) است کیفی محوری پژوهش خصوصیات از آن شرح

برای  حاضر پژوهش رو این از(. 1786 ی،ینها و احمدی
 رویکرد از استفاده با کیفی روش مزیت این به دستیابی
 یاز مصاحبه به دست آمده هایداده و گرفته صورت کیفی

اساس  بر انیمه ساختار یافته مورد بررسی قرار گفتند. زیر
موجود یکی از دالیل استفاده از روش های نظری چارچوب

های ضمنی( در )نظریه کیفی برای مطالعه دیدگاه سالمندان
 عقالنی یها سازه ضمنی هایمورد خرد این است که نظریه

)در  پرسش طریق از و دارند وجود افراد ذهن در که هستند
 لوبارت، و استرنبرگ)هستند  استخراج قابل قالب مصاحبه(

 یپژوهش، شامل کلیه مورد نظر در این ی. جامعه(2001
 نمونه در حجم که آنجا سالمندان شهر همدان بود. از

 و نیست مشخصی تعداد و میزان دارای کیفی هایپژوهش
حد  به و آمده اطالعات به دست میزان اساس بر نمونه تعداد
 تعریف، یک طبق. شودمی تعیین اطالعات رسیدن اشبا 
 در را مشابهی اطالعات اطالعاتی،منابع  تمام که زمانی
 کشف برای معیار یک ایم.رسیده اشبا  به بگذارند اختیار
 که طوری است به قبلی هایداده تکرار اشبا ، به رسیدن

                                                 
1 emic 
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 تکرار  که شودمی مواجه هاییداده با مرتباً پژوهشگر

 حال در هایمصاحبه در که زمانی مثال طور به. شوندمی
 مکرر طور به را مشابهی نظرات و هاحرف انجام پژوهشگر

 دست هاداده اشبا  به که بزند حدس تواندشنود، میمی
 در کنندگانرو شرکت (. از این1998 )گریدی، است یافته
 براساس که بودند سالمند زن( 6مرد و  71) 73 پژوهش این

 آنها سنی یدامنه وشدند  انتخاب دسترس در گیرینمونه
 سال قرار داشت. تحصیالت افراد شرکت 81تا  60بین 

نفر ششم  12سواد، نفر بی 6 که کننده به این صورت بود
 نفر در سطح کارشناسی 4نفر در سطح دیپلم و  15 ابتدایی،

 شغل شرکت . همچنیندر مطالعه حضور داشتند

 17نفر کارمند بازنشسته،  19 ترتیب بود کهکنندگان بدین
دار در مطالعه حضور نفر )زن( خانه 5 شغل آزاد ودارای  نفر

  داشتند.
 ابزار

گوی مستقیم کننده به صورت گفتمصاحبه با افراد شرکت
نیمه ساختار  یها از مصاحبهآوری دادهانجام شد. برای جمع

خرد  یاالت مصاحبه از فرم مصاحبهؤشد. س استفادهیافته 
 سؤاالت صوری ی( اقتباس و ترجمه شد. روای2017)فراری، 
 دانشگاه شناسیروان اساتید از نفر 7 کمک به شده ترجمه

 . گرفت قرار تأیید مورد بوعلی سینا
 ابتدا  (1)سؤاالت مصاحبه عبارت بودند از:  بخشی از

توانید راجع به خودتان خواهم از خود شما شرو  کنم. میمی
 ،بگوییدهای مهم زندگی( برایم تان )رویدادو داستان زندگی

کنم که یک دقیقه در مورد از شما تقاضا می (2)
شناسید، فکر تان میخردمندترین شخصی که در زندگی

هایی این شخص را  چه ویژگی ؟این شخص کیست ) کنید
خرد چیست؟ به نظر شما معنای  (7)(، ؟خردمندکرده است
 توان توضیح داد؟ خرد را چطور می

 روش اجرا

هر فرد به صورت توافقی مشخص زمان انجام مصاحبه با 
شد و مصاحبه با هر فرد ضبط و سپس به صورت می

