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 خود سالمندان: نقش میانجی توانمندی

 
 بهناز عطاری

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

  دکتر نادر منیرپور
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

  ضرغام حاجبیدکتر مجید 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

  

یابد و سالمندان دچار مشکالت های طبیعی بدن کاهش میطور معمول ظرفیتبا افزایش سن، به 05/09/1397دریافت: 
ت سالمندان، کاهش سح  شادکامی ترین مشکالشوند. یکی از مهمجسمی و روانی متعددی می

تبیین شادکامی در سالمندان بر اساس پذیرش خود، قدردانی و  . بنابراین این پژوهش با هدفاست
و  روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگیخود انجام شد.  بخشش با نقش میانجی توانمندی

های جهاندیدگان کلیه سالمندان عضو کانون جامعه آماری پژوهش شامل .بود معادالت ساختاری
 ایخوشهگیری نمونهنفر از طریق  950بودند که از بین آنها  1396ری تهران در سال شهردا

قید و شرط جیمزلین و همکاران، پذیرش بیشادکامی فوردایس، های پرسشنامه .ندانتخاب شد
زاده احتشام فردیخشودگی بیناستروم و همکاران و بشناختی قدرت ایگو روانکالوف، گم قدردانی

ها مورد یافته یابی ساختاریهای همبستگی پیرسون و معادلهاجرا شد. سپس با روشو همکاران 

و  (P<05/0وجود دارد )رابحه معناداری بین تمامی متغیرها  نشان داد کهرفت. نتایج تحلیل قرار گ
تنها بین مؤلفه دوری از نگرانی با سه متغیر قدردانی، بخشش و توانمندی خود رابحه منفی وجود 

 دارد. بینیریزی و خوشهای خود بودن، برنامهترین رابحه مثبت را با مؤلفهقدردانی قوی دارد.
بینی و های پرورش شخصیت اجتماعی، خوشترین رابحه مثبت را با مؤلفهپذیرش خود قوی

های دوری ترین رابحه مثبت را با مؤلفه. همچنین، بخشش قوینشان داد پرورش شخصیت سالم
های ترین رابحه مثبت را با مؤلفهو توانمندی خود قوی دارد بینی و بیان احساساتخوشاز نگرانی، 

نقش میانجی توانمندی خود توسط مدل مفهومی  ریزی و صمیمیت دارد.بینی، برنامهخوش
 رشیاست که نقش پذ ستهیو نشاط سالمندان، شا یشادکام شیبه منظور افزاپژوهش تأیید شد. 

 .ردیدر مواجه با سالمندان مد نظر قرار گ خود یبا توجه به توانمند شو بخش یخود، قدردان

 12/01/1398پذیرش: 

شادکامی، پذیرش خود،  ها:کلیدواژه
قدردانی، بخشش، توانمندی خود، 

 سالمندان

 دهی به مقاله:نحوه ارجاع
ن.، و  ،ب.، منیرپور ،عحاری
رابحه (. 1397) .حاجبی، مضرغامی

پذیرش خود، قدردانی و شادکامی با 
بخشش در سالمندان: نقش میانجی 

شناسی مجله روان .خود توانمندی
 .197-211(، 3)4پیری، 
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ائل مهم قرن حاضر پدیده پیری است، به یکی از مس

عبارتی جمعیت جهان به سرعت به سمت سالخورده شدن 

بینی سازمان ملل متحد درصد رود. بر اساس پیشپیش می

ساله و باالتر در جهان که در حال حاضر حدود  60جمعیت 

میلیون نفر است تا اواسط  840درصد یعنی بیش از  12

درصد یعنی حدود دو میلیارد نفر  21به بیش از  21قرن 

(. محابق آمار، در 2013خواهد رسید )پالتاسینگ و تیاجی، 

های سال بین سال 60الی کشور ایران جمعیت سالمندان با

درصد افزایش یافته است و  1/8به  3/5از  1390تا  1345

میزان جمعیت باالی  1404شود که تا سال بینی میپیش
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درصد کل جمعیت  1/8و  3/12سال به ترتیب به  65و  60

