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طول عمر افرادی شده است که  بسیار مهم برای با افزایش چشمگیر سطح امید به زندگی، شادکامی تبدیل به یک موضوع
 بنابراین .را به چالش کشیده است این افرادهایی به همراه دارد که بهزیستی زندگی کاستی سالمندیفرایند  بیشتری دارند.

، انجاا  شاد. روش پاژوهش همادا در ساالمندا  شاهر  عزت نفس و شادکامیی بین رابطه تعیینبا هدف  پژوهشاین 
نفار از  250و حجم نمونه شاامل  همدا سالمندا  ساکن شهر  یشامل کلیه جامعه آماری بود.همبستگی  توصیفی از نوع

عازت نفاس  یپرسشنامه دو یهای پژوهش به وسیلهدادهانتخاب شدند.  در دسترسگیری که به روش نمونه شدآنها می
 آمااری هاایروش از هاداده تحلیل و تجزیه برایو آوری شد جمعگریل و جوزف مک شادکامی-افسردگی کوپر اسمیت و

 ساالمندا عزت نفاس و شاادکامی در  نتایج نشا  داد که بین .شد استفاده چندگانه رگرسیو  تحلیل و همبستگی ضریب
عزت  براساس داد که نشا  گا  به گا  رگرسیو  (. در نهایت، نتایج تحلیلP < 01/0)ی مثبت معناداری وجود دارد رابطه
ساالمندا ،  عازت نفاسهاای بنابراین، با بهبود شاخصه بینی نمود.سالمندا  را پیش شادکامیدرصد از  42توا  می نفس
 بخشید. شادکامی آنا  را ارتقاءتوا  می
   

سالمندا  عزت نفس، شادکامی، ها:کلیدواژه         

ی تعریف سازما  بهداشت جهانی پدیدهبر اساس  1
ی شود که نتیجهسالگی به بعد اطالق می 60ندی از سالم

 ،ه و منجر به تغییرات فیزیولوژیکیسیر طبیعی زما  بود
های شود. پیشرفتو اجتماعی در سالمندا  میی شناختروا 

پزشکی و بهداشتی در قر  اخیر باعث افزایش نسبی طول 
های ا گردیده است. با توجه به پیشرفتهعمر انسا 

                                                 
شناسی، استادیار گروه روا دکتری تخصصی مشاوره خانواده،  ،رزیتا امانی
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دکتری ، رزیتا امانی مکاتبات مربوط به این مقاله باید خطاب به 
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 ramani@basu.ac.irپست الکترونیکی: 

اجتماعی، جمعیت سالمندا   یبهداشتی و توسعهپزشکی و 
بع آ  در تما  دنیا حتی در کشورهای در حال توسعه و به ت

 (.2007)میرزایی و  قهفرخی، فزایش است در ایرا  رو به ا

که در زندگی  ناپذیری استیکی از وقایع اجتنابسالمندی 
ترین مسائل جامعه، چگونگی و از مهم دهدآدمی رخ می

 ،ی جوامع بشریبرخورد با این پدیده است. در همه
شوند. لمندا  تعداد قابل توجهی از جمعیت را شامل میسا

بهینه کرد  شرایط زندگی آنها  در جهتلذا هر اقدامی 
و در کنار آ  مشکالت خانواده  واند مشکالت اجتماعیتمی

را نیز کاهش دهد. اغلب مشکالتی که سالمندا  با آ  
های حرکتی و برو هستند مشکالت جسمی و ناتوانیرو

انی است. بر این اساس یکی از مشکالت روحی و رو
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د سالمند با آ  روبرو رال و مشکالتی که افمهمترین مسائ
ی سالمت روانی است که تأثیر بسزایی در هستند مسأله

سن  سطح کیفیت زندگی آنها دارد. اگرچه رسید  به
های بشری ترین پیشرفترا باید یکی از عمده 1سالمندی

اغلب افرادی که به سن محسوب کرد ولی متأسفانه 
رسند به چندین بیماری و مشکل جدی سالمندی می

 ،همچو  افسردگیسالمتی از جمله هیجانات منفی 
زندگی،  نفس، کیفیت کاهش عزت اضطراب و استرس،

باغبا ، و  عابدی، )قاسمی، شوندانزوای اجتماعی مبتال می
1388.) 

