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Abstract 

In recent years, there has been a growing interest in studying 

the impact of positive emotions on improving the health of 

people in the community, especially that of the elderly. The 

increase of positive emotions seems to be one of suitable 

coping strategies to contend the effects of the changes in 

(physical and mental) health of the elderly. Therefore, the 

purpose of the current research was to evaluate the 

relationship of savouring beliefs and optimism with subjective 

happiness through the mediating role of life satisfaction. This 

was a descriptive study of correlational and structural 

equations modeling (SEM) type. The study population 

consisted of the elderly living in Shahrekord and Farsan in 

2019-2020, among whom 200 were selected using 

convenience sampling method. Participants completed 

Lyubomirsky’s Subjective Happiness Scale, Bryant’s Savoring 

Beliefs Inventory, Diener’s Satisfaction with Life Scale, Scheier 

and Carver’s Life Orientation Test. Utilized to analyze the data 

was the structural equation modeling in SPSS (version 24) and 

AMOS (version 24) software. The results showed a positive and 

significant relationship between optimism, life satisfaction and 

savouring beliefs with happiness (P<0.001). Besides, the 

indirect effect of savoring beliefs and optimism on happiness 

through life satisfaction was approved (P<0.001). Therefore, it 

is suggested that counselors and psychologists working in the 

field of geriatrics apply measures such as savouring beliefs and 

optimism in their educational and clinical activities in order to 

increase subjective happiness of the elderly. 
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 پژوهشیمقاله 

 

 چکیده

عواطف مثبت در بهبود سالمت افراد  ریثأتبررسی به  یعالقه روزافزون ریاخ یهادر  سال

های مثبت یکی از راهکارهای افزایش هیجان .شده است دایسالمندان پ ژهبویجامعه 

 .مناسب برای مقابله با پیامدهای تغییرات در سالمت )جسمی و روانی( سالمندان است

می بینی با شادکابری و خوشبنابراین این پژوهش با هدف بررسی رابطه باورهای لذت

پژوهش، روش رضایت از زندگی انجام شد.  فاعلی در سالمندان از طریق نقش میانجی

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه  .توصیفی از نوع همبستگی و معادالت ساختاری بود

بودند که از بین  1398-1399های شهرکرد و فارسان در سال ساکن شهرستان سالمندان

 هاینامهپرسشگیری در دسترس انتخاب شدند و به نفر از طریق نمونه 200آنها 

و  رضایت از زندگی داینربری بریانت، باورهای لذت شادکامی فاعلی لیوبومیرسکی و لپر،

 نرم از هاداده پاسخ دادند. برای تحلیل وکارور ــرییشــ یزندگ یرگیجهتهمکاران و 

یابی تحلیل مدل های همبستگی پیرسون وو روش 23AMOS و 23SPSS افزارهای

بینی، رضایت از خوشنتایج رابطه مثبت و معنادار بین  .شد معادالت ساختاری استفاده

 اثر. همچنین (>001/0P)بری با شادکامی فاعلی را نشان دادند زندگی و باورهای لذت

فاعلی  کامیرضایت از زندگی بر شاد از طریقبینی بری و خوشباورهای لذتغیرمستقیم 

شناسان حیطه شود مشاوران و روانبنابراین پیشنهاد می (.>05/0P)مورد تأیید قرار گرفت 

جهت افزایش  در بینیخوش و بریهای لذتمهارتمثل سالمند با بکارگیری تدابیری 

 .با آنها گام بردارنددر کارهای آموزشی و بالینی خویش  سالمندان شادکامی فاعلی
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یکی از مسائل مهم قرن حاضر پدیده پیری است، به 
عبارتی جمعیت جهان به سرعت به سمت سالخورده شدن 

 900 حدود از درصد 57. بر اساس آمار موجود، رودپیش می
 زندگی آسیا در جهان باال به سال 60 افراد از نفر میلیون

 مورد توجه قاره این در مسن افراد رفاه رو،کنند؛ از اینمی
قرار گرفته است  پژوهشگران و گذارانبسیاری از سیاست

اساس سرشماری  بر(. در ایران نیز 2017و همکاران،  نگ)
 5/3سال، از  60مرکز آمار تعداد جمعیت سالمند بیشتر از 

افزایش  3951درصد در سال  9/3به  1335درصد سال 
 های انجامبینی(. پیش1398)صالح و همکاران،  یافته است

 بحرین، و امارات از پس ایران که دهدمی نشان گرفته
است  بوده جمعیت پیری سرعت نظر از جهان کشور سومین

ای جهانی است سالمندی پدیده(. 1394)یاوری و همکاران، 
های چالش ترینعنوان یکی از مهم که در آینده نزدیک به

اجتماعی و رفاهی کشورهای در حال توسعه مطرح خواهد 
و بهبود کیفیت رفع مشکالت سالمندان  گردید و سعی در

و احمدی،  زادهولی) رسدضروری به نظر می زندگی آنها
 اقتصادی، منابع کاهش با معموالً (. از آنجا که پیری1400

 و جسمی سالمت شدن بدتر شناختی، توانایی کاهش
 تغییرات این است؛ بنابراین همراه اجتماعی حمایت کاهش

 ممکن سن افزایش که دهدمی نشان زندگی شرایط در
باشد  مرتبط مسن افراد در رفاه و بهزیستی کاهش با است

های (. در همین رابطه در سال2009)دری و همکاران، 
 بهبود در 1مثبت عواطف تأثیر اخیر عالقه روزافزونی به

از  هاپژوهش از بسیاری افراد جامعه پیدا شده است.سالمت 
 و مرگ جمله از بهتر، سالمتی نتایج با مثبت ارتباط عواطف

 و شیوع بیماری کاهش ،(2008، و استپتو داپایین )چی میر
 بالینی جمعیت و عادی جمعیت دو هر در عملکرد، استقالل
عواطف  یکی از (.2016اند )لیو و همکاران، داده گزارش

 است.  2مثبت، شادکامی فاعلی
  یک تجربه عنوان به توانمی را کامی فاعلیشاد

 مند و همراه با رفاه و بهزیستی روانیرضایت بخش،لذت
 خوب، یک فرد زندگی این معنی که به .کرد مثبت توصیف

 (. در 2008ی، رسکیوبومیل) است ارزشمند و دارمعنی
بسیاری از  های اخیر، شادکامی فاعلی مورد توجهسال

رسد سطح های قرار گرفته است و به نظر میپژوهش
های مهم رفاه ذهنی است شادکامی فاعلی یکی از شاخص

                                                 
1 positive affect 
2 subjective happiness 

رو، بررسی شادکامی فاعلی در سطح از این .(2006)دینیر، 
فردی، اجتماعی و کالن بسیار مهم است، به عنوان مثال، 

تواند اثرات قابل در سطح فردی، شادکامی فاعلی می
وجهی بر سالمت جسمی و روانی افراد داشته باشد ت
در  .(2000ی، کسنتمنهالیو س گمنسلی ؛2009، نهوونیو)