ایش تعداد افز(. 1392برسد )کوششی، کمیجانی و نیاکان، 

نیز پیشی گرفته است. ر کشورها دیگ ازسالمندان در ایران 

 ایاستوانه 1430سنی کشور تا سال  طوری که هِرم به

در راه است )بلورساز سونامی سالمندی  شود و به تعبیریمی

های عنوان یکی از گروه سالمندان به(. 1396 مشهدی،

 عمر به هستند. با افزایش پذیر نیازمند توجه خاصیآسیب

فیزیولوژیکی و  یکارکردهااغلب سالگی  60ویژه پس از 

درصد ( و 2015)بوسکت و همکاران،  مکانیکی بدن کاهش

 کنندهناتوان انیروو  های مزمن جسمیابتال به بیماری

 (.1395یابد )ناص ، شیخی و رفیعی، یافزایش م

های منفی های گذشته تمرکز بیشتر روی جنبهدر دهه

های افراد مسن بوده است )به عنوان مثال به جای ویژگی

شادکامی و شجاعت روی افسردگی و اضحراب محالعه 

هایی مانند سالمت ذهن و سالمت روان شده است( و حوزه

اند )آداک و و رشد انسان کمتر مورد محالعه قرار گرفته

که  قتازگی مفهوم سالمندی موف به(. اما 2015آنجالیرای، 

شناسی مثبت نشأت گرفته است با تمرکز بر روان از جنبش

 وره سالمندی سعی در شناسایی و بهخاص د لئمسا

نند اتوشخصی دارد که می هایمنابع و توانمندىکارگیری 

 تر عملکرد در سنین سالمندی کمك کنندمحلوب ظبه حف

 (.2018)سو، ژو، کائو، وانگ و زاینگ، 

شناختی با افزایش سن، شرایط کیفیت بهزیستی روان

کراسکو، کاسز، مالو، ویناس و -کند )گونزالزتغییر می

های فراروی یکی از چالش(. بنابراین، 2017دینیسمان، 

امروز احساس بهزیستی و شادکامی است،  در دنیای نانسا

وری و تأمین آهای چشمگیر در فنپیشرفت رغمزیرا علی

 احساس شادکامی وی افزایش نیافته است ،نآسایش انسا

موجب  1تالش برای تحقق شادکامی(. 1385ای، )قحره

مثبت، برخورداری از  هنگرش مثبت به زندگی، خودپندار

سالمت روان و تعادل عاطفی، امیدواری به آینده، نگرش 

آمیز به خود و دیگران، روابط اجتماعی رضایت محلوب و

دوری از کینه، دوری از اتالف وقت و کاهلی،  متعادل،

های برخورداری از شاخصهای زندگی، موفقیت افزایش

خواب بهتر، تمایل بیشتر در کمك به  باالی زندگی،

لومان، نیکا، ) گرددمیدر افراد گیری بهتر دیگران، و تصمیم

                                                 
1 happiness 

( 1388نژاد و زارعی )هادی(. 2016، شونبرودت و هوکلی

مؤلفه که عبارت از  ای شامل هفتشادکامی را سازه

وانی، سر ذوق بودن، خودپنداره، رضایت از زندگی، آمادگی ر

هستند  شناختی، خودکارآمدی و امیدواریاحساس زیبایی

روان فرد  دانند. شادکامی یك حالت درونی مثبت درمی

وجود برخی افراد معتقدند که شادکامی یك  این است. با

احساس است و تحت تأثیر تغییرات ناگهانی در خلق قرار 

شادکامی یك فکر است دارد. افراد دیگری نیز معتقدند که 

گویند شادکامی یك نقحه شروع و جنبه شناختی دارد و می

است که در سرتاسر زندگی فرد ثابت بوده و تحت تأثیر 

عوامل زیستی است. به اعتقاد برخی از پژوهشگران 

برند دانشگاه تورنتو میزان لذتی که افراد از زندگی خود می

ترین دارند، مهمبودن خود  و میزان رضایتی که از زنده

فرصت و امکان بالقوه آنها برای برخوردار بودن از یك 

شناختی است )شعاع زندگی شاد و سالمت جسمی و روان

ر تعریف شادکامی به سه د(. 1388کاظمی و مؤمنی جاوید، 

حداکثر  ،زندگی از رضایت که شامل شودعد توجه میبُ

 ، لوکاس)داینرشوند می حداقل عاطفه منفی و عاطفه مثبت

که دو  شادکامی مفهومی گسترده است(. 2003اوشی،  و

معنای لذت  عاطفی به عاطفی و شناختی دارد. مؤلفه مؤلفه

رضایت از  شناختی هم همان بردن از زندگی و مؤلفه

 (.1395زندگی است )امانی، 

 به دلیل اهمیت و پیامدهای مثبت شادکامی در بهبود

 تالش برای شناخت هر، نزندگی فردی و اجتماعی انسا

 با نو نیز ارتباط آ نهای آچه بهتر شادکامی و همبسته

 بسیاری واقع نشناسانمورد توجه روا نمتغیرهای گوناگو

ات نشان داده است محالع(. نتایج 1395)امانی،  شده است

داری که بین شادکامی و عزت نفس سالمندان رابحه معنی

؛ 2009 ، و فیتای، چوتیکای، چوکهایمسوتها) وجود دارد

که بین  دهدهمچنین محالعات نشان می. (1395امانی، 

با  سالمندان مقیم سرای سالمندانمیزان شادکامی 

(، 1396فرد، متغیرهای امید به زندگی )نریمانی و صمدی

-سالمت جسمی، سالمت روانشامل ابعاد کیفیت زندگی 

)الچسی و همکاران،  شناختی، روابط اجتماعی و محیط(

(، سالمت روانی و رضایت از 1395؛ مرادخانی، 2018

( رابحه 1397کرمی، زاده و شاهپور، مرادی زندگی )قدم

 معناداری وجود دارد. 
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از سویی دیگر، ارتباط مستقیمی بین کاهش شادکامی، 

سالمت روانی پایین و ناتوانی در بین سالمندان گزارش 

توانایی منبعی برای (. 2001شده است )ماس و همکاران، 

. (2000زندگی است که در هر فردی وجود دارد )میلر، 

فرد زاده نشده و یا با آموزش  خـودی خـود بـا توانمندی به

 از همچون هاییموقعیت در حس این .شودنمی آموخته

 عزیزان، مرگ ،سوگواری استرس، کنترل، دادن دست

 ناتوان هایبیماری و منابع دادن دست از پیری، پیامدهای

یابد. در این کاهش می انجامدمی ناتوانی حس به که کننده

تواند باعث افزایش توان گفت که توانمندی میرابحه می

(؛ 1394سالمندان )روزبهانی و پورصمد، خودکارآمدی 

ویژه معنوی افراد مسن افزایش قدرت ذهنی، اجتماعی و به

شود و اثر از دست دادن قدرت جسمی و شادابی که با 

اثرات بدتر شونده مشکالت سنی و افسردگی همراه است را 

(. 1387پور، صالحی، طالقانی و عابدی، جبران کند )روانی

شوند با فقدان که افراد پیر میهنگامی در حقیقت، 

شوند که همه آنها از طریق فرآیند کارکردی روبرو می

دهد و باعث های معمولی بدن خود را نشان میبیماری

های اساسی روزانه آنها درماندگی تدریجی در انجام فعالیت

شان را شود که سالمندان رابحهشود و این امر منجر میمی

لت جسمی یا فقدان و از دست رفتن با دیگران به دلیل کهو

، حیدری و عملکردهایشان کاهش دهند )خدابخشی کوالیی

؛ این امر به نوعی باعث کاهش (1397، زنگنه محلق

شود )وود، فرو، شناختی آنها میشادکامی و بهزیستی روان

 (. 2010گراقتی، 

سالمندان از خودشان و باور آنان به اینکه  نتظـارا 

دارند، یعنی نـوعی احـساس  کـمتـریهـای قابلیـت

را در  1خود پذیرش درمانـدگی، از عـواملی هـستند کـه

 شودمی هاآن تردهد و باعث عملکرد ضعیفآنان کاهش می

در ادبیات امروزی، پذیرش خود (. 1380)احدی و جمهری، 

بینانه از نقاط ضعف و قوت شامل یك آگاهی ذهنی و واقع

یرش دو قلمرو از پذیرش خود را خودمان است. ادبیات پذ

که یکی شامل پذیرش خود و یکی شامل پذیرش دیگران 

ها پیوند و همبستگی این است، بیان کرده است؛ و پژوهش

رنوالد و بلزا و گ (.1396دو را نشان داده است )رحمانی، 

های یکی از ویژگی کنند کهمی( بیان 1998)باناجی 

                                                 
1 self-acceptance 

است. به جنبة  خود پذیرششخصیت بهنجار، برخورداری از 

، نظر اسمیتد. از گوینخود میپذیرش ارزشیابانة خودپنداره، 

( پذیرش 2002هوکسما، فردریکسون و لوفتاس ) -نولن

درجة تصویب و تأیید و ارزشی که  خـود عبـارت اسـت از

کند، یا قضاوتی که فرد می شخص بـرای خـود احـساس

 عتقد استم( 2001رگایل )آ. دربـارة ارزش خـود دارد

 به ،دارد خود رابحة بسیار نزدیکی با شـادکامی پذیرش

 هـای شـادکامی درتوان آن را یکـی از مؤلفـهطوریکه می

پژوهش پوپوف، رادانویچ  نتایج. در این رابحه نیز نظر گرفت

( نشان داد که میان پذیرش خود و سالمت 2016و بیرو )

  روان رابحه وجود دارد.