های فراروی انسا  در دنیای بنابراین یکی از چالش
رغم زیرا علی ،ی استروز احساس بهزیستی و شادکامام

 های چشمگیر در فناوری و تأمین آسایش انسا ،پیشرفت
ای، اس شادکامی وی افزایش نیافته است )قطرهاحس

را هدف وجود  1از صاحب نظرا  شادکامی برخی. (1385
ها به دنبال ی انسا دانند و معتقدند که همهانسا  می

فاوت چیزی که در این میا  مت اما تنها ،شادی هستند
متفاوتی است که آنها برای رسید  به این هدف  ابزار ،است

 گیرند.به کار می
یکی از هیجانات مثبت است که در مقابل  شادکامی

 .مانند افسردگی، اضطراب و یأس قرار داردهیجانات منفی 
طور که افسردگی و یأس بر عملکرد افراد تأثیر منفی هما 
وری برعملکرد و بهره شادکامی و نشاط اجتماعی گذارد،می

زاده اقد ، علی ،زاده)عباس گذاردافراد تأثیر مثبت می
(. شادکامی به عنوا  احساس 1391 پور،و علی کوهی،

شود عریف میمثبت نسبت به خویشتن و زندگی شخصی ت
ی درونی مثبت شادکامی به عنوا  تجربه(. 2005هنگ، )بو

ی از ارزشیابهای سالمت روانی که ناشی و یکی از شاخص
باشد مورد توجه شا  میشناختی و عاطفی افراد از زندگی

ی اخیر قرار گرفته است. شناسا  بسیاری در دههروا 
ی شناختی و می گسترده است که دو مؤلفهشادکامی مفهو
)تواز  بین  ی عاطفی به معنای لذتمؤلفه .عاطفی دارد

ی شناختی هم ی خوشایند و ناخوشایند( و مؤلفهعاطفه
است. افراد اگر شاد باشند دنیا را هما  رضایت از زندگی 

گرا  حس همکاری و کمک به دی بینند،تر میمکانی امن
کنند که به ای پردازش میدارند و اطالعات را به گونه

(. از 1996)کوهن و هربرت،  بیشتر بیانجامد شادکامی

                                                 
1 happiness 

نوعی از  د.ناسا ، دو نوع شادکامی وجود دارشدیدگاه روا 
 زناشویی، روابط آ  گذراست که در شرایط زندگی همچو 

لی امکانات مالی و شغل، آسایش و به طور ک تحصیل،
 د، که به آ  وجه عینی شادکامی شورفاهی حاصل می

متأثر از حاالت درونی و ادراکات  گویند و نوع دیگر آ می
ذهنی یا  شادکامی عنوا  شخصی است که از آ  به

کشی، ، خوش)حقیقی شودادکامی تعبیر میاحساس ش
(. بر این اساس، شادکامی 1386 شهینی ییالق، و شکرکن،

بر نگرش و ادراکات شخصی مبتنی است و بر حالتی داللت 
های ی هیجا کند که مطبوع و دلپذیر است و از تجربهمی

 نصوحی،) گیردمثبت و خشنودی از زندگی نشأت می
 (.1383 و عابدی،، احمدی

شناسی مثبت و تأکید بر افزایش بر اساس حرکت روا 
شادکامی باید عوامل مؤثر در شادکامی را مد نظر قرار داد. 
به دلیل اهمیت و پیامدهای مثبت شادکامی در بهبود 

انسا ، تالش برای شناخت هر  فردی و اجتماعیزندگی 
های آ  و نیز ارتباط آ  با چه بهتر شادکامی و همبسته

شناسا  بسیاری واقع گوناگو  مورد توجه روا  هایمتغیر
 شده است.