 روابط بهبود به تواندسطح اجتماعی، شادکامی فاعلی می
کند  کمک اجتماع زندگی در و مردم بین بهتر

( و باالخره در سطح 2005ی و همکاران، رسکیوبومیل)

در  مهمیبسیار  شاخص عنوانبه کالن، شادکامی فاعلی 

باشد )دینیر و های کلی میسیاست اجرای موفقیت ارزیابی
تواند در به (. در نتیجه شادکامی فاعلی می2004سیلیگمن، 

( و افزایش 2011دست آوردن یک زندگی سالم )باروث، 
( کمک کند. در 2011و همکاران، سدلر طول عمر به افراد )

تغییرات ساختاری جوامع از جمعیتی جوان به عین حال 
سوی جمعیتی مسن، گذار از سنت به مدرنیسم، مشکالت 
زندگی روزمره و به دنبال آن اختالل در کیفیت زندگی 
بویژه در میان سالمندان، لزوم توجه بیش از پیش به 

های بهبود شادکامی فاعلی را به عنوان یکی از مالک
فزایش سالمت روانی آنان را کیفیت زندگی سالمندان و ا

رامتین و  ؛1393)الماسی و همکاران،  موجب شده است
پژوهشگران به  رغم افزایش عالقهعلی(. 1398پیما، نیک

 بررسی شادکامی فاعلی و عوامل مرتبط با آن، اما 
های بسیار کمی این متغیر را در جامعه سالمندان پژوهش

 ایران مورد بررسی قرار داده است. 
شناختی به طور سنتی، داشتن سالمت جسمانی و روان

اما شد؛ آمیز در نظر گرفته میهای پیری موفقیتاز شاخص
های اخیر تجربه کردن ابعاد مثبت زندگی هم در سال

)ویلسون،  شودآمیز محسوب میای از پیری موفقیتجنبه
( 1994؛ النگستون، 2003پژوهشگران )برایانت،  (.2016

از تجربیات مثبت  3بردنند اگر کسی توانایی لذتابیان کرده
 و ترغنی زندگی صورت آن در زندگی را داشته باشند، در

شناسی با ظهور جنبش روان .داشت خواهد تریبخشیلذت
اند هایی کردهمثبت، پژوهشگران شروع به جستجوی روش

که باعث حفظ و افزایش شادکامی فاعلی و بهزیستی ذهنی 
؛ 2010، شوئلر؛ 2010، کسونیفردر)کوهن و  شودافراد می
( و 2013هورلی و ون ) .(2009ی، رسکیوبومیلسین و 

( بهزیستی روانی صرفاً عدم وجود 2016اسمیت و بریانت )
اینکه فردی به عبارت دیگر، یعنی  .پریشانی ذهنی نیست

                                                 
3 savouring 
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اش را مدیریت کند تا قادر باشد رویدادهای منفی زندگی
اش را کاهش دهد، تضمین کننده شناختیپریشانی روان

این نیست که رویدادهای مثبتی را تجربه کند و بتواند 
؛ 2017اش را افزایش دهد )ترومپتر، بهزیستی روان شناختی

(. یکی از این متغیرهای مثبت اثرگذار برای 2003برایانت، 
شادکامی فاعلی، بر  مؤثربهزیستی روانی و از عوامل 

 است.  1بریباورهای لذت
بری به عنوان توانایی ایجاد، افزایش و طوالنی لذت

کردن لذت، همراه با توجه عمدی به آگاهی از لذت 
 (.2003 ،؛ برایانت2013 و همکاران، جو)توصیف شده است 

 موردافراد  توسط مهمی است که ساز و کاربری لذت
را از وقایع مثبت  شانتا شادکامی گیردقرار میاستفاده 

نگرش  بریلذت (.7120 ،ورآفنت و ابرای)جستجو کنند 
تجربه مثبت در طی سه جهت زمانی اعم از نسبت به 

 گذشته )یادآوری(، لحظه کنونی )لذت فعلی( و آینده 
به بری لذت(؛ همچنین 2003بینی( است )برایانت، )پیش

که رابطه بین  استدهنده عنوان یک ساز و کار نظم
رویدادهای مثبت و واکنش هیجانی مثبت افراد به این 

دهد )جو و همکاران، رویدادها را تحت تأثیر قرار می
را به عنوان بری لذت( 7120) ورآف و برایانت (.2013

ظرفیت حضور، قدردانی و تقویت تجربیات مثبت در زندگی 
 یکه همبستگ اندنشان داده هااند. پژوهشتعریف کرده

 و احساس مثبت وجود دارد بریباورهای لذت نیب یمثبت
و  (2005و همکاران،  گمنیسل؛ 2017 ،ورآفنت و ابرای)

 ریثأت تواند به عنوان یک میانجی بینمی بریباورهای لذت
ی و رسکیوبومیلباشد ) شادکامی ومثبت روزانه  یدادهایرو

و همکاران  های پژوهش گایگر(. یافته2006همکاران، 
بر روی سالمندان نشان داد افرادی که قادر به  (2017)

بری هستند آنها بیشتر بر روی شادکامی تجارب لذت
دیگری نشان داد که سطح  شوند و پژوهشمتمرکز می

و همکاران،  دباخیکوئکنند )سالمتی آنها نیز ارتقا پیدا می
( نشان 2019(. همچنین پژوهش اسمیت و هانی )2010

بری عالئم افسردگی را د که مداخالت تجارب لذتدا
کاهش و سطح شادکامی فاعلی را افزایش داد. اگر 

سال را  85تا  18بخواهیم سیر شادکامی فاعلی را در سنین 
است. میزان  Uارزیابی کنیم، شکل آن شبیه، حرف 

سالگی باال است، از  30تا  18افراد در سن  شادکامی فاعلی
یابد و سپس صعودی سالگی کاهش می 50تا  30اواخر 

                                                 
1 savouring believes  

 80ها تا سن ای که بر اساس گزارشگونهشود؛ بهمی
 80سالگی تا  18سالگی به باالترین میزان خود از سن 

رسد. از جمله دالیل افزایش شادکامی فاعلی در سالگی می
ساله در لحظۀ حال زندگی  80راد این سن این است که اف

دانند که مدت برند، زیرا آنان میکنند و از آن لذت میمی
شان دیگر محدود است بنابراین بیشتر بر احساسات زندگی
همچنین  (.2003)کریستین،  کننداش تمرکز میفعلی

بری های دیگر در رابطه با پیامدهای بالینی لذتپژوهش
بری ن بزرگساالن، توانایی لذتاند که در میانشان داده

بینی کننده شادکامی فاعلی بیشتر )اسمیت، بیشتر پیش
؛ جوز و همکاران، 2003؛ برایانت، 2015اسمیت، -هولینگر

-هولینگر و (، رضایت از زندگی باالتر )اسمیت2012
( و بهزیستی و رفاه ذهنی باالتر است 2015اسمیت، 