 های های شخصی و از سـازهنمندیتوااز جمله  

تواند در سالمت روانی افراد که می شناسـی مثبـتروان

است. قدردانی به  2نقش بسزایی داشته باشد حس قدردانی

شود که فرد از یك عنوان یك فشارسنج اخالقی منجر می

موقعیت قدرشناسانه، ارزیابی اخالقی داشته باشد. این 

خود را مسئول جبران عمل  کند که فردارزیابی کمك می

اخالقی فرد دیگر در نظر بگیرد. بنابراین به موجب آن 

یابد. قدردانی به عنوان یك بهزیستی ذهنی فرد افزایش می

کند تا نسبت به عمل انگیزه اخالقی، فرد را تشویق می

متقابل برای دیگری تالش نماید. برای مثال فرد را تشویق 

به فرد دیگر رفتار کند. قدردانی کند تا با مهربانی نسبت می

در مقام یك تقویت کننده اخالقی، بدین معنا است که فرد 

رود تا به وسیله هایی میطور معمول به دنبال راهقدردان، به

آن عمل فرد نیکوکار را جبران نماید و این رفتار فرد، با 

شود و بدین ترتیب در رفتار قدرشناسانه فرد مقابل توأم می

احتمال دریافت رفتار قدرشناسانه برای فرد قدردان آینده 

(. آدلر و فاگلی 1395زاده و نامور، یابد )رضوانیافزایش می

( معتقدند که قدردان بودن، شادکامی و رضایت از 2005)

دهد. همچنین آنها دریافتند که زندگی را افزایش می

منفی رابحه دارد. همچنین در  مثبت و قدردانی با عاطفه

ها بیانگر وجود ارتباط معنادار بین ین رابحه نتایج پژوهشا

النا و ویتولیت، ریچلریل، روتقدردانی و افزایش شادکامی )

( و 2017؛ دیگزیت و مال هوترا، 2018فان تونگرن، 

)سلیگمن، پارک، استین و پترسون،  کاهش افسردگی

 باشد.می (2005
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عاملی تواند به عنوان از متغیرهای دیگری که می

اثرگذار در افزایش میزان شادکامی سالمندان در نظر گرفته 

پور، احمدی زادگان، سلمانباشد )عیسیمی 1شود، بخشش

بخشش، مزایای روانی، اجتماعی، (. 1395زاده، و قاسم

ذهنی و جسمانی را برای سالمندان در پی دارد و همچنین 

، تنیهای روانباعث کاهش اضحراب، افسردگی، بیماری

(. 2015گردد )آداک و انجالیرای، قلبی و فشار خون می

( و 2011بخشش شاهراه سالمت روانی است )ماتسوکی، 

اگر خوب درک شود و با شکیبایی به انجام برسد، موجب 

شود. رفاه، سالمت عاطفی و شادکامی فرد بخشنده می

 بسیاری از افراد فرآیند بخشش را در دوران پیری آغاز 

خواهند اند و میاز احساسات بد خسته شده زیراکنند، می

(. بخشش یك 2001احساس بهتری داشته باشند )اینرایت، 

ویژگی سودمند در روابط انسانی است که به طور گسترده 

به عنوان یك موضوع پژوهشی به وسیله متخصصان علوم 

فر، فاطمی و انسانی مورد بررسی قرار گرفته است )ایمانی

خشش را میلی درونی که ( ب2011) نرایتیا (.1391امینی، 

ارتباطی و  های ناخوشایندسوی بازداری از پاسخ افراد را به

طور منفی  طور مثبت نسبت به کسی که بهرفتار کردن به

 سازد نیز تعریف متمایل می با آنها رفتار کرده است،

های انجام شده در این زمینه نشان نتایج پژوهش. اندکرده

ت که بین عفو و گذشت و سالمت روانی ارتباط داده اس

معناداری وجود دارد و افراد دارای عفو و گذشت باال در بُعد 

تری برخوردار هستند رفتاری از افسردگی و اضحراب پایین

(. همچنین 1387تربتی، زاده و وحدتبناب، کیوان)غباری

رنجورخویی رابحه منفی و با های روانبخشش با ویژگی

پور، آزادی و ؛ زندی2018گرایی )اختر و بارلو، برون

(، خودآگاهی و پذیرش، رابحه و عواطف 1390ناهیدپور، 

(. اورکات 2007دیك و الیاس، مثبت و معناداری دارد )ون

( نیز در پژوهشی نشان داد که بین بخشش و 2006)

 های ناراحتی رابحه معناداری وجود دارد.  کاهش نشانه

بیان شد و اهمیت مسأله سالمندی و  با توجه به آنچه

شناختی سالمندان، لزوم توجه به متغیرهای مسائل روان

گرا جهت شناسایی عوامل ارتقا دهنده شناسی مثبتروان

کیفیت زندگی، سالمت روانی و شادکامی سالمندان 

رسد؛ بنابراین پژوهش حاضر بر آن ضروری به نظر می

                                                 
1 forgiveness 

شادکامی سالمندان بر است تا با طراحی یك مدل به تبیین 

اساس پذیرش خود، قدردانی و بخشش با نقش میانجی 

های خود بپردازد. اهمیت موضوع پژوهش حاضر توانمندی

های اندکی در در آن است که تا به حال در ایران، پژوهش

جهت شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقا شادکامی در سالمندان 

شادکامی را با بعضی  ها نیز ارتباطاند و اکثر پژوهشپرداخته

از متغیرهای این پژوهش به صورت پراکنده و در جوامع 

در  پژوهشدر واقع، این اند؛ دیگر مورد بررسی قرار داده

با  تالش است تا در حد ممکن بین متغیرهای نامبرده

عنوان متغیر مالک، پیوند برقرار  تمرکز روی شادکامی به

( پذیرش 1ز اینکه )های پژوهش عبارت بودند افرضیهکند. 

بینی کند، تواند به طور مستقیم شادکامی را پیشخود می

بینی تواند به طور مستقیم شادکامی را پیش( قدردانی می2)

تواند به طور مستقیم شادکامی را ( بخشش می3کند، )

 پذیرش خود، قدردانی و بخشش ( 4بینی کند، )پیش

های خود، توانمندیتوانند به طور غیرمستقیم از طریق می

 بینی کنند.شادکامی را پیش

 روش

 کنندگانطرح پژوهش و شرکت

همبســتگی با -پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی

. جامعه آماری پژوهش را بود استفاده از معادالت ساختاری

های جهاندیدگان شهرداری کلیه سالمندان عضو کانون

نفر  950بین آنها تشکیل دادند که از  1396تهران در سال 

 انگشتی سر محاسبه مرد( بر اساس روش 238زن و  712)

 به که بود سؤال 160 شامل پرسشنامه هایگویه کل )تعداد

 سح  با شد، گرفته نظر در پرسشنامه 6 گویه هر ازای

 اندازه به نمونه حجم ؛(درصد 5 آلفای) درصد 95 اطمینان

 ایخوشهگیری نمونهصورت گردید( به  برآورد نفر 950

( 1های ورود محالعه عبارت از )انتخاب شدند. مالک

( نداشتن ضعف بینایی و 2نداشتن معلولیت جسمانی، )

های مزمن، اختالالت حاد ( عدم ابتال به بیماری3شنوایی، )

شخصیتی، نقص حافظه و بیماری آلزایمر )تشخیص این 

تن تمایل ( داش3موارد با توجه به بررسی پرونده آنها بود(، )

( داشتن 4و رضایت شخصی برای شرکت در پژوهش و )

های خروج از محالعه سواد خواندن و نوشتن بودند. مالک

های پژوهش، و ( ناتوانی در تکمیل آزمون1نیز عبارت از )
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ها، خستگی و انصراف از ( عدم دقت در تکمیل پرسشنامه2)

از نفر  950ها بودند. نمونه پژوهش شامل اجرای آزمون

سال  50 -73سالمندان شهر تهران بود که در دامنه سنی 

درصد( از  11/58نفر ) 552قرار داشتند. سح  تحصیالت 

درصد( دیپلم و  42/32نفر ) 308آنها ابتدایی و سیکل؛ 

 05/1نفر ) 10درصد( لیسانس و  42/8نفر ) 80کاردانی؛ 

 درصد( فوق لیسانس بود.