دقیقه تا یک  45شد. مدت مصاحبه از مکتوب نوشته می
 و پژوهشگر ،مصاحبه اتمام هر از ساعت متغیر بود. پس

 متن آن از پس دادند و گوش آن به بار دو همکارش
 پایایی و اعتبار ارزیابی در. آمددر کتبی صورت به مکالمات
 تحقیقات بر حاکم پارادایمی اصول بر اگرچه کیفی تحقیقات

 کارگیری به و عملی ارزیابی در ولی دارد وجود نظر اتفاق
 برخی و نیست نظری اتفاق آن، به مربوط مفاهیم

  استفاده کمی تحقیقات شبیه مفاهیمی از اندیشمندان

  یوسیله کیفی، تحقیقات در(. 1788 ایمان،) اندکرده

 باید نیز آنان اعتبار در پس هستند؛ محققان خود گیریاندازه
 ایمان،) شود گرفته نظر در شانحیتالص و دقت مهارت،
 تحلیل و تجزیه اعتبار از اطمینان حصول برای (.1788
 که صورت این به. گرفت صورت مختلفی اقدامات نتایج،
 انجام هایمصاحبه کدگذاری ،اولیه سازیپیاده از بعد اوالً
 اختالفات و گرفت صورت محقق چند یوسیله به شده

 ناظر همکاران توسط مقوالت این و ،رفع و شناسایی موجود
 مقوالت زیر و مقوالت ثانیاً و شدمی ییدتأ و ارزیابی پژوهش
 در شده مصاحبه افراد از برخی با نهایی و شده استخراج
 مورد آنها هایدیدگاه و شده گذاشته میان در پژوهش
 . شدندمی نهایی ییدتأ و گرفته قرار بررسی

 بازبینی توسط روش از پایایی تعیین به عبارتی دیگر، برای
 این به. شد استفاده محقق خود توسط نیز و همکاران
 توسط شده، پیاده متن و شده ضبط هایمصاحبه که صورت

 مورد تا شد داده نظر صاحب افراد از نفر چند محقق به
توسط  هاداده تحلیل، و تجزیه از پس نیز و گیرد بررسی قرار
گرفت.  قرار مجدد بررسی مورد و خود پژوهشگر همکاران

پور، )محسن های لینکلن و گوبااین روش بر اساس مالک
هایی است که در ( انجام شد. این روش دارای مؤلفه1790

 درگیری طوالنی مدت: بر -1ادامه توضیح داده شده است. 
کنندگان در پژوهش ارتباط این اساس پژوهشگر با شرکت

شد به نحوی که مناسب برقرار کرده و درگیر پژوهش می
کت با مشار 1794پژوهشگر به مدت سه ماه در تابستان 

 تعامل بازبینی توسط همکاران: -2بودند.  کنندگان در ارتباط
های روش یزمینه در که است افرادی سایر و بین پژوهشگر

 -7. (پژوهش همکاران برای نمونه)دارند  تجربه پژوهش
 مشارکت به مجدد مراجعه کنندگان:بازبینی توسط مشارکت

 توسط بازبینی مطالعه، هاییافته تأیید جهت کنندگان
اساس پژوهشگر  شود. بر همینمی کنندگان نامیدهمشارکت

تکمیل  و تجربیات با تا کنندگان خواستاز برخی از مشارکت
 مثلث -4 کنند. تأیید را خود نظرات دقت خود، هایگفته
با توجه به این روش، استاد راهنما سه  محقق: سازی

داده  تفسیر یا تحلیل تجزیه، آوری،جمع برای پژوهشگر را
 به کار گرفت.