 (. 2014)رامزی و جنتزلر، 
 ،کامی فاعلیمرتبط با شاد یتیشخص یژگیو کی

؛ دیمرتاس، 2021، و مورگان ریفورت) است 2ینیبخوش
گرایش به اینکه در  ،عبارت دیگر خوشبینی یا به .(2020

عنوان یک صفت زندگی تجارب خوب رخ خواهد داد، به
پایدار تعریف شده اســت که نوع  اًشــخصیتی نســبت

ر (. د1985یر و کارور، )شی کندرفتارهای فرد را تعیین می
 یزندگ هایدادیدر مورد رو روزمره، ادراک افراد یزندگ

 یتیشخص یهایژگیعوامل مختلف مانند و ریثأبا ت تواندیم
 یمثبت یهاکه نگرش یافراد .ابدی رییتغ اتیتجرب ایو 

، شوندیبا آنها روبرو م یکه در زندگ ییدادهاینسبت به رو
 با مشکالت مقابله کنند یبه راحت توانندیم ،داشته باشند

بینی (. تفاوت در سطح خوش2010)کانورسانو و همکاران، 
 و یا بدبینی بر چگونگی مقابله افراد با مشکالت تأثیر 

بین انتظار (. افراد خوش2014، رییکارور و شگذارد )می
دارند هنگامی که مشکالتی برای آنان پیش بیاید اتفاقات 

فتد؛ در نتیجه آنان در هنگام مواجه با خوب برای آنان بی
کنند و شرایط دشوار احساسات مثبت بیشتری را تجربه می

شود که آنان از سطح باالتری از رفاه همین امر موجب می
(. 2014، رییش و بهزیستی روانی برخوردار باشند )کارور و

( در پژوهشی بر 2017در همین رابطه، کیم و همکاران )
های دریافتند که یک مداخله شامل تمرینروی سالمندان 

بینی به طور قابل توجهی نمرات افسردگی را قبل و خوش
بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش داد و رفاه و 

به طور خاص، در  .آنان را بهبود داد شناختیروانبهزیستی 

                                                 
2 optimism 
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های سالمندان بینی و شادکامی در نمونهارتباط با خوش
هایی در این زمینه اشاره کرد به عنوان پژوهشتوان به می

( و شاپیرو و مونگرین 2008مثال کاسیپو و همکاران )
بینی ( در پژوهشی بر روی سالمندان از ارتباط خوش2010)

با شادکامی فاعلی گزارش دادند. عالوه بر این رابطه بین 
بری در سالمندان به تأیید رسیده بینی و لذتعامل خوش
(. همچنین جو و 2018اس و همکاران، است )بیسک

بینی تا حدی ( نیز بیان کردند که خوش2013همکاران )
های شادکامی فاعلی را با میانجی معنا در زندگی و فعالیت

کند. به عبارتی بینی میروزانه در میان سالمندان زن پیش
سالمندان،  سالمت ارتقای حیطه در مهم عوامل از یکی

 ابعاد با عامل مثبت یک عنوان به که است بینیخوش
سالمندی در  شناختیروان و اجتماعی زیستی، مختلف

 مهم منابع یکی از عنوان به بینیخوشو ارتباط است 
 طور معناداری به را پیری از ادراک تواندمی روان سالمت

 (.1398صالح منیجه و همکاران، ) کند بینیپیش
اگرچه رابطه توان گفت، با توجه به آنچه گفته شد می

بینی با شادکامی فاعلی در و خوش بریباورهای لذت
بیان شده است، با این حال چگونگی این  های فوقپژوهش

این متغیرها تا جایی که ما ارتباط مسیرهای رابطه و 
نشده است.  مطالعه، ایمکردهپیشین را بررسی  یهاپژوهش

این زمینه  تواند دررسد یکی از متغیرهایی که میبه نظر می
 است.  1نقش میانجی ایفا کند، رضایت از زندگی

رضایت از زندگی به ارزیابی و قضاوت ذهنی افراد از 
شان از جمله اهداف، آرزوها و نیازهایش تمامی ابعاد زندگی

(. رضایت از زندگی یکی از 2006)دینیر،  اشاره دارد
متغیرهای مهم در سالمت روان افراد سالمند )واحدی 

پیری  در یک مؤلفه مهم( و 1396ق و همکاران کوجن
 (. رضایت از زندگی1400)تاج آبادی و دهقانی،  موفق است

های جمعیت ویژگی ریتحت تأثخصوصاً برای سالمندان 
؛ 2013از جمله سن )گانا و همکاران،  ینیو بال شناختی

 فعالیت و اوقات فراغت )سوباسی (2010بارید و همکاران، 
( سالمت روانی، روابط خانوادگی و 2005و حیران، 

قرار ( 2003)افکیدس و همکاران،  اجتماعی، درآمد و کار
. اگرچه فرض شده است که رضایت از زندگی با دارد

افزایش سن به دالیلی از جمله تغییر محیط زندگی و بدتر 
)گریستورف و  یابدشدن شرایط سالمتی کاهش می

(؛ اما برخی از 2010و همکاران،  ؛ بارید2008 ،همکاران
                                                 
1 life satisfactions 

اند که سن ارتباط مثبتی با رضایت از ها نشان دادهپژوهش
؛ 2005زندگی دارد )به عنوان مثال، مروکزیک و اسپیرو، 

 رو، سالمندان بر روی(؛ از این2010استون و همکاران، 
و  )جانگ دارند زیادی تیحساسی خود از زندگ تیرضا

(. در راستای ارتباط رضایت از زندگی و 2010همکاران، 
و  نکوه پژوهش جینتاتوان به فاعلی هم می شادکامی

( اشاره کرد که نتایج این پژوهش حاکی از 2009همکاران )
 شیافزا و مثبت جاناتیهرابطه مثبت و معنادار میان 

کامی شاد داریمنابع پا مثبت جاناتی؛ هبود یاز زندگ تیرضا
در مردم  یزندگ از تیرضا شیکنند و افزا جادیرا افاعلی 

 خاطر شاد، نه به خاطر داشتن احساس بهتر بلکه به
همچنین سایر . بهتر است یزندگ یگسترش ابتکارات برا

پژوهش هم حاکی از ارتباط رضایت از زندگی با شادکامی 
؛ 2000؛ دینیر، 2016فاعلی است )نعمتی و مهدی پور، 

(. در 2007، برونیها؛ 2005و همکاران، ی رسکیوبومیل
ها حاکی از ارتباط بین رضایت نمونه سالمندان نیز پژوهش

)کیخسروی بیگ زاده و از زندگی با شادکامی فاعلی بود 
؛ حسینی و 2008؛ شینگ و شلیمی،  1394همکاران،

است. در ضمن ( 1395؛ کرمی و همکاران، 1390همکاران، 
در میان سالمندان با خوش رابطه بین رضایت از زندگی 