 ابزار

ایـن پرسشـنامه در  .1پرسشنامه شادکامی فوردایس

ــال  ــگ 1990س ــط آیزن ــارت 2توس ــای مه ــر مبن ــای ب ه

گانه شادکامی فوردایس تهیه شد. او برای هر اصـل چهارده

های سه سوال طرح کرد. یعنی هر سه سؤال یکی از مهارت

سنجید و سه سؤال برای سنجش شادکامی شادکامی را می

 45کلی در نظر گرفت. در نتیجه کل سؤاالت پرسشنامه به 

های عابـدی در ایران با توجه به یافته 1387رسید. در سال 

های پرسشنامه با فرهنگ ایرانی تحبیق داده (، سؤال1383)

شد و مهارت شانزدهم )بیان احساسات( با طرح سه سـؤال 

به آن اضافه شد و پرسشنامه با نـام پرسشـنامه شـادکامی 

 رفت.سؤال مورد هنجاریابی قرار گ 48اصفهان با -فوردایس
و بـه  92/0پایایی این پرشسنامه به روش آلفای کرونبـا،، 

بوده  70/0روش بازآزمایی در فاصله دو هفته تا دو ماه برابر 

است. روایی محتوایی پنج نفر متخصص تأیید شده و روایی 

مالکـی همزمــان بـا همبســتگی بـا پرسشــنامه شــادکامی 

ایـی بـود. رو 73/0نفری برابر  727آکسفورد در یك نمونه 

( بـا توانــایی 1383سـازه پرسشــنامه در پـژوهش عابــدی )

متمایزسازی دانشجویان افسرده از غیرافسـرده تأییـد شـده 

بود. در ایـن پـژوهش پایـایی پرسشـنامه بـه روش آلفـای 

 به دست آمد. 89/0کرونبا، 

این  .3پرسشنامه پذیرش بی قید و شرط خود

( طراحی شده 2001پرسشنامه توسط چمبرلین و هاگا )

قید ماده و دارای دو زیرمقیاس پذیرش بی 20است و شامل 

سنی  و شرط خود و پذیرش مشروط خود است و برای گروه

سال و باالتر قابل اجرا است. چمبرلین و هاگا همسانی  14

 72/0درونی پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونبا، 

                                                 
1 Fordyce Happiness Inventory Questionnaire  
2 Eysenck 
3 Unconditional Self-Acceptance Questionnaire 
(USA-Q) 

گزارش کردند که در سح  قابل قبولی است. پایایی آن از 

طریق دو نیمه کردن آزمون و با استفاده از روش تنصیف 

(. 1393به دست آمد )کالنتری،  63/0براون -اسپیرمن

چمبرلین و هاگا از طریق همبسته کردن نمرات پرسشنامه 

نفس روزنبرگ روایی پذیرش خود با نمرات پرسشنامه عزت

را قابل قبول گزارش کردند. در این پژوهش  پرسشنامه

جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی همگرا و تحلیل 

عاملی تأییدی استفاده گردید که ضریب همبستگی روایی 

( به دست آمد. نتایج تحلیل >007/0p) 39/0روایی همگرا 

عاملی تأییدی شاخص ریشه میانگین مجذور خحای تقریب 

های برازندگی تحبیقی و نیکویی و شاخص 09/0برابر با 

به دست آمد و سایر  95/0و  95/0برازش به ترتیب برابر با 

 ها نیز از مقادیر قابل قبولی برخوردار بودند که شاخص

 ها داللت دارد.توان گفت بر برازش خوب مدل با دادهمی

این  .4ایگویهفرم شش-پرسشنامه قدردانی

( 2002تسانگ ) کالوف، امانز وپرسشنامه توسط مك

باشد که به گویه می 6طراحی شده است که مشتمل بر 

گذاری )کامالً موافقم( نمره 6مخالفم( تا مالً )کا 1صورت 

شود. هر گویه میزان و شدت قدردانی که فرد تجربه می

گیرد. این پرسشنامه یك مقیاس کند را اندازه میمی

در  خودگزارشی و تك بعدی است که قدردانی، صفتی را

 75تا  11های سنی نوجوان تا بزرگسال )دامنه سنی گروه

های کند. پایایی این پرسشنامه به روشسال( ارزیابی می

بازآزمایی، آلفای کرونبا، و پایایی تصنیفی بررسی گردید. 

ها نشان داد که تحلیل مواد، روایی همگرا، همسانی یافته

سشنامه در بین درونی، پایایی بازآزمایی و پایایی تصنیفی پر

دانش آموزان دبیرستانی رضایت بخش بود. همچنین، 

تحلیل عوامل حکایت از وجود یك عامل عمومی داشت. در 

مجموع، نتایج حاصل نشان داد که پرسشنامه قدردانی از 

بخشی برای استفاده در سنجی رضایتخصوصیات روان

آموزان ایرانی برخوردار بوده )قمرانی، کجباف، دانش

با استفاده از (. در این پژوهش 1388ی و امیری، عریض

این  ضریب پایایی، روش بازآزمایی بعد از گذشت سه هفته

 به دست آمد. 84/0پرسشنامه 

                                                 
4 Gratitude Questionnaire-6 (GQ-6) 
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 25 یك پرسشنامه .1فردیمقیاس بخشودگی بین

حیدری و  ، احدی، عنایتیزادهالی است که توسط احتشامؤس

فردی بخشودگی بین در ایران به منظور سنجش( 1389)

و  مقیاس ارتباط مجدد خرده 3دارای تهیه شده است. 