ی ها از روش تحلیل محتوابه منظور تجزیه و تحلیل داده
حلیل محتوای . تها استفاده شدبرای استخراج مؤلفه آشکار
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 هایجنبه توصیف به که تحلیل از بخش آنآشکار به 
 گفته  پردازدمی محتوا ملموس جزئیات و پذیرمشاهده

ها به . روش تحلیل داده(1790شادی،ون و ایمان)شود می
این صورت بود که اطالعات مورد نیاز به دست آمده از 

 به اطالعات ثبت یهای ضبط شده در برگهمصاحبه
رحله انجام م 7گذاری در کدشدند.  ثبت نوشتاری صورت
 ها،داده خط به خط )شامل خواندن 1گذاری باز( کد1شد. )

 و مقوالت تشکیل اصلی، جمالت و مفاهیم استخراج
 بندیطبقه )شامل 2کدگذاری محوری( 2اولیه(، ) طبقات
 نهایی(، طبقات تشکیل طبقات، زیر نمودن مشخص ها،داده
پارچه کردن مقوالت برای )یک 7انتخابیکدگذاری ( 7) و

(. به عبارتی 1998 کوربین، و ( )استراوسنظریساخت 
 ها،داده خط به خط شامل خواندن کدگذاری یدیگر مرحله

 طبقات مقوالت تشکیل اصلی، جمالت و مفاهیم استخراج
 زیر نمودن مشخص ها،داده بندیطبقه و شامل اولیه

 مرحله قالب در و ابتدا در بود. نهایی طبقات تشکیل طبقات،
 برچسب یک مصاحبه در مفهوم موجود هر به باز، کدگذاری
تعداد  مفهوم، هر ابعاد و هاویژگی اساس بر و شدداده می
  در و ادامه در. شدند پدیدار خام و باز کدهای زیادی
 به که کدهایی از تعداد هر محوری، کدگذاری یمرحله
 به و شده آوریگرد بودند، مرتبط خصایص و مفهوم لحاظ

 از پس ترتیب بدین. شدند مقوله سازماندهی یک محوریت
در  هازیرمقوله و کدها به هامصاحبه کردن خرد فرایند

 مرتبط به محوری( )کدگذاری مرحله این در باز، کدگذاری
 اصلی محور موضوعات حول آنها دسته بندی و کردن

 انتخاب از استفاده با نیز انتخابی کدگذاری .شد پرداخته
 مضمون اصلی استخراج در که موضوعاتی و مفاهیم
 با مرحله این. شد دنبال رسیدند،می نظر به مؤثر پژوهش
 پدیداری منظور به ها،پاالیش داده و سازییکپارچه هدف
 انتخابی کدگذاری در. شودمی انجام نظریه و اصلی یمقوله

 که پذیرد صورت ایگونه به هامقوله انتخاب شودتالش می
 در مفاهیم پدیدآمده یعمده استخراج شده، اصلی یمقوله
 (1998 )استرواس و کوربین، دهد پوشش را قبل مراحل
 ،«افراد به کردن کمک»کدهای ترکیب از نمونه برای

 خود از» ،«کردن راهنمایی» ،«دیگران کردن هدایت»
ی کلی مؤلفه« بودن دیگران فکر به» ،«گذشتگی

                                                 
1 open coding 
2 axial coding 
3 selective coding 

 همین به هامؤلفه سایر .گرفت شکل «همدلی/حمایت»
 قالب در نتایج بهتر، نمایش برای و آمدند دست به شیوه

برای تعیین میزان توافق  سپس شدند. ارائه جداول
ی توافق کاپا کاپا محاسبه شد. اندازه کدگذاران، ضریب

به دست آمد که بر  >P 001/0 داریبا سطح معنی 37/0
( 1783، نقل از شریفی و شریفی، 2001)اساس نظر پیت 

 شود.  یک توافق خوب محسوب می

 ها یافته
ترین کننده مهمنفر از افراد شرکت 75نتایج نشان داد که 
خدمت به به معنی « خدمت کردن»ویژگی خردمندی را 

 ،کمک کردن مادی، معنوی، علمی ،خود و دیگران
بیان  آنهادانند. همچنین می راهنمایی و هدایت کردن

ایفا  کردند عامل مهمی که در خردمند شدن نقش مهمی
کند ناشی از ایمان به خدا، عنایت خداوند و تربیت می