اسمیت،  )برایانت و بری( و لذت2015بینی )ویگاشری، 
  های چندی به دست آمده است.( نیز در پژوهش2016

در ادامه باید بیان کرد اگر چه در ایران بر روی 
انجام شده  سالمندان چند پژوهش در زمینه شادکامی فاعلی

است اما آنچه که به تازگی و اهمیت این پژوهش اضافه 
به  بریمتغیر باورهای لذتکرده است، یکی استفاده از 

رغم بین برای شادکامی فاعلی است. علیعنوان متغیر پیش
موجود در این حیطه نشان داده که چیزی به اینکه ادبیات 

مثبت،  بری یا تمرکز روی تجربیاتسادگی باورهای لذت
 شماری را به ویژه برای افراد سالمند فراهم مزایای بی

در ایران در ارتباط (؛ 2018، ساکلوفسکه آورد )ویلسون ومی
و یا  بری( با متغیر شادکامی فاعلیلذت یباورهااین متغیر )

سایر متغیرهای دیگر هیچ پژوهشی یافت نشد. دوم، دیگر 
های انجام ویژگی این پژوهش که آن را از سایر پژوهش

بری سازد استفاده همزمان از باورهای لذتشده متمایز می
بین با شادکامی فاعلی به بینی به عنوان متغیر پیشو خوش

ی است. گری رضایت از زندگعنوان متغیر مالک با میانجی
های پژوهش حاضر در مورد ارتباط بین متغیرهای یافته

تواند به طراحی مورد مطالعه و بررسی دقیق آنها می
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شناختی در مداخالت مناسب برای ارتقاء سالمت روان
تواند به عنوان دوران سالمندی کمک کند. در ضمن می

 منبع اطالعاتی برای افراد مختلف از جمله مشاوران، 
گذاران، تصمیم ، سیاستپژوهشگرانسان، مربیان، شناروان

گیرندگان یا افراد عالقمند به حیطه سالمندی مورد استفاده 
تلویحات نظری و عملی جهت بهبود کیفیت و  قرار گیرند

اهمیت  از خواهد داشت. همچنین سالمندان زندگی
جهت  هاتوان به کاربرد یافتهمی حاضر پژوهش کاربردی

 مداخالت و شناختیروان هایپروتکل تدوین به کمک
 بهتر کیفیت در نتیجه و شادکامی افزایش مناسب برای

حاوی  پژوهشچنانچه این  اشاره کرد. سالمندان زندگی در
هر  ،شواهدی بر وجود رابطه بین متغیرهای مذکور باشد

 کارهای آن وفهم ساز و گونه تالشی در جهت درک
جهت افزایش  مؤثرهای خلهاتواند راهگشای مدمی

 تواندمی فاعلی شادکامی سالمندان باشد. فاعلیشادکامی 
 کاهش در نهایت و سالمندان روان و سالمت جسم حفظ به

آنچه  طبق بنابراین کند. شایانی درمانی کمک هایهزینه
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه باورهای  ،گفته شد

گری بینی با شادکامی فاعلی با میانجیبری و خوشلذت
از:  بودند عبارتهای پژوهش فرضیه رضایت از زندگی بود.

 بینی و رضایت از زندگیبری، خوشباورهای لذت بین (1)
 (2رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد و ) فاعلی شادکامی با

رضایت از زندگی از طریق  بینیبری و خوشباورهای لذت
 .دنغیرمستقیم دار اثر فاعلی شادکامیبر 

    
 

 
 
 
 
 
 

 روش

 کنندگانطرح پژوهش و شرکت
همبســتگی با -حاضــر از نــوع توصیفــیپژوهــش 

پژوهش  یبود. جامعه آمار 1استفاده از معادالت ساختاری
شهرکرد و  هایسالمندان ساکن شهرستان هیشامل کل

 200آنها  نیبودند که از ب 1399-1398فارسان در سال 
در مورد . در دسترس انتخاب شدند یرگینمونه قینفر از طر

ت ساختاری هایی که از روش معادالحجم بهینه در پژوهش
کنند، توافق کلی وجود ندارد اما اکثر استفاده می

ای که برای این روش توصیه پژوهشگران حداقل نمونه
اما در پژوهش ( 2008)هوی، باشد نفر می 200 کنند،می

 220 گیری، حجم نمونهحاضر برای کاهش خطای اندازه
های ورود مالک. شد بانتخا سالمندنفری از زنان و مردان 

، نداشتن معلولیت جسمانی (1)از  بودند عبارت به پژوهش
و رضایت  داشتن تمایل (2مشکالت بینایی و شنوایی، )
( داشتن سواد خواندن و 3ش شخصی برای شرکت در پژوه

نکردن  ( تکمیل1های خروج از پژوهش نوشتن؛ مالک
 نفر 69مرد، نفر  131نفر،  200ها، از این نامهپرسشکامل 

                                                 
1 structural equations 

 
قرار داشتند. تعداد  55-75زن بودند که در دامنه سنی 

فرزند متغیر  9فرزند تا داشتن  1فرزندان این گروه سنی از 
نفر از این نمونه سطح تحصیالت خود را زیر  66بود. 

نفر هم از  60نفر فوق دیپلم؛  17نفر دیپلم؛  51دیپلم؛ 
 لیسانس به باالتر گزارش دادند.

 ابزار

این مقیاس توسط . 2یاس شادکامی فاعلیمق
آیتم طراحی شد. نمرات  4( در 1999لیوبومیرسکی و لپر )

باشد که نمرات باال متغیر می 28تا  4 این مقیاس بین
 دهنده شادکامی فاعلی باالتر و نمرات پایین نشاننشان

 باشد. لیوبومیرسکی و لپرتر میدهندۀ شادکامی فاعلی پایین
این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ برای  ( پایایی1999)

های مختلف از نظر سن، جنس و فرهنگ هاینمونه
گزارش دادند. آقابابایی و  94/0تا  79/0مختلف بین 

( نسخۀ فارسی این مقیاس را در 1388همکاران )
های دانشجویی و غیر دانشجویی اجرا و اعتباریابی نمونه

به دست  76/0قیاس کردند. ضریب آلفای کرونباخ این م
                                                 
2 subjective happiness scale 

 
 

 بری و شادکامی فاعلی از طریق رضایت از زندگی. مدل پیشنهادی رابطه خوش بینی، باورهای لذت1شکل 
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(. در این پژوهش پایایی به 1391آمد )آقابایی و فراهانی، 
 بود. 79/0روش آلفای کرونباخ 

توسط  نامهپرسشاین  .1بریمقیاس باورهای لذت

خرده مقیاس  3آیتم طراحی و شامل  24 ( در2003بریانت )
مجدد تجربیات  یادآوری و حال از بریلذت بینی،پیش

( نشان دهنده توانایی SBIنمره باالتر در )باشد. مثبت می
( 2003بری است. برایانت )فرد در خلق باورهای لذت

پایایی این مقیاس به روش آلفای کرونباخ برای خرده 
(؛ 78/0) حال از بری(؛ لذت79/0بینی )مقیاس پیش