دهند که هفت ی شادکامی نشا  میمطالعات حوزه
که  بینی شادکامی افراد وجود داردیشعامل مهم در پ

دوستا ، سالمتی،  روابط خانوادگی، درآمد، شغل، عبارت از
ی زندگی هستند. این عوامل کمابیش برای آزادی، و فلسفه

( 2012او )نیز صادق است. برای مثال شای و م سالمندا 
بهترین عامل  «درآمد ثابت ماهیانه» عاملنشا  دادند که 

ی شادکامی سالمندا  چینی است و اینکه آنها تعیین کننده
های خویش زندگی کنند مجبور باشند با فرزندا  و نوه

 عامل خطرناکی برای شادکامی آنها است. 
ز شرایط ناختی که بسیاری اشهای روا یکی از ویژگی

کوهن است.  2نفسشود عزتسالمندا  در آ  خالصه می
نفس یکی از عزت ند( معتقد2001) اسپکتووکاراش و 

ای ت و نقش بسیار تعیین کنندههای اساسی هر فرد اسنیاز
 دارد کهاسپکتو بیا  می در سالمت و پیشرفت هر فرد دارد.
ارزشمندی که شخص ی عزت نفس عبارت است از درجه
. منشأ پیدایش عزت کندنسبت به خویشتن احساس می

باشد و این نگرش نفس نگرش فرد نسبت به خویشتن می
مهم ی ارتباط فرد با دیگرا  به ویژه با افراد نیز در سایه

                                                 
2 Self-esteem 
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توانایی  هاعتماد ب، عزت نفسآید. او به وجود می زندگی
برای موفق به حق خود  اعتماد ،خود در اندیشید  است

ها ارزشمند بود  و ابراز نیازها و خواسته ،شاد بود  ،بود 
  .(1382/1992 ،براند ) است

ای به ( طی مطالعه1995در این زمینه داینر و داینر )
 یبینی کنندهپیشنفس قوی، این  نتیجه رسیدند که عزت

( 2003و واهس ) ،کروگر کمپل، بامیستر، شادکامی است.
های عزت نفس باال شادکامی از پیامدنیز بیا  کردند که 

( نشا  2009تها ، چوتیکای، چوکهای، و فیتای )است. سو
شادکامی در  یبینی کنندهترین عامل پیشقویاند که داده

ی مطالعه زنا  سالمند تایلندی عزت نفس است.
( نشا  داده است که 2006) متیوو دی ،، تاچلیوبومیرسکی

ی تنگاتنگی بین عزت نفس و شادکامی در سالمندا  هرابط
 وجود دارد. 

بر اساس گزارش مرکز سرشماری نفوس و مسکن 
های ستا باالترین درصد جمعیت سالمندا  در ا ،ایرا 

، خراسا  جنوبی درصد 7/4مرکزی با درصد، 8/1 گیال  با
 درصد و همدا  با 7/1 با آذربایجا  شرقی ،درصد 7/3با 
ی پنجم قرار داشته است که اگر این درصد در رتبه 6/8

سیر ادامه پیدا کند از این پس در ایرا  شاهد جمعیتی 
 شودخواهیم بود که از آ  به عنوا  جمعیت سالمند یاد می

دهد که تحقیقات نشا  می. (1387 )احمدی و بهشتی،
تواند شادکامی صرف نظر از چگونگی کسب آ  می

شاد هستند را بهبود بخشد. افرادی که سالمتی جسمانی 
 ،گیرندتر تصمیم میآسا  کنند.احساس امنیت بیشتری می

دارای روحیه مشارکتی بیشتری هستند و نسبت به کسانی 
دارند نند بیشتر احساس رضایت که با آنها زندگی میک

ت نفس که در واقع هما  نیاز همچنین عز. (2002 )مایرز،
شود پایدار و ثابت از خود تلقی میبی به یک ارزشیا بشری