و سؤال(،  6سؤال(، کنترل رنجش ) 12جویی )کنترل انتقام

دهی نمره باشد.سؤال( می 7بینانه )درک و فهم واقع

سؤال  7 ای لیکرت برایدرجه 4سؤاالت بر اساس مقیاس 

( تا 1به شکل کامالً مخالف ) 25تا  19آخر یعنی سؤاالت 

شود و سایر سؤاالت به شکل ( انجام می4امالً موافق )ک

نمره  این ترتیب حداکثر شود. بهگذاری میمعکوس نمره

 . کسب نمرهباشدمی 25حداقل و  100برای کل مقیاس 

توانایی باال برای  دهنده این مقیاس، نشان باالتر در

زاده و همکاران ام. احتشبخشودن خحای دیگران است

کل  برای پایایی آن بر اساس ضریب بازآزماییضریب 

، 70/0، 71/0 های آن را به ترتیبمقیاس مقیاس و خرده

و بر اساس آلفای کرونبا، برای کل مقیاس  58/0و  68/0

 57/0و  66/0، 77/0ها به ترتیب و خرده مقیاس 80/0

گزارش کردند. در این پژوهش پایایی کل مقیاس و خرده 

، 78/0ساس آلفای کرونبا، به ترتیب های آن بر امقیاس

 به دست آمد. 53/0و  54/0، 75/0

این  .2شناختی قدرت ایگوپرسشنامه روان

( 1997) پرسشنامه توسط مارکستروم، سابینو، ترنر و برمان

نقحه قدرت ایگو شامل امید،  8 که است شده ساخته

خواسته، هدف، شایستگی، وفاداری، عشق، مراقبت و خرد 

عبارات پرسشنامه بر سؤال است.  64سنجد و دارای را می

صورت کامالً با  ای لیکرت بهدرجه مقیاس پنج روی یك

 ،4کمی با من محابق است نمره ، 5 من محابق است نمره

و  2محابق نیست نمره  کمی با من، 3 نظری ندارم نمره

شده است.  گذارینمره، 1اصالً با من محابق نیست نمره 

ای . باالترین نمرهاستدهی سؤاالت معکوس شیوه پاسخ

  60ترین نمره ایینپ و 300تواند اخذ نماید که فرد می

باالی  باشد. نمره باال در این آزمون به معنی سح می

شنامه از حاصل قدرت ایگو است. نمره فرد در این پرس

)عینی، نریمانی،  آیدنمره فرد در سؤاالت به دست می جمع

                                                 
1Interpersonal Forgiveness Inventory 

Questionnaire )IFI ( 
2Psychosocial Inventory of Ego-Strength 

Questionnaire )PIES (  

ستروم و (. مارک1397موحد، عحادخت، بشرپور و صادقی

همکاران به عنوان سازندگان این پرسشنامه، روایی و 

پایایی این پرسشنامه را مورد بررسی قرار دادند. آنها روایی 

ورد تأیید قرار صوری، محتوا و سازه این پرسشنامه را م

 دادند و همچنین برای بررسی پایایی آن از روش محاسبه

گزارش کردند. الحافی  68/0ضریب آلفای کرنبا،، آن را 

ای ایرانی ( نیز آلفای کرونبا، سیاهه را بر روی نمونه1388)

گزارش کرد.  77/0سازی مقیاس را و پایایی دو نیمه 91/0

 71/0ش آلفای کرونبا، در این پژوهش پایایی ابزار به رو

 به دست آمد.

 روش اجرا

های الزم با معاونت برای انجام پژوهش حاضر هماهنگی

اجتماعی شهرداری شهر تهران انجام شد و توضیحات الزم 

های پنجگانه شمال، درباره پژوهش ارائه شد. از بین حوزه

به جنوب، شرق، غرب و مرکز جغرافیایی شهر تهران 

کانون هر و در  انتخاب شد منحقه یكصورت تصادفی 

سال عضو کانون جهاندیدگان  60منحقه، از افراد باالی 

ها در و پرسشنامه انتخاب شدند شهرداری مناطق منتخب

سپس توضیحات این مراکز در اختیار سالمندان قرار گرفت. 

ها پژوهشگر در مورد نحوه تکمیل پرسشنامه الزم از سوی

کنندگان خواسته شد اگر در تشد. از شرک به آنها ارائه

پرسشنامه با مشکلی مواجه شدند از  فرآیند تکمیل

توضی  بیشتری داشته باشند.  پژوهشگر درخواست

اعالم رضایت جهت شرکت  سالمندان انتخاب شده پس از

الزم مبنی بر اینکه اطالعات  در پژوهش و دریافت تضمین

ها پرسشنامه ماند، اقدام به تکمیل آنها محرمانه باقی خواهد

 پس از تکمیل توسط پژوهشگر  هاکردند. پرسشنامه

های ها از شاخصجهت تجزیه و تحلیل داده آوری شد.جمع

های آمار آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و شاخص

یابی معادالت استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون( و مدل

 LISRELو  25نسخه  SPSSساختاری در نرم افزارهای 

 انجام شد. 80/8نسخه 

 هایافته

اطالعات توصیفی از جمله میانگین و  در قسمت اول

 های آنها ارائه شد.متغیرهای پژوهش و مؤلفهانحراف معیار 
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  1جدول 

 میانگین، انحراف استاندارد و پیش فرض نرمال بودن برای متغیرهای پژوهش

 استاندارد انحراف میانگین متغیرها
 اسمیرنوف-آزمون کولموگوروف

 داریسح  معنی آماره 
 160/0 085/0 75/0 4 قدردانی

 142/0 091/0 77/0 48/5 بی قید و شرط خودپذیرش 
 153/0 090/0 82/0 02/5 پذیرش مشروط خود

 161/0 086/0 67/0 24/5 پذیرش خود
 117/0 113/0 55/0 73/2 ارتباط مجدد و کنترل انتقام جویی

 134/0 098/0 64/0 68/2 کنترل رنجش
 112/0 115/0 55/0 81/2 درک واقع بینانه

 094/0 127/0 42/0 74/2 بخشش
 221/0 064/0 73/0 61/3 امید
 101/0 119/0 66/0 74/3 خواسته
 133/0 098/0 69/0 63/3 هدف

 132/0 099/0 68/0 83/3 شایستگی
 100/0 120/0 76/0 20/4 وفاداری
 129/0 103/0 74/0 42/3 عشق
 191/0 072/0 71/0 90/3 مراقبت
 132/0 098/0 83/0 28/3 خرد

 093/0 129/0 48/0 67/3 توانمندی خود
 215/0 068/0 08/2 61/6 شادکامی کلی
 177/0 080/0 54/2 13/6 فعالیت

 140/0 092/0 43/2 49/6 روابط اجتماعی
 191/0 072/0 33/2 62/6 از بین بردن احساسات منفی

 157/0 089/0 40/2 84/6 خوش بینی
 179/0 078/0 50/2 6 بیان احساسات

 092/0 131/0 34/2 84/5 سح  توقعات پایین
 160/0 086/0 41/2 34/7 خود بودن
 178/0 077/0 42/2 86/6 صمیمت
 222/0 064/0 37/2 95/6 برنامه ریزی

 145/0 090/0 52/2 84/6 توجه به زمان حال
 131/0 101/0 46/2 32/7 اولویت دادن به شادکامی

 136/0 099/0 67/2 22/6 خالقیت
 113/0 114/0 45/2 07/5 دوری از نگرانی

 131/0 099/0 22/2 89/6 پرورش شخصیت سالم
 163/0 066/0 28/2 19/7 پرورش شخصیت اجتماعی

 141/0 091/0 81/1 58/6 شادکامی

سح   ،شودمشاهده می 1 همانگونه که در جدول
 05/0اسمیرنوف از مقدار -داری آزمون کولموگروفمعنی

بیشتر است. بنابراین پیش فرض نرمال بودن توزیع متغیرها 
آمار استنباطی و برای آزمون  در قسمترعایت شده است. 