( و برای کل مقیاس 81/0مجدد تجربیات مثبت ) یادآوری
توسط آقایی و  نامهپرسشاین  ( گزارش داد. در ایران89/0)

( مورد هنجاریابی قرار گرفت و پایایی این 2017همکاران )
ها بین مقیاس به روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

گزارش  94/0و همچنین برای کل مقیاس  88/0تا  75/0
کردند. در این پژوهش پایایی به روش آلفای کرونباخ 

 از بردن (؛ لذت87/0) بینیمقیاس برای خرده مقیاس پیش
( و برای 90/0مجدد تجربیات مثبت ) (؛ یادآوری93/0) حال

 شود.( گزارش می96/0کل مقیاس )

و  این مقیاس توسط داینر .2مقیاس رضایت از زندگی

گیری سطح رضایت از زندگی برای اندازه (1985) همکاران
نمرات  طراحی شده است. موضوع پنجکلی افراد در 

باشد که نمرات باالتر نمره می 35تا  5بین  کنندگانشرکت
داینر و  باشد.شان میدهنده رضایت افراد از زندگینشان

( پایایی ضرایب هماهنگی درونی و 1985همکاران )
بازآزمایی این مقیاس را در بین دانشجویان به ترتیب 

. در ایران شیخی و همکاران گزارش کردند 82/0و 87/0
و  85/0 را مقیاساین درونی  انیسهم( در پژوهشی 1389)

در این پژوهش گزارش کردند.  77/0را  پایایی بازآزمایی آن
 شود. گزارش می 90/0پایایی به روش آلفای کرونباخ 

  بــرای ارزیابی. 3زندگیگیــریجهتآزمون

 یــرشــی گیری زندگیبینــی از مقیــاس جهتخوش
شــامل  این آزموناســتفاده شده اســت. ( 1985) کارورو

 50تا  10کنندگان بین نمرات هر شرکت اســت. گویهده 
نزدیک باشد نشان  50باشد که نمرات هر چه به عدد می

 یــر وشــی باشد.کنندگان میبینی شرکتدهنده خوش
 85/0( پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ 1985) کارور

                                                 
1 the savoring beliefs inventory 
2 the satisfaction with life scale 
3 life orientation test 

 زمان بینضرایب روایی هم آنان همچنینگزارش دادند. 
یابی به ترتیب خودتسلط مقیاس خوشبینی با افسردگی و

و همکاران،  یــرشــیآوردند )به دست  75/0 و 46/0
( به 1383خدابخشی ) ین آزمون در ایران توسطا .(2010

به ترتیب را آن  پایاییاعتبار و  نجاریابی وهفارسی ترجمه، 
در (. 1398دادند )حمزه پور و اسدی،  گزارش72/0و 74/0

 بود. 87/0ضمن آلفای کرونباخ کل در پژوهش حاضر 

 روش اجرا
 هاییهماهنگی ،دریافت مجوزهای الزم از دانشگاهپس از 

 بختیاری و اداره و استان چهارمحال بهزیستی کل اداره با

شد. به  انجام شهرکرد و فارسان هایشهرستان بهزیستی
خاطر محدودیت دسترسی به سالمندان با توجه به شیوع 

های نام برده درخواست شد تا بیماری کرونا، از سازمان
گویی به تر به افراد سالمند برای پاسخزمینه دسترسی راحت

های این پژوهش را فراهم کنند )مراکز نامهپرسش
امکان  هایی کهنگهداری روزانه، آدرس منازل و مکان

 به افراد نامهپرسش 220 ترسی به آنان وجود داشت(.دس

افراد  .داده شد های ورود به پژوهشمالک دارای سالمند
از  یدرب منازل و برخ سالمند از مراکز نگهداری روزانه،

انتخاب  که سالمندان در آنجا حضور داشتند ییهاپارک
اخالقی  اصول رعایت منظوربه است ذکر به شدند. الزم

کنندگان در جریان هدف پژوهش قرار شرکتتمامی 
 کامالً  آنان اطالعات که شد داده اطمینان آنان به گرفتند،

  دریافت آنان از ینام ماند، هیچگونهمحرمانه باقی می

شود و هیچ اجباری برای شرکت یا ماندن در پژوهش نمی
 کنار در پژوهشگران ها،نامهپرسش تکمیل زمان در .ندارند

را  پرسش، آنها هرگونه داشتن صورت در و بودند سالمندان
به  نامهپرسش 20با این وجود، تعداد  .کردندراهنمایی می

االت از پژوهش ؤدلیل پاسخ ندادن به تعدادی زیادی از س
مورد تجزیه و  نامهپرسش 200ها حذف و در نهایت داده

 از هاداده تحلیل و تجزیه به منظورتحلیل قرار گرفتند. 

 ساختاری معادالت یابیمدل و پیرسون همبستگی ضریب
 .شد استفاده AMOS 23 و SPSS 23 افزارهای نرم در

 هایافته
 میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی میان 1 جدول

دهند که بین همه متغیرهای این پژوهش را نشان می
رابطه  (>001/0P)متغیرهای این پژوهش در سطح آماری 

 وجود دارد.معناداری  مثبت و
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 1جدول

 میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی میان متغیرهای پژوهش

 متغیرها
 همبستگی آمار توصیفی

 6 5 4 3 2 1 استاندارانحراف میانگین

      1 25/4 94/15 شادکامی فاعلی -1
     1 55/0** 19/9 05/21 رضایت از زندگی -2
    1 76/0** 61/0** 15/6 44/13 بینیخوش -3

   1 86/0** 81/0** 58/0** 58/36 85/110 بریباورهای لذت -4
  1 91/0** 81/0** 79/0** 54/0** 28/12 15/38 پیش بینی -5
 1 92/0** 97/0** 85/0** 79/0** 59/0** 49/13 16/37 یادآوری تجربیات مثبت -6
 91/0** 90/0** 96/0** 84/0** 78/0** 55/0** 89/11 55/35 حال بریلذت -7

ی برازندگی الگوی پیشنهادی و هاشاخص 2 جدول
. طبق مندرجات دهدیماصالح شده پژوهش را نشان 

الگوی پیشنهادی با  ، برای تعیین کفایت برازندگی2جدول 
های برازندگی مانند مقدار مجذور ها ترکیبی از شاخصداده

شده مجذور کای )نسبت مجذور  ، سنجه هنجار(2χ)کای 
، (GFI)نیکویی برازش  هایکای بر درجات آزادی(، شاخص

و جذر  (CFI) ، برازندگی تطبیقی(NFI)برازش هنجار شده 
 استفاده شد. (RMSEA)میانگین مجذورات خطای تقریب 

 
 

 
 

 

 