 ازنفر  29خانوادگی است. افزون بر این نتایج نشان داد که 
رهبری را به /های مذهبیکننده شخصیتافراد شرکت

نفر دیگر  9عنوان خردمند در طول تاریا معرفی کردند و 
های علمی را بیان کردند. نتایج حاصل از این خصیتش

های کننده ویژگیدهد که افراد شرکتپژوهش نشان می
ها، از خود گذشتگی، تحمل سختی از قبیلشخصیتی )
برابر  دربا رویدادهای زندگی، مقاوم بودن  سازگارشدن

خدا،  ها، تالش و فعالیت زیاد( و دینداری )توکل بردشواری
شاکر خدا بودن، ایمان به در نظر داشتن،  رضای خدا را

از جمله عوامل فایق آمدن بر مشکالت زندگی خود  خدا( را
کننده از میان نفر از افراد شرکت 28دانند. در این میان می

و  «صبر، تحمل و تالش برای زندگی» عوامل شخصیتی
 بودن و رضای او را در نظر گرفتن شاکر خدا»نفر دیگر  12
 درعامل موفق شدن  ترینمهم را «دیندارییا  برخداتوکل  

 مشکالت زندگی بیان کردند.
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1جدول   
های استخراج شده از مفهوم خرد از نگاه سالمندان مؤلفه  

 دینداری همدلی همدلی/ حمایت  شناخت/ علم  های شخصیتیویژگی

 کممردن، رفتممار خمموب
 دیگممران، بممه احتممرام
 بممزرگ بممودن، صممبور
تممالش،  اهممل منشممی،
 مناسب، و جا به تعصب
 تجارب از گرفتن عبرت
 هاسختی و زندگی

 معرفممممت، و عقمممل 
 تفکمر،  علم، و آگاهی
 فهمم   داشتن، درایت
اندیشممی،  دور خمموب،
 دانمایی  بودن، منطقی

  داشتن، علمی سواد و
 اندیشه و فکر

 هدایت افراد، به کردن کمک
 راهنمممایی دیگممران، کممردن
 بمه  گذشمتگی،  خود از کردن،
 خیرخمواه  بودن، دیگران فکر

 کممردن، داری مممردم بممودن،
 محبمت  ممردم،  بمه  رسیدگی
 رفمماه بممرای تممالش داشممتن،
 دیگران

 زکمات  و نمماز  اهمل  خداپرست، بودن، مؤمن
 منکمممر، از نهمممی و معمممروف امربمممه دادن،

 خمدا،  پسمند  ممورد  کارهای انجام خداشناس،
 داشمتن،  اخمالص  بودن، باتقوا قرآن خواندن،

 اواممر  مطیع آوردن، جا به را خدا ثنای و حمد
 بمه  آخمرت،  از تمرس  بمودن،  خمدا  الهی،شاکر
 کارهما  نماظر  را خمدا  دادن، تمن  خمدا  خواست

 خدا به پاک دانستن،اعتقاد
 

 
 2جدول 
 های استخراج شده هایی از مصاحبه در مورد مؤلفهبخش

 داریدین

 خردمند. هستند باتقوا باالخره که هستند افرادی خردمند افراد. باشد داشته اخالص، باالخره که است کسی همان خردمند -1
 خودش که چیزی تا بنشیند عالم پیش، بایستد مجتهد پیش، کند شرکت جماعت نماز، بگذارد قرآن جلسه برود که است آن
 هر دست به کاسه همه مردم و است اقیانوس یک خرد. خردمند بشود بگیرد یاد عالم از بگیرد یاد دیگر کس از تا...  گوید می
 نام از، خداست از خرد، خداست اصالً کند، خرد برداشت خرد اقیانوس از کند، برداشت اقیانوس از خودش اندازه به تواند می کس