ی اخیر مورد توجه جمله مفاهیمی است که در چند دهه از
ا  قرار گرفته است. از نظر هارتر محققا  و اندیشمند

ای در جریا  آثار برجسته ارزشیابی فرد از خویشتن، (1990)
ها و اهداف وی دارد و ارزش ،هاها، گرایشفکری، احساس

است و برای شناخت حاالت  های اوتارکلید فهم تما  رف
برد  به روحیات او باید به طبیعت و روانی انسا  و پی

خویش آگاهی ی یزا  و معیارهای داوری وی دربارهم
  .یافت

بنابراین به بدلیل عد  وجود مطالعات چشمگیر در 
ی عزت نفس و شادکامی به خصوص در ی رابطهزمینه

ی عزت نفس بررسی رابطهسالمندا ، این مطالعه با هدف 
و شادکامی در سالمندا  شهر همدا  انجا  شد. فرضیه 
مطالعه عبارت بود از اینکه بین عزت نفس و احساس 

 شادکامی در سالمندا  رابطه وجود دارد.

 روش

 کنندگانشرکتطرح پژوهش و 

 یاین پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه
 به سال شصتا  سالمند تمامی شامل پژوهش آماری
 ی آماری مطالعه شاملبود. نمونه ساکن شهر همدا  باالی
 .روش در دسترس انتخاب شدندکه با  ندسالمندی بود 250
 از بیشتر سن داشتن از عبارت ورود به مطالعه هایمالك
 حاد ناتوانی ذهنی نظیر عد  وجود مشکالتی سال، شصت

وی  رضایت و فرد(ی پزشکی آلزایمر )بر اساس پرونده و
ها افرادی که از این مالكشد. مطالعه می در برای شرکت

 شدند.برخوردار نبودند از مطالعه خارج می
سالمند  250کنندگا  در این مطالعه شامل شرکت

 4/58نفر )معادل 146بودند که  ز ( 125مرد و  125)
 2/31نفر )معادل 78سال،  61-70ی سنی درصد( در بازه

 4/10نفر )معادل  26 سال و 71-80ی سنی بازهدرصد( در 
 نفر از  35سال قرار داشتند.  81-90ی سنی درصد( در بازه

نفر )معادل  71درصد( کارمند،  14کنندگا  )معادل شرکت
 4/44نفر )معادل  111درصد( دارای شغل آزاد،  4/28

دار درصد( خانه 2/13نفر )معادل  33درصد( بازنشسته، و 
کنندگا  به درصد( از شرکت 2/17نفر )معادل  43بودند. 
نفر  39 ا همسر ودرصد( ب 2/67نفر )معادل  168تنهایی، 
 کردند.   درصد( با فرزندا  زندگی می 6/15)معادل 

 ابزار

این مقیاس که . 1شادکامی -نامه افسردگیپرسش

ساخته  (1993) گریل و جوزفتوسط مک 1993در سال 
گویه  25سنجی است که شده است، یک پرسش نامه خود

های آ  تجارب عاطفی، شناختی و بدنی را در دارد و گویه
 ای هرگزر درجهگیرند. هر گویه در مقیاس چهابر می

( 3) (، و اغلب اوقات2) (، گاهی اوقات1) )صفر(، به ندرت
 گویه به افکار، 13 ند. از این تعداد،شوگذاری می نمره

شوند که به می احساسات و تجارب بدنی منفی مربوط
افکار، احساسات و  گویه دیگر شامل 12و  صورت معکوس،

-تجارب بدنی مثبت هستند که به صورت مستقیم نمره

                                                 
1 depression-hapiness questionnaire  
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در  75از صفر تا ی کل مقیاس شوند. نمرهگذاری می
فراوانی بیشتر  یهای باال مشخص کنندهنوسا  است. نمره
، تجارب مثبت و فراوانی پایین افکار افکار، احساسات و