 2ل جدو

 ی برازندگی مدل پژوهشهاشاخص 

 شاخص های برازندگی
2χ df P df/2χ NFI GFI CFI RMSEA 

48/11 6 074/0 91/1 992/0 970/0 996/0 06/0 

 <08/0 95/0 95/0 95/0 3تا  P>0/05 1 دامنه قابل قبول
 

 91/1برابر با  df=6مجذور کای مدل با  ،2جدول  طبق
(001/0P<معنی ) .ی برازندگی مدل از هاشاخصدار است

 و 970/0 ،992/0به ترتیب  CFI و NFI، GFIجمله 
و  90/0که همگی باالتر از مقدار قابل قبول  است 996/0

( RMSEAجذر برآورد واریانس خطای تقریب )شاخص 
باشد که بیانگر مناسب بودن مدل است. بنابراین می 06/0
توان به طور کلی گفت که مدل پژوهش حاضر از می

 برازش بسیار خوبی برخودار است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رضایت از زندگی از طریق شادکامی فاعلی با بینیخوش و بریباورهای لذت برازش شده رابطه مدل .2شکل 

 بریباورهای لذت

بینیپیش  

 رضایت از زندگی

مثبتیادآوری تجربیات   

 شادکامی فاعلی

بینیخوش  

 لذت بری از حال

65/0 
 

20/0 

95/0 
97/0 

95/0 

70/0 
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بری ، ضرایب مسیر مستقیم باورهای لذت2طبق شکل 
بینی به رضایت از (، خوش=65/0βبه رضایت از زندگی )

( و رضایت از زندگی به شادکامی فاعلی =20/0βزندگی )
(70/0β= در سطح آماری ،)(001/0P<)  به صورت مثبت و

از  دار هستند. دیگر فرضیه این پژوهش عبارت بودمعنی

رضایت از از طریق  بینیبری و خوشباورهای لذت، اینکه
. برای دنغیرمستقیم دار اثر شادکامی فاعلیبر زندگی 

( Bootstrapاستراپ )تآزمون این فرضیه، از آزمون بو
ای واسطه استفاده شد. نتایج بوت استراپ برای مسیرهای

 .استمشاهده قابل  3الگوی پیشنهادی در جدول 

 

، حد پایین و باال فاصلۀ 3مطابق با نتایج مندرج در جدول 
اطمینان برای رضایت از زندگی به عنوان متغیر میانجی 

( و 087/0) به ترتیب بینی و شادکامی فاعلیبین خوش
(277/0 )(002/0P<)  و برای رضایت از زندگی به عنوان

 بری و شادکامی فاعلیمتغیر میانجی بین باورهای لذت
به دست  (>014/0P)( 980/0( و حد باالی آن )195/0)

 و (>05/0P)آمد. سطح اطمینان برای این فاصله اطمینان 
است. بنابراین  5000گیری مجدد بوت استراپ تعداد نمونه

که از لحاظ آماری  (>05/0P)با توجه به سطح اطمینان 
باشد، رضایت از زندگی نقش میانجی میان معنادار می

 بری و شادکامی فاعلی را دارد. بینی، باورهای لذتخوش

 گیریبحث و نتیجه
 ای جهانی است که در آینده نزدیک بهسالمندی پدیده

های اجتماعی و رفاهی چالش ترینعنوان یکی از مهم
 کشورهای در حال توسعه مطرح خواهد گردید و سعی در

 و بهبود کیفیت زندگی آنهارفع مشکالت سالمندان 
هدف از پژوهش حاضر بررسی . رسدضروری به نظر می
بینی با شادکامی فاعلی با بری و خوشرابطه باورهای لذت

 ز زندگی بود. گری رضایت امیانجی
باورهای  بیناین پژوهش مبنی بر اینکه  فرضیه اول 

 شادکامی فاعلی با بینی و رضایت از زندگیبری، خوشلذت
که  رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، مورد تأیید قرار گرفت

ارتباط هر یک از این متغیرها با شادکامی  تبییندر ادامه به 
های این پژوهش یافتهیکی از شود. فاعلی پرداخته می

شادکامی بری و ارتباط مثبت و معنادار بین باورهای لذت

گایگر و همکاران های که با یافته (>001/0P)بود  فاعلی
(؛ اسمیت و هانی 2010) و همکاران دباخیکوئ(؛ 2017)
( و 2014(؛ رامزی و جنتزلر )2003(؛ برایانت )2019)

( 2013همکاران )(؛ جو و 2015اسمیت )-اسمیت، هولینگر
از منظر توان گفت همسو بود. در تبیین این یافته می

شناخته  یابالقوه یک ساز و کاربه عنوان  بریلذت ،ینظر
ت و گسترش احساسات مثبت اس که در پی ساختشود یم

و افراد این کار را با یادآوری یک رویداد مثبت در گذشته، 
بینی و یا پیشلذت بردن از یک تجربه مثبت در زمان حال 

احساسات مثبت خود را افزایش  یک تجربه مثبت در آینده،
، احساسات مثبت باعث های نظریداده و بر اساس پایه

از  یترعیوس فیافراد به انجام ط قیو تشو یآگاه شیافزا
، دیجد اتی، افراد تجربجهیشود. در نتیافکار و رفتارها م

به دست  یتریقو یو روابط اجتماع شتریب یهامهارت
در آنها  شادکامی شیآورند که به نوبه خود باعث افزایم
 یممکن است برخ. همچنین این احساسات مثبت شوندیم

در برابر  ایببرد  نیاز بیا را  یاحساسات منفآور زیاناز اثرات 
آنها از فرد محافظت کند. عالوه بر این ممکن است 

 یمثبت اتیربتجسالمندانی که در طول روز بیشتر بر روی 
کنند، به دهد تمرکز میمیرخ  نروزمره آنا یکه در زندگ

 یبرجستگ مرور این امر برای آنان به صورت عادت شود و
را  فرد ییتوانا مرور آنها در حافظه، شیافزاو  تجارب مثبت

 از لحظات مثبت در مواقع دشوار یدر مشاهده و قدردان
و شدت  یمدت، فراوان شیبا افزا افزایش دهد؛ بنابراین

احتمال افزایش شادکامی فاعلی در بین مثبت،  احساسات
 رود.سالمندان باال می

 

 3جدول 

 اینتایج بوت استراپ برای مسیرهای واسطه
غیر  تخمین مسیرها

 استاندار
 حد

 پایین
 حد
 باال

 سطح
 معناداری

 تخمین
 استاندارد

 240/0** 002/0 277/0 087/0 166/0   فاعلی شادکامی  رضایت از زندگی بینیخوش

 195/0* 014/0 980/0 195/0 545/0 شادکامی فاعلی  رضایت از زندگی بریلذتباورهای 
* P<0/05   ** P<0/01 
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به دست آمد، ارتباط یافته دیگری که در این پژوهش 
بینی و شادکامی بود مثبت و معنادار میان خوش

(001/0P<) (؛ کیم و 2020) دیمرتاسهای که با پژوهش
( و کاسیپو و 2013(؛ جو و همکاران )2017همکاران )
توان همسو بود. در تبیین این یافته می (2008همکاران )

