
  

 

 
 

از زندگی در سالمندان بازنشسته: نقش آبدیدگی و شخصیت اصیل رضایت  

 

 
 

 20/06/1396پذیرش:                        26/03/1396دریافت: 
 

تعیین پژوهش حاضر با هدف  .رضایت از زندگي است ،سالمندي يروان در دورههاي مهم سنجش سالمتیکي از شاخص
انجام شد. شهر اصفهان بیني رضایت از زندگي سالمندان بازنشسته صنعت نفت در پیش و شخصیت اصیل نقش آبدیدگي

کارمندان سالمند بازنشسته صنعت نفت شهر ي ي آماري شامل کلیهروش پژوهش توصیفي از نوع همبستگي و جامعه
آوري جهت جمعگیري در دسترس انتخاب شدند. نفر به روش نمونه 346میان آنها بودند که از  1395درسال اصفهان 

داینر و  رضایت از زندگيو  ارانکمه و وود شخصیت اصیلمحمودي و همکاران، آبدیدگي هاي نامهپرسشها از داده
تگي پیرسون و تحلیل رگرسیون ضریب همبسو با  SPSSافزار از نرمي پژوهش با استفاده هادادهاستفاده شد. همکاران 

رضایت از زندگي با آبدیدگي و  ضریب همبستگي نشان داد که جینتا. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتسلسله مراتبي 
(. همچنین نتایج رگرسیون سلسله P<05/0دارد )بیروني رابطه معکوس  تأثیرات پذیرشبا زندگي اصیل رابطه مستقیم و 

بیروني( در  تأثیرات پذیرش همؤلفآبدیدگي و شخصیت اصیل )مراتبي نشان داد که بعد از کنترل متغیر تعداد فرزند، 
بیني توان پیش شخصیت اصیلو  يدگیآبدتوان گفت که بنابراین ميکند. بیني ميسالمندان رضایت از زندگي آنان را پیش

 زندگي سالمندان بازنشسته صنعت نفت شهر اصفهان را دارند.رضایت از 
 

 شخصیت اصیل، رضایت از زندگي، سالمندان باز نشسته آبدیدگي، :هاکلیدواژه

 
، واقعیت مهمي ي اجتماعيبازنشستگي به عنوان پدیده 1

دهد زندگي شغلي نیروي انساني رخ مياست که الجرم در 
که ممکن است به علل مختلف زودرس نیز حادث شود. 
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این پدیده داراي ابعاد و طبقات مختلف فردي، اجتماعي و 
نیز همراه  2اقتصادي است که معموالً با پدیده سالمندي

(. در واقع 1394وطن و عابدي، است )رحیمي، فداي
هاي مرتبطي هستند هبازنشستگي و سالمندي اغلب پدید

آیند. اغلب افراد که در یک تقارن زماني با یکدیگر پدید مي
ي سالمندي، پس از در دوره پایاني میانسالي و آغاز دوره

آزاد که معموالً فرد  غیرمشاغل  در ها تالش، به ویژهسال
 کاري بوده، بازنشسته در استخدام یک نهاد یا سازمان

تقارن این دو (. 1386شوند )بزرگمهري، گلپرور و نوري، مي
رغم اینکه نه براي همه سالمندان با یکدیگر، علي
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(خوراسگان) اصفهان دانشگاه آزاد اسالمي واحد  

  خواهشهین سعادت
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بازنشسته، ولي براي بسیاري از آنها همراه با تغییر و 
 اتفاق شان تحوالتي است که در ابعاد رواني و جسمي

در (. بنابراین 1390)گلپرور، بزرگمهري و کاظمي،  افتدمي
افراد  1و رضایت از زندگيسالمت ي ارتقا ،هاي اخیرسال

اي جدي تلقي لهأمسن و فعال ماندن آنها در سنین باال، مس
 (.2001شود )لوي و شلسینگر، مي

 بر سازگاري از بارز اينهنشا عنوان به زندگي از رضایت
 بازتاب واقع درو  است ن مطرحسالمندا زندگي مختلف ابعاد

 اوست ونيت کنوضعیو  شخص آرزوهاي یانازن متو
( 2011داینر و چان )(. 1392 ،)باقري نسامي و همکاران

عاطفي -گي بر ارزیابي مثبت شناختيمعتقدند رضایت از زند
آورد متمرکز داري که فرد از زندگي خود به عمل ميدامنه
تأثیر  تواند تحتمي سالمندان رضایت از زندگي است.