( 1385نوری ) پور واحساسات و تجارب منفی است. علی
اند. گزارش کرده 42ریبی این مقیاس را ی برش تقنقطه

لعات شادکامی در مطا-پایایی و روایی مقیاس افسردگی
( 1993گریل و جوزف )متعددی بررسی شده است. مک
دانشجو پایایی آ   200پس از اجرای این مقیاس بر روی 

گزارش کردند.  93/0را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 
 194( با اجرای این مقیاس بر روی 1998جوزف و لویس )

دانشجوی مقطع کارشناسی پایایی مقیاس آ  را با استفاده 
ردند. والش، جوزف گزارش ک 93/0از روش آلفای کرانباخ 

شادکامی را بر روی  -( مقیاس افسردگی1995و لویس )
سالمند شاغل اجرا کردند که پایایی آ  با استفاده از  60

دست آمد. در ایرا  نیز در به  90/0روش آلفای کرانباخ 
 ی مطالعه
با استفاده از  پایایی این مقیاس( 1385پور و نوری )علی

( 1385شده است. بیانی )گزارش  91/0آلفای کرونباخ 
روایی این مقیاس را با استفاده از روش روایی سازه و 

( و OHIی شادکامی آکسفورد )اجرای پرسشنامه
بین  کرد که( برآورد BDIی افسردگی بک )پرسشنامه

ی شادکامی شادکامی و پرسشنامه -مقیاس افسردگی
( و بین 811/0) آکسفورد ضریب همبستگی مثبت و معنادار

ی افسردگی بک شادکامی و پرسشنامه -اس افسردگیمقی
 آمد. ( به دست727/0ضریب همبستگی منفی معنادار )

این مقیاس  .1نامه عزت نفس کوپر اسمیترسشپ

های ید یا واکنشماده است که احساسات، عقا 58شامل 
این مواد با  هباید ب کنندهشرکتکند و فرد را توصیف می

ه من ب» و «به من شبیه است»گذاری در دو خانه عالمت
ی کلی، امکا  مشخص سخ دهد. نمرهاپ« شبیه نیست
یر مثبتی از خود ای را که در آ  افراد واجد تصوکرد  زمینه

حداکثر نمره  (.1967 کوپر اسمیت،) سازدهستند فراهم می
خارج از  ها در ایرا  وررسی. باست 50 برابرکل عزت نفس 

آزمو  از اعتبار و روایی قابل  ایرا  بیانگر آ  است که این
ضریب آلفای ( 1999قبولی برخوردار است. هرز و گولن )

اند. همچنین کلی آزمو  گزارش کرده یرا برای نمره 88/0
کل آزمو  با خرده  یجهت سنجش روایی بین نمره

                                                 
1 self-esteem inventory (SEI) 

مقیاس روا  آزرده گرایی در آزمو  شخصیت آیسنک، 
خرده مقیاس برو  گرایی روایی واگرای منفی و معنادار و با 

. است آمده دست به معنادار مثبت همگرای روایی
نیز ضریب همسانی درونی ( 2006) همکارا  و ادموندسو 

  عزت نفس کوپر اسمیت را برای آزمو 9/0تا  86/0
ضریب باز ( 1990اند. کوپر اسمیت و دیگرا  )گزارش کرده

 7/0سال  یک و بعد از 88/0آزمایی را بعد از پنج هفته 
ضریب  (1370شافعی )پوری . در مطالعهاندگزارش کرده

چهار هفته ی با فاصلهآزمایی با روش باز ایی این آزمو پای
 گزارش شده است. 8/0و   77/0و دوازده روز به ترتیب 

را  087/0با روش دو نیمه کرد  ضریب ( 1370شافعی )پور
اسمیت، . در بررسی روایی آزمو  کوپر کرده استگزارش 
روایی همگرای مثبت بین ( 1382) فردو نایبی( 1375ثابت )

به  را آزمو  کوپر اسمیت و آزمو  عزت نفس آیسنک
 . بود 78/0 و 8/0 به ترتیب این میزا  که دست آوردند