بینی یک مهارت قابل آموزش گفت از آنجایی که خوش
است و مانند سایر احساسات مثبت از جمله امید در مورد 

تواند آینده است؛ بنابراین افراد خصوصاً سالمندان می
 بینی بینی را یاد بگیرند که این یادگیری خوشخوش

تواند به یک زندگی شادتر و رضایت بخش کمک کند؛ می
بین بیشتر پیگیر و در تالش برای رسیدن زیرا افراد خوش

 به اهداف خود هستند. بنابراین به اکثر اهداف خود 
رسند، همچنین آنان بیشتر بر روی اتفاقات و رویدادهای می

شوند و این امر به مثبت تا منفی در آینده متمرکز می
کند زیرا این افزایش احساسات مثبت در آنان کمک می

در  و کنندافراد از رویدادها و اتفاقات تفسیرهای مثبتی می
 کند. نتیجه به افزایش شادکامی فاعلی در آنان کمک می

 های این پژوهش، به رابطه مثبت ودر ادامه تبیین یافته
توان اشاره معنادار میان رضایت از زندگی و شادکامی می

پور های نعمتی و مهدیکه با یافته (>001/0P) کرد
(؛ 2005ی و همکاران )رسکیوبومیل(؛ 2000(؛ دینیر )2016)

( همسو بود. 1999) و لپر یرسکیوبومیل ( و2007) برونیها
 توان گفت اگر فرد سالمند در در تبیین این یافته می

مختلف از جمله مؤلفه مالی، سالمتی، زندگی  هایمؤلفه
خانوادگی احساس رضایت کلی داشته باشند و احساس کند 
که از یک زندگی معناداری برخوردار است احساس 

کند و همین خودکارآمدی و زایندگی در زندگی خویش می
شود فرد نسبت به خودش حس مثبت و موارد موجب می

اشد، این موارد سبب توجه و احترام خود ارزشمندی داشته ب
به فرد خودش و همچنین از سوی خانواده، دوستان و 

کند. در نتیجه این موارد سبب رضایت و جامعه دریافت می
شود و در نتیجه زمینه شادکامی لذت بردن از زندگی می

 کند.فاعلی زندگی کردن برای او را فراهم می

 باورهای  فرضیه دوم این پژوهش مبنی بر اینکه
بر رضایت از زندگی از طریق  بینیبری و خوشلذت

در ادامه  .، مورد تأیید قرار گرفتدندار اثر شادکامی فاعلی
با  شادکامی فاعلیبینی با ابتدا به تبیین رابطه خوش

شود و سپس به گری رضایت از زندگی پرداخته میمیانجی
 و میانجی شادکامی فاعلیبری با تبیین رابطه باورهای لذت

 پردازیم.گری رضایت از زندگی می
رضایت از زندگی در این پژوهش به عنوان میانجی بین 

مورد تأیید قرار گرفت.  شادکامی فاعلیبینی و خوش
ارتباط این دو متغیر را با مستقیماً  تاکنونکه  پژوهشی

اما میانجی رضایت از زندگی انجام داده باشد مشاهده نشد. 
(؛ 2015های وارن و همکاران )همسو با یافتهها این یافته
( است که به ارتباط مثبت و 2015و همکاران ) چیاستانوژو

اند. بینی با رضایت از زندگی اشاره کردهمعنادار میان خوش
 داشتن ویژگی  توان گفتها میدر تبیین این یافته

با  کند تا راحتربینی در افراد سالمند به آنان کمک میخوش
های جسمی، ها و ظرفیتکاهش و ضعف در توانایی

اجتماعی و شناختی کنار بیایند. به عبارتی دیگر پذیرش این 
ها و تر خواهد بود و این ضعفموارد برای آنان آسان

گذارد کمبودها تأثیرات کمتری را در تصویر خود آنان می
تواند به رضایت از زندگی و بهبود آن کمک کند. از که می

به است  ممکن نیبخوشسوی دیگر اگرچه سالمندان 
را در این سن  اجتماعی روابطی هاتیمحدودراحتی 

ند که توانایی غلبه کردن بر این باوربر این  اما و رندیبپذ
سالمندان را وادار  ینبیوشبنابراین خ. ها را دارندتیمحدود

به سمت دیگران بروند و این  یکند تا در مواقع دشواریم
درک سالمندان از و  یمشارکت اجتماع امر منجر به افزایش

رو حضور در اجتماع و از این .شودمی یفرد نیروابط ب
کمک گرفتن از دیگران در مواقع مشکل و افزایش 
مشارکت اجتماعی همگی برخالف دوری گزینی است که 

کنند بنابراین برخی از سالمندان در این دوره انتخاب می
منجر به رضایت افراد سالمند از زندگی  این موارد نیز

بین توان گفت افراد خوششود. همچنین میخویش می
بینند، اگر نسبت به افراد بدبین کمتر مشکالت زندگی را می

تری مشکالتی هم برایشان به وجود بیاید انتظارات مثبت
دارند که آن مشکل حل شود و به بیشتر در حل مشکالت 

بینی مدار. از این روی خوشهیجان تا هستند مدارمسئله
شود و تری در زندگی آنان میمنجر به ایجاد تأثیرات مثبت

به نوبه خود همین امر منجر به کاهش افسردگی و بالتبع 
رضایت از زندگی به  شود.افزایش رضایت از زندگی می

بنابراین به گردد. ارزیابی فرد از کل زندگی خویش بر می
فکر  بیشتر ،دارند رضایت از زندگی که یافراد رسدنظر می

با افراد بیشتری در زندگی کنند، یعمل متر منعطفو 
کنند از تک کنند، سعی میاحساس نزدیکی و صمیمیت می

، جهیدر نت های زندگی خود استفاده کنند.تک فرصت
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 نیاند و کنمیتر تجربه مثبت ی،را به طور کل یزندگ
شان فاعلی افراد در زندگیبه شادکامی مثبت  اتیتجرب

شان رضایت دارند ؛ زیرا افرادی که از زندگیکندیکمک م
شان به به احتمال فراوانی لحظات شادکامی را در زندگی

کنند. بنابراین رضایت از زندگی به ما طور مکرر تجربه می
 دهد.احساس شادکامی در زندگی می

 مبنی بر اینکهقسمت دیگر فرضیه دوم پژوهش نیز 
بر رضایت از زندگی  گریبا میانجیبری باورهای لذت

مورد تأیید قرار  دنغیرمستقیم دار اثر شادکامی فاعلی
 اسمیت وهای های پژوهش همسو با یافتهگرفت. یافته

بری و ( در مورد رابطه بین باورهای لذت2016برایانت )
توان گفت ها میدر تبیین این یافتهرضایت از زندگی است. 