 سالمت وضعیت اجتماعي، نظیر حمایت متغیرهایي
مالي و  وضعیت منابع کنترل )دروني و بیروني( جسماني،

از سوي  (.1393، گلزاري و جمالزادهاتفاقات زندگي باشد )
 يهایج مطالعات متنوع حاکي از ارتباط گسترددیگر نت

رضایت از زندگي با تعدادي از رفتارها و حاالت 
عزت  اضطراب و از جمله افسردگي،)شناختي مهم روان
. به عالوه، رضایت از زندگي به عنوان باشدمي (2نفس
در  آمیز فرد با تغییرازگاري موفقیتاز س اي بارزنشانه

گیرد هاي گوناگون زندگي مورد توجه قرار ميوقعیتم
 (. 1999ینر، ساح، لوکاس و اسمیت، ا)د

تواند بر رضایت از شناسي مثبت که مياز عوامل روان
است.  3، آبدیدگي یا رشد بعد از سانحهباشدگذار تأثیرزندگي 

 به هاي اخیر،سال در شده انجام برخي مطالعات اساس بر
 زاحوادث تنش از بعد که از کساني بسیاري رسدمي نظر
 را تجربه شناختي مثبتيروان تغییرات اند،مانده زنده
برند مي آبدیدگي نام عنوان تحت آن از که کنند؛مي

فهوم آبدیدگي به (. بنابراین م1394همکاران، )حیدرزاده و 
شناختي مثبتي تعریف شده عنوان تغییرات شخصي و روان

شود و در است که پس از وقوع یک حادثه سخت ایجاد مي
باشد زا مينتیجه مبارزه فرد در برابر این حادثه استرس

(. زماني که آبدیدگي 1392)محمودي، رحیمي و محمدي، 
 ه سبب تغییرات مثبت در سه حوزه افتد کاتفاق مي

ها و اهداف زندگي، تغییر در روابط با دیگران و اولویت
 (. 1393گردد )ترابي، احساس قدرت دروني بیشتر مي

                                                 
1  life satisfaction 
2 self-esteem 
3 post traumatic growth 

تواند بر شناسي که ميهاي روانهمؤلفیکي دیگر از 
 صیتشخ است. 4گذار باشد شخصیتتأثیررضایت از زندگي 

از الگوهاي ویژه فکري، احساسي و رفتاري که هر فرد را از 
شخصیت  تشکیل شده است. سازدافراد دیگر متمایز مي

دروني دارد و در طول حیات تقریباً پایدار باقي  يسرچشمه
تر از (، اما آنچه مهم1394)رحیمي، قاسمي و زارع، ماند مي

است. در  5رسد شخصیت اصیلخود شخصیت به نظر مي
، اصالت یکي شناسي و مشاورههاي روانبسیاري از دیدگاه

شود هاي زندگي سالم در نظر گرفته ميترین جنبهاز اساسي
اصالت به (. 2008)وود، لینلي، مالتبي، بالیوسیس و جوزف، 

ي شخص، عنوان سازگاري بین سه سطح، تجربه اولیه
است. بر آگاهي و رفتار و ارتباطات بیروني مطرح شده 

اساس این تعریف افراد داراي شخصیت اصیل، داراي 
با واقعیت منطبق است  دقیقاًهویت بسیار باثباتي هستند که 

به صورت با ثباتي بر مبناي این ساختار هویت خود عمل 
ها دهند که ادراککنند و به نیروهاي بیروني اجازه نميمي

)النگاس، مالت و رفتارهاي اصالت گونه آنها را تغییر دهند 
شناسان بالیني در روان (. بنابراین2012و اوپجردسموئن، 

هاي اخیر توجه خود را به مفهوم اصالت در روابط دهه
اند، چرا که معتقدند سطوح پایین انساني معطوف کرده