 مخابرات( اداره بازنشسته ابتدایی، کارمند سال، ششم 67خداست )مرد،  از هست خرد چه هر چون خداست
 از همه اینها نکنی دزدی، نکنی نگاه نامحرم به، کنی عبادت، بخوانی نماز دیگر است معلوم. است قرآن است، نماز خرد -2

 دار(خانه سواد،بی سال، 69کنی )زن،  پرهیز نامحرم از خرد،

 همدلی/حمایت

 برای، کنی بلندش زمین افتاد نفر یک اگر، کنی کمک نفر یک به برسی نفر یک به رسیدن، مردم به، داریمردم یعنی خرد -1
 بازنشسته( قدیم، کارمند ششم ابتدایی سال، 32باشی. )مرد،  یار افراد
، ساختن مسجد، گرفتن را مستضعف دست و خیرخواهی برای کنی ترغیب را مردم مثالً شوی قدمپیش که این است خرد -2
 پرورش( و آموزش بازنشسته کارمند ابتدایی، ششمسال،  37مرد،  ساختن. ) راه

 شناخت / علم

، عقل: خرد. هستند عالم، هستند دانا، هستند آگاه افرادی. فهمی خوب اصطالح، درایت، آگاهی یعنی لغوی نظر از خرد -1
 به دارد آرزو که هر چیزی واقعاً و باشد داشته خرد، باشد داشته عقل اگر انسان که...  چیز همه، فهم، انسانیت، درک، فهم، شعور
 بازنشسته( دبیر سال، کارشناسی، 60مرد،  رسد. )می آن
 مطلوب کمال سوی به درونی کشش و راهبری حیث از است نهفته او جایگاه و مقام و خلقت در که عظمتی تمام با انسان -2
 تا داد قرار انسان وجود در ودیعه به هدایت چراغ عنوان به را عقل خداوند لذا، انسان است موجود ترینضعیف اصطالح به

 خداوند اگر است ناتوان و کارآمد تا اصطالح به هدایت یها زمینه از بسیاری و دارد عقل که ارزشی تمام با ولی، شود هدایت
 قدم کمال مسیر به مشکالت و هالغزش از تواند می دین دستور به عمل و عقل کمک با آفریده سعادت و کمال برای را انسان
 مثالً نماید. استفاده پیامبران دعوت از باید فهم خطر دفع و کلیدی منفعت جلب برای انسان که کند می حکم خرد و عقل. بردارد

 اعمال انجام از را شخصی هر که است عقالنی قوه همان خرد .نماید استفاده پیامبران دعوت از باید کریم قرآن تحریف عدم در
 شاید و کنند می اشتباه کمتر خود زندگی در خردمند افراد، کند می راهنمایی و تشویق خوب کارهای انجام به و دارد می باز بد
 پرورش( و آموزش بازنشسته سال، دیپلم، دبیر 66مرد،  نکنند. ) اشتباه هیچگاه هم



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
 

 153-163، 7، شماره 1، دوره 1794، شناسی پیریروان کرد نوقابی، دلفان بیرانوند و عربلو 164

 های شخصیتیویژگی

 پشتوانه و کشیده زحمت، کرده تالش که است خردمند فردی. بکشد زحمت، بکند تالش انسان یعنی توانایی، یعنی خرد -1
 و تالش معنای به خرد شخصیت، همان خرد، بزرگی همان خرد دیگران، با داشتن خوب برخورد. کشیده نخوابی شب، داشته
 بازنشسته( دبیر سال، دیپلم، 60مرد،  داشته. ) صبر کرده، تحمل را هاسختی. بودن موفق در سعی

و دل باز باشد و به دیگران احترام بگذارد و صبور باشد، مثالً با اخالق بد همسرش سازگار باشد و تحمل  کسی که دست -2
 دار(سواد، خانهسال، بی 30زن،  کند. )

 
 تحلیل شود، ازمشاهده می 1طور که در جدول همان

 4، (سالمندی دوران در خرد مورد در) هامصاحبه محتوای
)مؤلفه( مختلف از مفهوم خرد به دست آمده است که  شکل