استفاده شد. در  پیرسونی ها از ضریب همبستگفرضیه
 بررسی همبستگی متغیرهای محالعه از آزمونادامه برای 

 2ول یج آن در جدهمبستگی پیرسون استفاده شد که نتا
 شد.ارائه 
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 2جدول
 با پذیرش خود، قدردانی و بخششهای آن( لفهؤماتریس ضرایب همبستگی پیرسون شادکامی )و م

 توانمندی خود بخشش پذیرش خود قدردانی متغیرها

 333/0** 178/0** 368/0** 341/0** شادکامی کلی

 397/0** 231/0** 267/0** 342/0** فعالیت

 337/0** 181/0** 273/0** 365/0** روابط اجتماعی

 377/0** 275/0** 269/0** 300/0** از بین بردن احساسات منفی
 490/0** 314/0** 389/0** 413/0** خوش بینی
 423/0** 305/0** 339/0** 380/0** بیان احساسات

 261/0** 252/0** 284/0** 277/0** سح  توقعات پایین
 440/0** 233/0** 292/0** 418/0** خود بودن
 455/0** 236/0** 319/0** 390/0** صمیمت
 457/0** 242/0** 379/0** 415/0** برنامه ریزی

 416/0** 240/0** 338/0** 361/0** توجه به زمان حال
 437/0** 187/0** 344/0** 355/0** اولویت دادن به شادکامی

 387/0** 232/0** 137/0** 317/0** خالقیت
 -279/0** -365/0** 112/0** -173/0** دوری از نگرانی

 416/0** 203/0** 385/0** 396/0** پرورش شخصیت سالم
 382/0** 166/0** 426/0** 345/0** پرورش شخصیت اجتماعی

 476/0** 258/0** 405/0** 434/0** شادکامی
05/0≥p  *  01/0و≥p  **  

های شادکامی با متغیرهای همبستگی مؤلفه 2جدول 
( را نشان P<05/0)دار بودن تمامی روابط معنی و دیگر
ؤلفه مثبت است و تنها بین مدهد. جهت تمامی روابط می

نمندی قدردانی، بخشش و توادوری از نگرانی با سه متغیر 
رابحه را با  ترینخود رابحه منفی وجود دارد. قدردانی قوی

( r=415/0ریزی )(، برنامهr=418/0)های خود بودن مؤلفه
ترین رابحه ( دارد. پذیرش خود قویr=413/0)بینی و خوش
 (، r=426/0های پرورش شخصیت اجتماعی )هؤلفم را با 

( و پرورش شخصیت سالم r=389/0بینی )خوش
(385/0=r) های ترین رابحه را با مؤلفهدارد. بخشش قوی

( و r=314/0بینی )، خوش(r=-365/0)دوری از نگرانی 
ترین دارد. توانمندی خود قوی (r=305/0بیان احساسات )
ریزی (، برنامهr=490/0بینی )های خوشرابحه را با مؤلفه

(457/0=r) ( 455/0و صمیمیت=r دارد. همچنین، نتایج )
بینی با همه متغیرها، رابحه باالتری خوش دهدنشان می
 های دیگر دارد.مؤلفه نسبت به

 3جدول 
 شادکامی با قدردانی و بخشش ،پذیرش خود نیب های خودتوانمندیگری بررسی میانجی

 متغیر مستقل
اثر مستقیم بر 
 توانمندی خود

مستقیم بر اثر 
 شادکامی

ثیر توانمندی أت
 خود بر شادکامی

اثر غیرمستقیم بر 
 شادکامی

 نتیجه

 )جزئی( گریتأیید میانجی 04/0**  41/0** 45/0**  09/0**  پذیرش خود
 )جزئی( گریتأیید میانجی 17/0**  38/0** 35/0**  45/0**  قدردانی
 )جزئی( گریمیانجیتأیید  17/0**  36/0** 18/0**  48/0**  بخشش

01/0≥p     **   05/0و≥p * 

با توجه به این که هر سه متغیر مستقل  3 طبق جدول
)پذیرش خود، توانمندی و بخشش( دارای اثر مستقیم 

دار بر توانمندی خود هستند، همچنین تأثیر توانمندی معنی

اثر  (. بنابراینP<05/0بر شادکامی تأیید شده است ) خود
 ریسه متغ نیبهای خود در رابحه گری توانمندیمیانجی

و شادکامی و بخشش(  یخود، توانمند رشیمستقل )پذ
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شود. با توجه معنی دار شدن تمامی نتایج، تأیید می
سه گری از نوع جزئی است، یعنی بخشی از تأثیر میانجی

به طور و بخشش( قدردانی خود،  رشیذمستقل )پ ریمتغ
شود و بخشی دیگر از طریق مستقیم بر شادکامی اعمال می

های خود. شدت تأثیر غیرمستقیم پذیرش متغیر توانمندی
، شدت تأثیر غیرمستقیم 04/0خود بر شادکامی مقدار 
و شدت تأثیر غیرمستقیم  17/0قدردانی بر شادکامی 

 ت.اس 17/0بخشش بر شادکامی مقدار 
 

 4جدول
 سازی معادالت ساختاری )جدول ضرایب(نتایج آزمون مدل 

 نتیجه Pمقدار  tمقدار  ضریب استاندارد شده نوع رابحه

 تأیید <001/0 49/12 33/0 های خودتأثیر قدردانی بر توانمندی

 تأیید <05/0 32/2 10/0 های خودتأثیر پذیرش خود بر توانمندی
 تأیید <001/0 41/16 41/0 های خودتأثیر بخشش بر توانمندی

 تأیید <001/0 70/9 26/0 تأثیر قدردانی بر شادکامی
 تأیید <001/0 65/15 38/0 تأثیر پذیرش خود بر شادکامی
 تأیید <001/0 15/4 13/0 تأثیر بخشش بر شادکامی

 تأیید <001/0 17/12 32/0 تأثیر توانمندی خود بر شادکامی

، مقدار ضریب مسیر استاندارد شده و مقدار 4در جدول 
t و سح  معنی( داریP-value بدست آمده گزارش )

ها و تأثیر متغیرها، آزمون شده است. مبنای آزمون فرضیه
، tیابی معادالت ساختاری است. در ارتباط با آزمون مدل

شود بدین  96/1بیشتر از  tچنانچه قدر محلق مقدار 
آمده در سح  خحای کمتر از  معناست که رابحه به دست

درصد  95( و با اطمینان P<05/0)دار است معنی 05/0
 t دار است و چنانچه قدر محلق مقداررابحه دو متغیر معنی

شود بدین معناست که رابحه به دست آمده  58/2بیشتر از 
دار شده است معنی 01/0در سح  خحای کمتر از 

(01/0>P و با اطمینان )درصد بین دو متغیر رابحه  99
  .وجود دارد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 خود، قدردانی و بخشش در سالمندان با نقش میانجی توانمندیشادکامی با پذیرش مدل ساختاری آزمون شده روابط بین : 1شکل   
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 5جدول 
 ساختاری های برازش مدلشاخص

 GFI RMSEA CFI NFI IFI AGFI PGFI Chi Square /df شاخص برازش

 78/3 64/0 54/0 88/0 90/0 92/0 078/0 91/0 مجموع

 دهد که های برازش نشان میبررسی کلیه شاخص
. نتایج نشان ازش مدل را به طور کلی تأیید کردبر توانمی
 دهد مدل مفهومی در نمونه پژوهش مورد تأیید است.می