تواند به محافظت از یمثبت م اتیبردن از تجربلذت ییتوانا
نامطلوب مانند  یاز اثرات روان یدر برابر برخسالمند افراد 

آورد، به وجود می ی افرادسالمت ی برایمشکالت استرس که
 است مکنباالتر مبری لذت ییتوانارو، از این. کمک کند

 سات مثبتاحسا ها و ایجادکنترل بهتر استرس را افراد
، اثرات منفی استرس را کاهش داد و این به کندکمک 

کند. در افزایش رضایت از زندگی افراد سالمند کمک می
نتیجه با باال رفتن رضایت از زندگی، احتمال اینکه 

 شود.شادکامی افراد سالمند هم باال رود، زیادتر می
در نتیجه با توجه به اینکه جمعیت سالمندان ایران در 

هایی که به شادکامی حال افزایش است، انجام پژوهش
فاعلی و لذت بردن پایدار در زندگی آنان باید هر ساله 

توان با های این پژوهش میانجام شود. با توجه به یافته
آموزش و آگاه کردن سالمندان از با متغیرهایی همچون 

بینی و رضایت از زندگی که با بری، خوشهای لذتتجربه
شادکامی فاعلی در دوران سالمندی ارتباط دارند، شادکامی 
 فاعلی این افراد را بهبود بخشید. در نتیجه مشاوران، 

توانند از شناسان و مددکاران در ارتباط با سالمندان میروان
ز این متغیرها بهره بجویند. به عنوان مثال سالمندان ا

بری بیشتر سود و بهره را خواهند های لذتآموزش تجربه
بری بیشتر به های لذتبرد چراکه در آموزش تجربه

یادآوری خاطرات مثبت در گذشته تأکید دارد و همین 
یادآوری خاطرات اگر به طور مداوم و مؤثر به سالمندان 
آموزش داده شود بر روی سالمتی و شادکامی فاعلی آنان 

  خواهد بود. تأثیرگذار

های این پژوهش که باید در از جمله محدودیت
توان به های آینده مورد بررسی قرار گیرد میپژوهش

پژوهش حاضر یک پژوهش همبستگی است از این رو 
های توان در بررسی یافته های این پژوهش از استنتاجنمی

علی و معلولی استفاده کرد، همچنین این پژوهش بر روی 
چهارمحال و بختیاری انجام شده است از این رو سالمندان 

تعمیم نتایج به سایر سالمندان کشور باید با احتیاط صورت 
شود از آنجا که پژوهش حاضر پذیرد. بنابراین پیشنهاد می

یک پژوهش مقطعی بوده است، با استفاده از مداخالت 
بینی بری و خوشطولی به بررسی آزمایشی باورهای لذت

و افزایش رضایت از زندگی بر  کامی فاعلیشادبر روی 
هایی های کشورمان پژوهشروی سالمندان بیشتر استان

 انجام شود. 

 های پژوهش حاضر واجد تلویحات کاربردی یافته
های بسیاری در مورد . از آنجایی که پژوهشباشدمی

بری در کشورهای مزایای داشتن توانایی باورهای لذت
های سالمندان استفاده شده نمونهدیگر خصوصاً بر روی 

توان با آموزش این باورها به همراه آموزش است می
بینی هم رضایت به زندگی و هم شادکامی فاعلی خوش

سالمندان کشورمان را بهبود بدهیم. از این رو به مشاوران و 
های خود این شود تا در آموزششناسان توصیه میروان

 تفاده کنند. سالمندان اس موارد در کار با

 گزاری سپاس
 از کلیه سالمندان محترمی که در انجام این پژوهش نهایت

 .میداشتند، کمال تشکر را دار پژوهشگرانهمکاری را با 

 منابع
نقش رگه قدردانی در (. 1391آقابابایی، ن.، و فراهانی، ح. )

. روانشناسی بینی بهزیستی روان شناختی و فاعلیپیش
  .75-84(، 29)8تحولی، 

بینی رضایت از (. پیش1400دهقانی، ف. ) ، ز.، وتاج آبادی
های دلبستگی و قدردانی در زندگی بر اساس سبک

-81(، 1)7 ،شناسی پیریروان سالمندان ساکن آسایشگاه.
68 . 

 (.1390م.، رضایی، آ.، و کیخسروی بیگ زاده، ز. ) .حسینی، س
مقایسه حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی و افسردگی و 

 فصلنامه زن و جامعه،شادکامی در سالمندان زن و مرد. 
2(8 ،)162-143 . 

های همبسته (.1398) .، سط.، و اسدی مجره، حمزه پور حقیقی
بینی، معنای زندگی و راهبرد شادکامی دانشجویان: خوش

-5(، 2)8مددکاری اجتماعی، فصلنامه ، ای سازگارانهمقابله
12 . 
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(. بررسی راهکارهای 1398پیما، ن. )س.، و نیک ،رامتین
ارتقادهنده شادکامی در سالمندان ایران: یک مطالعه 

 55-40(، 4)4سالمندشناسی، مروری. 

 (.1389شیخی، م.، هومن، ح. ع.، احدی، ح.، و سپاه منصور، م. )
 یهاتازهی. از زندگ تیرضا اسیمق یروانسنج یهامشخصه
  .36-26 (،4)1ی، سازمان یصنعت یروانشناس

.، م، رامشینی.، م، عباسی اصل.، ر ،صحاف .،ش ،پاپی .،م ،صالح
بینی ادراک از پیش(. 1398) .بداغی، ا. م و .،م، رصافیانی

. بینی در بین سالمندان شهرستان قمپیری بر اساس خوش
  .450-461، (4)14 ،مجله سالمندی ایران

بینی رضایت (. پیش1395کرمی، ج.، سنجابی، ا.، و کریمی، پ. )
آوری و شادکامی در از زندگی بر اساس تاب

 . 229-236(، 4)2 ،شناسی پیریروان سالمندان.

(. 1394زاده، ز.، رضایی، آ.، و خالویی، ی. )کیخسروی بیگ
رابطه حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی در 

مجله سالمندی سالمندان ساکن منازل شخصی شهر شیراز. 
 172-179 (،2)10 ایران،

(. عوامل 1393الماسی، م.، محمودیانی، س.، و جعفری، م. )
نشریه پرستاری مرتبط با احساس شادکامی سالمندان. 

 .23-32(،92)27 ایران،

واحدی کوجنق، ح.، افشاری، ع.، رضایی مالجق، ر.، اقبالی، ع.، 
بینی رضایت از زندگی (. پیش1399و طاهری، م. )

دهنده سالمت. سالمندان بر اساس سبک زندگی ارتقا
 . 285-297(، 3)6، شناسی پیریروان

(. اثربخشی درمان مبتنی بر 1400ولی زاده، ح.، و احمدی، و . )
پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و اضطراب مرگ 

  .153-166(، 2)7 ،پیریشناسی روانسالمندان. 

(. 1394یاوری، ک.، باسخا، م.، صادقی، ح.، و ناصری، ع. )
مجله سالمندی سالمندی.  پدیده اقتصادی آثار بر نگاهی
 . 92-105(، 1)10 ایران،
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