 به شرح زیر است:
ها نشان نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه: داریدین
د خرد از نگاه افراد سالمند، دینداری ترین بعدهد که مهممی

  هایداری به عنوان یکی از شکلاست، عامل دین
 پیروی از خداوند یکتا بههای( خرد به پرستش و )مؤلفه
 خرد معنوی( اشاره دارد. ) کلی به بندگی و عبودیت طور

 مدلی و حمایت به عنوان دومین شکله: حمایتهمدلی/
و دیدگاه  مفهوم خرد به درک احساسات به دست آمده از

یا به طور  )همدلی( و پشتیبانی، راهنمایی و هدایت دیگران
)حمایت( اشاره آنها دادن مشاوره و کمک کردن به کلی 
 دارد.

 مدلی و حمایت به عنوان دومین شکله: حمایتهمدلی/
و دیدگاه  مفهوم خرد به درک احساسات به دست آمده از

یا به طور  )همدلی( و پشتیبانی، راهنمایی و هدایت دیگران
)حمایت( اشاره آنها دادن مشاوره و کمک کردن به کلی 
 دارد.

به تفکر و اندیشه  خرد این شکل از مفهوم: علمشناخت/
)شناخت( افراد در مورد امور زندگی و تجربه کسب کردن 

ها )علم(  اشاره دارد. عامل پدیده یکردن و مشاهده
رود. زیرا شناخت بعد مهمی از خرد به شمار می ،شناخت

شود. به نهایت خرد می رویدادها منجر به کسب علم و در
 دهد.میای که کسب علم، خرد را افزایش گونه

های به دست یکی دیگر از شکل: های شخصیتیویژگی
ی سالمندی، شخصیت نام دارد. آمده از مفهوم خرد در دوره

)احترام گذاشتن به دیگران،  های شخصیتی از قبیلویژگی
ها( به بخشش، تالش کردن، صبور بودن و تحمل دشواری

 ای که به عنوانکند به گونهرشد خردمندی افراد کمک می
ها زندگی به یک عامل محرک افراد را در طی زمان و سال

 های کند. زیرا این ویژگیسوی خردمند شدن ترغیب می

 
شخصیت به مرور زمان با نهادینه شدن در رفتار افراد، 

 شوند.منجر به سازگار شدن با رویدادهای زندگی می
 مدلی و حمایت به عنوان دومین شکله: حمایتهمدلی/

و دیدگاه  مفهوم خرد به درک احساسات از به دست آمده
یا به طور  )همدلی( و پشتیبانی، راهنمایی و هدایت دیگران
)حمایت( اشاره آنها دادن مشاوره و کمک کردن به کلی 
 دارد.

به تفکر و اندیشه  این شکل از مفهوم خرد: علمشناخت/
)شناخت( افراد در مورد امور زندگی و تجربه کسب کردن 

ها )علم(  اشاره دارد. عامل پدیده یهدهکردن و مشا
رود. زیرا شناخت بعد مهمی از خرد به شمار می ،شناخت

شود. به نهایت خرد می رویدادها منجر به کسب علم و در
 دهد.ای که کسب علم، خرد را افزایش میگونه

های به دست یکی دیگر از شکل: های شخصیتیویژگی
سالمندی، شخصیت نام دارد. ی آمده از مفهوم خرد در دوره

)احترام گذاشتن به دیگران،  های شخصیتی از قبیلویژگی
ها( به بخشش، تالش کردن، صبور بودن و تحمل دشواری

ای که به عنوان کند به گونهرشد خردمندی افراد کمک می
ها زندگی به یک عامل محرک افراد را در طی زمان و سال

 هایزیرا این ویژگیکند. سوی خردمند شدن ترغیب می
شخصیت به مرور زمان با نهادینه شدن در رفتار افراد، 