 گیریبحث و نتیجه
این پژوهش با هدف تبیین شادکامی در سالمندان بر اساس 

 قدردانی و بخشش با نقش میانجی توانمندی پذیرش خود،
رابحه معناداری بین تمامی  ،نتایجطبق  .خود انجام شد

روابط وجود دارد و تنها بین مؤلفه دوری از نگرانی با سه 
متغیر قدردانی، بخشش و توانمندی خود رابحه منفی وجود 

های خود بودن، ترین رابحه را با مؤلفهدارد. قدردانی قوی
ترین رابحه بینی دارد. پذیرش خود قویریزی و خوشبرنامه
بینی و های پرورش شخصیت اجتماعی، خوشهؤلفرا با م

ترین رابحه را با پرورش شخصیت سالم دارد. بخشش قوی
بینی و بیان احساسات های دوری از نگرانی، خوشمؤلفه

 های ترین رابحه را با مؤلفهدارد. توانمندی خود قوی
ریزی و صمیمیت دارد. همچنین، نتایج بینی، برنامهخوش

نشان داد مدل مفهومی پژوهش نقش میانجی توانمندی 
 خود را تأیید کرد.

پذیرش خود فرضیه اول این پژوهش مبنی بر اینکه 
بینی کند، تأیید تواند به طور مستقیم شادکامی را پیشمی
ی که برای خود افرادتوان گفت در تبیین این یافته میشد. 

و از زندگی  هستند در زندگی شادترارزش قائل هستند 
 دارای پذیرش خود باالدارند؛ زیرا افراد  رضایت بیشتری

را ندارند. همچنین در  سوی دیگران ار قدردانی ازظانت
کنند و انتقاد را می مقابل انتقاد دیگران از خود دفاع
ه انتقاد را دانند؛ بلکنمی تهدیدی در مقابل شخصیت خود
نتیجه،  کنند؛ درتبیین می موقعیتی برای سازندگی خود

 . به طور کلی،یابدآنها افزایش می روانی و نشاط بهزیستی
 فرد سالمند دربارة مجموعـة  ، نگرشپذیرش خود

های خود دارد و هرچه ها و شایستگیویژگی هـا وتوانـایی
 تری در باشد، او با نگاه مثبت تـراین نگرش مثبت

کند و تغییرات یم های مختلف زنـدگی رفتـارموقعیت
 کند؛ درمیی زندگی را فرصتی بـرای پیـشرفت خـود تلقـ

 نتیجه احساس مثبتی دربـارة گذشـته و حـال و آینـده
)نصیری، دادخواه  داشته و شادکامی بیشتری در زندگی دارد

 (.1391و خدابخشی کوالییف، 
 قدردانی بنی بر اینکه فرضیه دوم این پژوهش م

بینی کند، تأیید تواند به طور مستقیم شادکامی را پیشمی
ویتولیت و همکاران  هایشد که این یافته با نتایج پژوهش

که قدردانی در سالمندان را با افزایش شادکامی،  (2018)
رضایت از زندگی، عملکرد اجتماعی و کاهش افسردگی 

 در تبیین این یافته اند همخوانی دارد. همبسته دانسته
هر چه افراد بیشتر بتوانند به صورت که توان گفت می

یا غیرکالمی از افرادی که آنها را مورد لحف قرار  کالمی
 توانند اطالعات واند سپاسگزاری کنند، بهتر میداده

های کالمی و غیرکالمی با پیام احساسات خود را از طریق
که موجب تقویت ارتباط با دیگران  بگذارند دیگران در میان

دهد آنها را افزایش می اجتماعی شود و سالمت روانی ومی
مایت فرد از (. در حقیقت، ح1395زاده و نامور، )رضوانی

در او شـود کـه جانب خانواده، دوستان و دیگران سـبب می
پرتو این حمایت، احساس دوست داشته شدن، مورد توجـه 

احساس محلوب نماید.  طـور کلـی، فتن و بـهقـرار گـر
که فرد این احساس را به خوبی تجربه کند، خود را هنگامی

داند که به نحوی موجب کسانی می قدردان و سپاسـگزار
رسد، ایـن رابحـه نظر می . بهاندبهزیستی و رفاه او شده

از یکسو، افرادی که قدردان  ،ای استسویه ای دورابحـه
اشـند، نگـرش مثبـت دیگـران را بـه خـود دیگران ب
دیگران  این نگرش مثبت از سوی دیگر کنند ومی ایجـاد
)کدخدازاده، مهرابی و  شودمینشاط بیشتر آنها موجب 

باال موجب افزایش تصور مثبت  قدردانی(. 1394کالنتری، 
 و ارزشمندی و قخود، پذیرش دیگران و احساس عش از

دیگران  پایین موجب کاهش تصور مثبت از خود و قدردانی

 قدردانی مچنینه .شودها در زندگی میو بروز نارضایتی
 عطببهحیحی و م هایکاهش آثار منفی استرس ثباع
شود. رضایت از زندگی می افزایش کیفیت زندگی و ثباع

قه دوسویه کنند عالاحساس می باال قدردانیافراد دارای 
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وجود دارد و در مواقع سختی و دشواری  نبین آنها و دیگرا
بزرگی، سواری و )دشت پشتیبان یکدیگرند حامی و
 ایـن قـدردانی بـه دریافـتدر واقع، (. 1396صفرزاده، 

حمایت بیشتر و دریافت حمایت بیشتر به قدردانی بیشتر 
د و این حس دوست داشتن و مورد اهمیت شومنجر می

شود شادابی قلمداد می قرار گرفتن موجب افزایش نشاط و
 (. 2001؛ فریدریکسون، 2006)شلدون و لیومبومیرسکی، 

 بخشش فرضیه سوم این پژوهش مبنی بر اینکه 
بینی کند، تأیید تواند به طور مستقیم شادکامی را پیشمی

فایر و ساریکام  کاردوز، هایاین یافته با پژوهش شد که
در تبیین ( همسو است. 2015( و سید و زربخش )2018)

افراد دارای عفو باال زمانی که توان گفت این یافته می
کنند با مهربانی و نگرانی و را تجربه می رویدادهای منفی
کنند که این امر ابتدا و دیگران برخورد می مالطفت با خود

 اجتماعی و کاهش انتقاد از خود، طافزایش ارتباث باع
 در اضحراب ونشخوار فکری و سرکوبی افکار منفی مثال 

غییرات انگیزشی د و تشوبهزیستی روانی می ثیت باعانه
احساس خشم نسبت  ثباع حاصل از عفو در فرد، در ابتدا

 بیشتر به قصد تالفی و برانگیختگی فبه متخل
  نهایت، سح شود و درمی فبرخوردجویانه نسبت به متخل
دهد. فرد رنجیده افزایش می اضحراب و تنش روانی را در

 فحساس خشم نسبت به متخلا فرد رنجیده بتواند این اگر
شود و از تنش روانی او کاسته می را در خود کاهش دهد،
از لحاظ هیجانی و شناختی نیز تغییر  لحاظ عاطفی و بلکه