 روش اجرا

، شهر همدا های مربوطه سازما  بعد از کسب مجوز از
ی نمونهها در اختیار سالمندانی که به عنوا  پرسشنامه

گیری روش نمونه مطالعه انتخاب شده بودند قرار گرفت.
های بدین ترتیب بود که پژوهشگر در فرهنگسراها، خانه

یافت و حضور می سالمندا  پاره وقت و کانو  بازنشستگا 
پس از صحبت با سالمندا  در رابطه با مطالعه و اهداف آ  

صورت و جلب رضایت آنها برای شرکت در مطالعه، در 
ها در برخورداری از معیارهای ورود به مطالعه، پرسشنامه

گرفت. این کار تا زمانی ادامه یافت تا اختیار آنها قرار می
 از  تعدادی اینکه ها به مطلوب رسید. بهتعداد پرسشنامه

ها از سواد کافی برای تکمیل پرسشنامه کنندگا شرکت
ها پرسش کت تک دیده پرسشگر آموزش نبودند، برخوردار

 شد. بعد از  تکمیل هانامهو پرسش خواند آنها برای را
های ناقص، ها و کنار گذاشتن نسخهآوری پرسشنامهجمع
ها از طریق ضریب همبستگی پیرسو  و تحلیل داده

مورد  21ی نسخه SPSSافزار رگرسیو  چندگانه در نر 
 تحلیل قرار گرفتند.

 هایافته
سنجی مربوط به متغیرهای مورد مطالعه در اطالعات روا 
 ارائه شده است. زیر جدول شماره
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  1جدول 
 میانگین، انحراف استاندارد و پیش فرض نرمال بود  توزیع نمرات برای متغیرهای پژوهش

 معناداریسطح اسمیرنوف -آماره کولموگروف انحراف استاندارد میانگین بیشترین  کمترین متغیر

 132/0 166/1 83/8 25/32 57 11 نفسعزت 
 087/0 252/1 95/5 08/39 55 23 شادکامی

 

شود، میانگین و مشاهده می 1که در جدول  همانطور   
انحراف استاندارد  عزت نفس و شادکامی در سالمندا  آمده 

اسمیرنوف نشا   -است. همچنین نتایج آزمو  کلموگروف

 

است و  05/0معناداری برای متغیرها بیشتر از  داد که سطح
 گرفت. ها مورد تأیید قرارفرض نرمال بود  توزیع داده

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

عزت نفس شود مشاهده می 2 همانطور که در جدول
مثبت ی  در آنها رابطه سالمندا  با میزا  شادکامی

میزا  عزت نفس معناداری دارد. به عبارت دیگر هر چه 
یک سالمندا  باالتر باشد، میزا  شادکامی بیشتری را 

از آنجا که عزت نفس و شادکامی در  تجربه می کند.
به منظور بررسی اند، ی معناداری داشتهسالمندا  رابطه

دا  از تحلیل بینی شادکامی سالمندر پیشعزت نفس نقش 

رگرسیو  چند متغیره به روش همزما  استفاده شد. به 
توا  تغییرات عبارت دیگر از طریق تحلیل رگرسیو  می

بینی کرد و نقش شادکامی را بر اساس عزت نفس پیش
متغیر مستقل را بر متغیر وابسته متوجه شد. همچنین به 
به منظور بررسی نقش جنس در این رابطه، متغیر جنس نیز 

صورت یک متغیر مستقل وارد مدل رگرسیو  شد که نتایج 
 در جدول زیر قابل مشاهده است.