 شوند.منجر به سازگار شدن با رویدادهای زندگی می

 گیرینتیجه و بحث
 اهداف واالترین از یکی عنوان به خرد معمول، طور به

 عنوان به خردمندی. شودمی گرفته نظر در بشر زندگی
 و اجتماعی عاطفی، متعدد هایظرفیت از عملی دانشی
  خردمندی مفهوم به دستیابی. گیردمی بهره اخالقی

 افراد. باشد سالمندی دوره دردهای یدهنده تسلی تواندمی
 به که باشند داشته بینشی هایظرفیت توانندمی سالمند
 خود ینوبه به امر این که شود،می دیده ترهاجوان در ندرت
 شانشخصی زندگی به ایافزاینده معنای و نیرو تواندمی
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 در. کند فراهم جامعه افراد دیگر برای خاص منبعی و داده
 محدود خیریه هایسازمان به لزوماً سالمندان تکریم نتیجه،
 نیز اجتماعی زندگی بهبود در آنها توانایی به بلکه شود،نمی

 (.2005 ادموندسون،) شودمی مربوط
)از نو  تحلیل  توصیفیرو، این پژوهش با روش  از این

سالمندی پرداخته  یمحتوا( به بررسی مفهوم خرد در دوره
ترین است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مهم

خدمت »های تاریخی، ویژگی خردمند بودن شخصیت
است. بر این اساس خدمت کردن  شامل بعد « کردن

رشد فردی و اجتماعی است. یعنی افراد در بعد فردی به 
)روانی، معنوی، تعالی و شکوفایی( خود کمک و خدمت 

کنند و از سوی دیگر در سطح اجتما  راهنمای جامعه می
ابعاد زندگی خدمت  یهستند و به رشد دیگران در همه

 خدمت عامل احتماالً که گفت توانمی رو این کنند. ازمی
 را خرد اجتماعی-روانی و معنوی بعد کلی طور به کردن
شود. همچنین نتایج بیانگر آن بود که عامل می شامل

مؤثر در خردمند شدن ایمان به خدا و تربیت خانوادگی 
توان گفت تربیت درست و است. که بر این اساس می

تواند )به ویژه تربیت دینی(  می هامتعادل از سوی خانواده
برای مواجه شدن با  دگیراهنمای افراد در طول زن

ای که در برخورد با رویدادهای تلا گونهرویدادها باشد. به 
زندگی، صبر، تالش، سازگاری و برخورد عاقالنه افراد با 

کند که ها کمک میدهد و به آنمسائل را افزایش می
بهترین راه حل ممکن را به کار ببندند. همچنین نتایج 

 تر دهد که افراد شرکت کننده بیشنشان می
 خردمند معرفی های مذهبی را به عنوان شخصیت

کنند. که با نتایج حاصل از پژوهش پالهوس و می
دارد. شاید یکی از دالیل این  ( همخوانی2002 ) همکاران

امر ناشی از نو  نگاه افراد نسبت به خرد و تأثیر فرهنگ 
کننده زمانی ای که غالب افراد شرکتدینی باشد به گونه

را مطرح کنند عامل دینداری که در مورد خرد بحث می
 دیندارای تمام ابعاد خرد آنهاکنند. زیرا از نظر می
 بیانگر عامل این شخصیت، شناخت و علم، خدمت( است. )

 و لی) است ظهور حال در خرد یحوزه با معنویت ارتباط
  .(2014؛ یانگ، 2008روچ،  ؛2005 لوینسون،

ی شناخت/علم و توان گفت مؤلفهمیبر این اساس 
ی سالمندی با دست آمده از خرد دوره همدلی/حمایت، به
مورد ( در 2012؛ کانیگ و گالک، 2007دیدگاه آردلت )

 های شناختی و عاطفی خرد و همچنین با نظر یانگمؤلفه

( در مورد انسجام شناختی به عنوان بعدی از 2017)
 یمفهوم خرد همخوانی دارد. افزون بر این، مؤلفه

دست آمده در این شخصیت، به عنوان بعدی از خرد به 
( همخوانی 1986) پژوهش با دیدگاه اریکسون و همکاران