دهی مجدد افکار، با جهتبخشش  واقع د. دریابیم
و با کاهش مقدار  فمتخل هیجانات و اعمال نسبت

در برابر پیامدهای منفی آسیب بر  مانعی عنوانکورتیزول، به
 (. 1396)دشت بزرگی و همکاران،  کندسالمت عمل می

پذیرش خود، فرضیه چهارم این پژوهش مبنی بر اینکه 
توانند به طور غیرمستقیم از طریق قدردانی و بخشش می

تأیید شد. بینی کنند، های خود، شادکامی را پیشتوانمندی
بخشش، مزایای روانی،  توان گفتمیدر تبیین این یافته 

 پی دارد و اجتماعی، ذهنی و فیزیکی را برای سالمندان در
تنی، های روانباعث کاهش اضحراب، افسردگی، بیماری

 (.2015گردد )آداک و آنجالیرای، قلبی و فشار خون می
همچنین قدردانی در سالمندان باعث سالمت روان و جسم 

بی و عضالنی دارند )امونس در بیمارانی که مشکالت عص
( و بهبود کیفیت خواب )دیگدن و 2003کالگ، و مك
گردد )آلگو، ( و ارتباطات عاطفی در آنان می2011کوبله، 

های صورت گرفته (. براساس پژوهش2010گابل و میسل، 
در میان اعضای خانواده، هر اندازه میزان قدردانی آنها 

ار شادکامی و در نسبت به یکدیگر افزایش یابد بر مقد
-گردد )چامارونهایت، سالمت روان آنها افزوده می

افراد شادکام (. 2007پریموزیك، بنت و فورنهام، 
رویدادهای بیشتری را که از نظر فرهنگی محلوب است 
تجربه کرده و نیز رویدادهای خنثی را به صورت مثبت و 

افراد گیرند. در واقع تر در نظر میرویدادهای مثبت را مثبت
قادرند از طریق کنترل افکارشان، خوشبختی ذهنی و 
شادکامی خود را افزایش دهند. برای مثال، این عقیده که 

تواند به در جهان یك نیرو و مقصد واالیی وجود دارد، می
فردی با خوشبختی و شادکامی افراد بیفزاید. روابط بین

فرد  یابد. به عبارتی دیگر زمانی کهپذیرش خود بهبود می
تواند دیگران را نیز بپذیرد. پذیرد، بهتر میخود را می

در واقع تأکید  1پذیرش خود فرآیندی شناختی است. الیس
کند که پذیرش خود پادزهری برای عزت نفس است می

-شناسی، حالتی شناختیقدردانی در روان (.1396)رحمانی، 
 معمول با این ادراک همراهبه طور عاطفی است. این حالت 

است که فرد منفعتی دریافت کرده که سزاوار آن نبوده یا 
آن را به دست نیاورده است، بلکه این منفعت به خاطر نیات 

احساس قدردانی در  .خوب فرد دیگری به او رسیده است
آید که فاخر، با ارزش و با قصد نوع پی منفعتی پدید می

 های دیگران بهدوستانه تفسیر شود توجه بیشتر به کمك
)تسلحی، انجامد می و شادمانی بیشتررضایت از زندگی 

های گوناگون بیماری روانی افرادی که با نشانه .(1396
توانند از طریق بخشش به سالمت روانی دست یابند. می

توانند به آرامش کسانی که مضحرب هستند با بخشش می
روانی روز افزونی برسند و افرادی که افسرده و به شدت 

یا حتی بدگمان هستند نیز با بخشش بیماریشان عصبانی 
بخشد تبدیل به شود. وقتی فردی میتر میبسیار خفیف

 شخصی شجاع، مهربان با دیگران و موجودی دوست
شود بخشد، ترسش کم میشود. وقتی فردی میداشتنی می

کند. و این کاهش ترس را تا کاهش احساس گناه دنبال می
دلیل رنجش از شخص مورد  بسیاری از افرادی که به

 شان عصبانی هستند، برای امیال پرخاشجویانهعالقه
کنند، بخشیدن این ناخودآگاهشان احساس گناه می

سالمندانی که احساس کند. ها را متوقف میپرخاشجویی
تسلط بر محیط دارند و خود را با ویژگی توانمند بودن 

                                                 
1 Ellis 
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های تصمیمدر برخورد با مشکالت روزمره  شناسندمی
کنند و به تبع آن احساس خرسندی و مناسبی اتخاذ می

ی که سالمندان از تأثیرمیزان  .کنندشادکامی را کسب می
از  آنهاادراک میزان به  های خود دارندتوانمندی
ی بستگ یطو تفاوت در مح ییرتغ یجادا یبرا شانیتوانمند
و و ر-. در این رابحه، الولر(2010وود و همکارن، دارد )
( معتقدند که گذشت و بخشش که در سخنان 2006پیری )

بسیاری از سالمندان وجود دارد و آگاهانه به داشتن این 
کنند، با باال رفتن سن افراد افزایش توانمندی افتخار می

ای که منجر به دریافت حمایت بیشتر از یابد به گونهمی
مند شود که از این نظر حس قدرتسایر اعضای خانواده می

شود که احساس با دهد و باعث میبودن را به آنها می
 ارزشی و نشاط بیشتری کنند. 

جمعیت سالمند در در نهایت با توجه به اینکه   
 کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است، به نظر 

رسد کوشش برای شادبودن و لذت بردن همیشگی می
کردن سالمند از یابد. با آگاه گاه پایان نمیسالمندان، هیچ

هایش و تقویت حس قدردانی، بخشش و پذیرش توانایی
های آموزشی برای این خود در او و در نظر گرفتن دوره

توان در نگرش مثبت سالمندان به خود و بخشی، میآگاهی
جهان اطراف، میزان شادکامی آنان را افزایش داد. حضور 

که او را ارج روزی سالمند در خانواده و یا در مراکز شبانه
تواند بر افزایش شادکامی آنها اثرگذار باشد. نهند، میمی

 حس تقویت کنند باید درافرادی که از سالمند مراقبت می
 و ارزش حس که منابعی از گیریبهره به کمك و توانمندی
 انجام مؤثر اقدامات دهد،می افزایش سالمند در را کارآمدی

 روشن مفهومی داشتن بدون است ذکر به الزم البته. دهند
 کیفیت درباره داوری سالمندان، میان در توانایی از

ترین مهم. بود خواهد دشوار بسیار پرستاری کارکردهای
محدودیت این پژوهش محدود شدن به سالمندان باالی 

 سال بود که امکان مقایسه مدل پژوهش را در  60
 گرانبه پژوهشبرد. های سنی مختلف را از بین میگروه

 شود موضوععالقمند به پژوهش در این حوزه پیشنهاد می
 پذیریهای مختلف محالعه کنند تا تعمیمحاضر را در نمونه

 .مدل حاضر بررسی شود

 گزاریسپاس
از تمامی سالمندانی که در انجام این پژوهش همکاری 

 گردد.اند، تشکر و قدردانی میداشته
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بین توانمندی  ارتباط(. 1394روزبهانی، ح.، و پورصمد، ع. ا. )
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