 

  3جدول 
 عزت نفسبر اساس شادکامی بینی نتایج تحلیل رگرسیو  چندگانه گا  به گا  برای پیش

 R 2R معناداریسطح F میانگین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات مدل
 
1 

 571/1854 2 143/3709 رگرسیو 
 757/20 247 921/5126 باقی مانده 42/0 648/0 <001/0 248/89

 249 064/8836 کل
 

تحلیل واریانس از مدل رگرسیو  چندگانه در جدول 
 فوق بیانگر آ  است که مدل رگرسیو  اعمال شده معنی

(. p<01/0باشیم )استفاده از آ  میدار بوده و مجاز به 

 

شود، با توجه همانطور که در جدول فوق مشاهده می

درصد از  42تواند حدود ، متغیر عزت نفس می2Rمقدار  به
بینی کند.  میزا  واریانس شادکامی سالمندا  را پیش

 

 
 
 
 
 
 
 

 2جدول
 ی بین عزت نفس و شادکامی سالمندا آزمو  همبستگی پیرسو  برای بررسی رابطه 

     شادکامی  عزت نفس 

 عزت نفس
 همبستگی

- 
 **644/0     

     <001/0  معناداری

 شادکامی
  644/0** همبستگی

- 
    

      <001/0 معناداری
 ** رابطه در سطح 0/01 معنادار است. *رابطه در سطح 0/05 معنادار است.

 4جدول 
 های اجتماعیخانواده و مهارتی عملکرد ضرایب رگرسیو  چندگانه رابطه 

 داریسطح معنی Beta t خطای معیار B متغیر )عامل(
 <001/0 79/22  113/1 373/25 مقدار ثابت
 <001/0 36/13 649/0 033/0 438/0 عزت نفس
 166/0 -388/1 -067/0 578/0 802/0 جنس

 متغیر وابسته:  شادکامی
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به منظور بررسی نقش عزت نفس در شادکامی 
ی همزما  سالمندا  اقدا  به تحلیل رگرسیو  چندگانه

نقش معناداری در  شد. نتایج نشا  داد که عزت نفس
بینی شادکامی سالمند داشته، اما متغیر جنس نقش پیش

  .بینی شادکامی سالمندا  نداشته استمعناداری در پیش

 گیریو نتیجه بحث
رابطه عزت نفس و شادکامی این مطالعه با هدف بررسی 
این  یانجا  گرفت. فرضیه در سالمندا  شهر همدا 

بین عزت نفس و شادکامی رابطه مطالعه مبنی بر اینکه 
داینر و  های، تأیید شد. این یافته با نتایج پژوهشوجود دارد
و  لیوبومیرسکی ،(1996)و همکارا   بامیستر، (1995داینر )

همسو  (2009)همکارا   و تها سوو  (،2006) همکارا 
  باشد.می

دارد ( در تبیین این یافته بیا  می2009سوتها  و همکارا  )
که زنا  سالمندی که از عزت نفس باالیی برخوردارند، 
ارزش باالیی برای خویش قائل هستند، به صورت بالقوه 

مناسبی از خویش نشا  ذهن گشوده تر دارند، رفتارهای 
کنند دهند و ارتباط خوبی با اطرافیا  خویش برقرار میمی

و از جایگاه اجتماعی خود رضایت باالیی دارند و این امر 
شود. سوتها  و همکارا  منجر به افزایش شادکامی آنها می

ی اند که افراد با عزت نفس باال انگیزههمچنین بیا  داشته
کرد  دارند و مراقبت بیشتری از بیشتری برای زندگی 

کنند که همین امر باعث افزایش رضایت آنها از خویش می
سوتها  و همکارا  در شود. زندگی و کیفیت زندگی آنها می

اند که یکی از عوامل بسیار مهم در نهایت بیا  داشته
شناختی سالمندا  روابط خانوادگی است. های روا ویژگی

ند نیاز به حمایت و پشتیبانی بیشتری چرا که این افراد سالم
ابط وبنابراین ر ی خویش دارند.از سوی اعضای خانواده

های افراد با عزت نفس خانوادگی مناسب که یکی از ویژگی
باال است، نقش عمده ای در باال بود  میزا  شادکامی این 

( در تبیین 2006) و همکارا  لیوبومیرسکی افراد دارد.
یا  عزت نفس و شادکامی در سالمندا  ی مستقیم مرابطه