توان بیان کرد که دینداری، می یدارد. اما با توجه مؤلفه
 .شدن است فرهنگ دینی عامل مهمی برای خردمند

 ها برای نمونه، پالهوس و همکارانبرخی از پژوهش
 کنندهتر افراد شرکتند که بیشاه( اشاره کرد2002)

کنند. این رهبران مذهبی را به عنوان خردمند معرفی می
های دهد که افراد با معرفی شخصیتامر نشان می

مذهبی، یکی از دالیل خردمندی را دیندار بودن افراد 
شود ها مشاهده میدانند. بنابراین با بررسی این یافتهمی

زیرا با  ،های خرد باید دینداری باشدکه یکی از مؤلفه
شود که در هر فرهنگ و تاریا زندگی مشاهده می بررسی
های دینی و آیین ای در بین افراد آن جامعه گرایشجامعه

ها دینی وجود داشته است و این امر گرایش فطری انسان
توان گفت دهد که بر این اساس میبه دین را نشان می

که یکی از بعدهای مهم خرد و خردمند شدن دینداری 
های خود در مورد د به هنگام بیان دیدگاهاست. زیرا افرا

خرد و خردمندی به عامل مذهب و دینداری در کنار سایر 
کنند. همچنین نتایج این پژوهش بیانگر عوامل اشاره می

آن است که همه افرادی که به عنوان خردمند از سوی 
اند پیر و کهنسال کنندگان سالمند معرفی شدهشرکت

دهد که با افزایش سن میهستند. این یافته نشان 
 که با پژوهش ادموندسون یابدخردمندی افراد افزایش می

توان افزایش سن را اما نمی ،همخوانی دارد (2005 )
عاملی دانست که به طور خودکار خردمندی را افزایش 

(. زیرا افزایش سن زمانی 2012، 1993 )آردلت، دهدمی
ها زندگی سال برد که افراد در طولخردمندی را باال می

برای نمونه یکی از ) های زیادی کسب کرده باشندتجربه
گوید: خرد چیزی است که شرکت کنندگان سالمند می

رو،  . از این(رسدانسان در طول زندگی به آن مقام می
های مختلف در زندگی افراد سالمند به دلیل کسب تجربه

 یهای مختلف زندگی به شیوهتوانند در موقعیتمی
توان برای ای که میگیری کنند به گونهمناسب تصمیم

سود برد.  آنهازندگی و جامعه از مشورت کردن با  یاداره
های بهتری برای حل رویدادها به زیرا سالمندان روش
 توانمی های مختلف دارند. بنابراینخاطر کسب تجربه

 خردمندی و خرد مورد در سالمندان دیدگاه که کرد بیان
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 حل چگونگی و افراد روان سالمت بهبود در ندتوامی
 کار به فرهنگی و زندگی مسائل با برخورد در مشکالت

 .شود گرفته
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isdom is a complex concept that has not been offered the unified definition. However, 
there is a general agreement among experts that wisdom includes knowledge, insight, 

reflection, and a combination of individual’s interests with others’ interests and welfare. 
Wisdom is associated with older age. Elderly people (old people) experience different events 
of life in different ways, so that in dealing with life matters they can provide appropriate 
solutions. Therefore, by investigating the concept of wisdom from the perspective of the 
elderly, this study analyzes and interprets wisdom and its features.The research methodology 
was qualitative and the instrument used was a structured interview. The interviews conducted 
on 37 elderly people in Hamedan Province (age range between 60 to 81) were recorded and 
transcribed. The interview texts were analyzed using content analysis.The results indicated 
that the most important feature of wise historical figures is “serve”, and an important factor 
effective in their being wise included God’s grace and good family training. The results also 
revealed that the concept of wisdom can be presented in 4 different forms (Religion, 
sympathy/support, cognition/ knowledge and personality), accordingly, the results show the 
spiritual and psychological/social aspects of wisdom in old age.  
 

Keywords: Wisdom, Components of wisdom, aging, implicit theories of wisdom, wisdom 
psychology theories 
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