اگرچه مطالعات زیادی در گذشته  بیا  داشته است که
اند که افراد با عزت نفس باال میزا  حاکی از آ  بوده

شادکامی باالیی را تجربه می کنند و افراد شادکا  نیز از 
عزت نفس باالیی برخوردارند، اما مطالعات جدید حاکی از 

اند متغیر لزوماً به یکدیگر گره نخورده آ  هستند که این دو

 1که خوشبینی ضروری ی یک متغیر بسیاربه واسطه مگر
لیوبومیرسکی و همکارا  معتقد هستند که نا  دارد. 

بینی خوشبینی و تمایل به بود  در کنار دیگرا  پیش
ی سالمندا  است. ی بیشترین حد شادکامی در جامعهکننده

زندگی، رضایت از سطح تحصیالت، خلق باال، رضایت از 
برآورده شد  نیازها که همگی از معیارهای عزت نفس باال 

 بین شادکامی در سالمندا  است.هستند نیز از عوامل پیش

در رابطه با ( همچنین 2006لیوبومیرسکی و همکارا  )
نفس باال حد اینکه چگونه ممکن است افراد دارای عزت

اند. کنند نیز تبیینی ارائه داده پایینی از شادکامی را تجربه
طبق دیدگاه آنها افراد دارای عزت نفس باال ممکن است 

رغم استعداد، هوش، مهارت و احساس کنند که علی
ی باال، به اهداف خویش و آنچه در زندگی به دنبال انگیزه
اند که اند. آنها همچنین بیا  داشتهاند دست نیافتهآ  بوده

از عزت نفس پایینی برخوردارند. این  برخی افراد شادکا 
افراد به طور کلی از خلق مثبت باالتری برخوردارند، 
احساس رضایتمندی بیشتری از زندگی دارند، برونگراتر 

. برندهستند و از اوقات فراغت خود لذت بسیاری می
لیوبومیرسکی معتقد است که ویژگی اصلی این افراد در 

تر شود. آنها اجتماعییطبیعت برونگرای آنها خالصه م
 هستند و مدت زیادی از وقت خود را با دیگرا  سپری 

     کنند.  می

بر هیجانات سالمندا ، پیشنهاد  نفسعزت نقشبا توجه به 
لمندا  اقدا  سا و نهادهای مرتبط با شود مسئولین مراکزمی
  در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر عزت نفس سالمندا به 

کنند و از ظریق ارتقاء این عوامل زمینه را برای افزاش 
همچنین به پژوهشگرا  شادکامی آنها فراهم آورند. 

 شود که مطالعات دیگری برای بررسی نقشپیشنهاد می
ی عزت نفس و شادکامی در ی بین رابطهعوامل واسطه
  سالمندا  کنند.

 گزاریسپاس
مطالعه همکاری بدینوسیله از تمامی افرادی که در این 

 شود.اند تشکر و قدردانی میداشته
 
 
 

                                                 
1 optimism 
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long with the remarkable rise of life expectancy, happiness has become a major issue 

for people who live a longer life. The aging process encompasses some declines that 

challenge the well-being of people. Therefore, the aim of this study was to determine the 

relationship between self-esteem and happiness in elderly in Hamedan. This research was 

descriptive in kind of correlational. The study papulation included all elderly people in the 

city of Hamedan. The sample size included 250 elderly which were selected by convenience 

sampling. Happiness and Depression by McGreal and Joseph, and Self-Esteem Inventory by 

Coopersmith were used to gathering the data. Pearson correlation coefficient and Stepwise 

Multiple Regression were used to analyze the data. The results showed that there is a 

significant positive relationship between self-esteem and happiness in the elderly people 

(P<0.001). Finally, regression analysis showed that 42 percent of the hsppiness can be 

predicted based on self-esteem. Therefore, improving the characteristics of the self-esteem in 

aged people can enhance their happiness. 
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