 قنبريروان همراه است )هاي منفي سالمتاصالت با جنبه
اصالت نه ( و 1395فرد، محمودي و ساعدي، قنبري، طلب

ي تنها به عنوان یک مقدمه براي زندگي سالم، بلکه جوهره
شولتز و شولتز، اصلي رفاه و زندگي سالم است )

1392/2005.) 
 مراقبت هايزندگي در سیستم ازبررسي رضایت 

 تحقیقات اساس بر است که مهم جنبه این از بهداشتي
 و است با سالمت کامل در تعامل مفهوم این شده،انجام
 از رضایت و جسم و روان سالمت بین تنگاتنگي ارتباط
(. 2009توماس و الیور و ناوارو،  دارد )ملندز، وجود زندگي

هاي زیادي به بررسي عوامل مؤثر اگرچه تاکنون پژوهش
اند از جمله پژوهش حاجلو و بر رضایت از زندگي پرداخته

داد رضایت از زندگي سالمندان به  ( نشان1393جعفري )
شود. بیني ميخوبي توسط بهزیستي معنوي و امید پیش

( 2006فوگت، کینگ، کینگ و لتیز ) نتایج پژوهش ماگوئن،
ي نامالیمات زندگي و حوادث نشان داد کساني که تجربه

هاي اند، پس از سانحه به طور فعال در درگیريداشته

                                                 
4 personality 
5 authentic personality 
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زندگي شرکت دارند و در تصمیمات و تعهدات خود مصمم 
درک بیشتري از ارزش زندگي دارند. چون و لي هستند و 

هاي نفر از بیماران آسیب 15( با مطالعه بر روي 2008)
، رضایت از زندگي همراه با نخاعي دریافتند که آبدیدگي

مطالعه موریس، شادي براي این افراد به همراه دارد. 
( که در بیماران مبتال به 2012فینچ و اسکات ) -شکسپیر

رالیا انجام شد نشان داد آبدیدگي بیشتر با سرطان در است
کیم، کیم و ارتباط دارد.  ارتباط با دیگران قدرداني از زندگي

در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه آبدیدگي  (2016پارک )
دریافتند  با رضایت از زندگي در افراد داراي معلولیت جسمي

ه ب تجربه رشد معنوي و قدرداني از زندگي که دو عامل
تانوجا  باشد.مي ياز زندگ تیرضاکننده  ينیبشیعنوان پ

ي زندگ از تیرضاکه بین  داد نشان( در بررسي خود 2010)
 معنادارو  يمنف يهرابط ي آنانگانگیباز خود  و سالمندان

 احساس سالمند مردان از شیب سالمند زنان و وجود دارد
( در 2005پارک، میلز باکستر و فنستر ) .کننديم يگانگیب

پژوهشي با هدف بررسي تأثیر آبدیدگي بر سازگاري 
 ات مثبتي بر تأثیرسالمندان دریافتند که آبدیدگي، 

ها هاي آتي به زندگي، مرگ و سازگاري با استرسنگرش
( در مطالعه تطبیقي خود 1394دارد. شکربازي و حیاتي )

هاي شخصیت سالمندان ساکن در بین ویژگيدریافتند که 
سراي سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده تفاوت وجود 

هاي شخصیتي و کیفیت بین ابعاد ویژگيهمچنین دارد. 
زندگي سالمندان ساکن در سراي سالمندان و سالمندان 

، معتمدي، اعظمي د.ساکن در خانواده رابطه وجود دار
( در تحقیق خودنشان 1391) فرزانگانو  جاللوند، دوستیان
آوري، معنویت و دینداري به طور متغیرهاي تاب دادند که

 سالمندان بیني رضایتمندي از زندگيمعناداري قادر به پیش
 ياسنودشخ نیب هداد ک انشن (1393فتاحي ) .بودند

 طهراب بیرتت هب ا شخصیت اصیلب سفن زتو ع يامجسان
نامجو، نیکنامي،  .ود داردوج داريينعم میقتسو م وسکعم

( دریافتند که 1389)بقایي، صدقي ثابت و عطرکار روشن 
 ،يافسردگ مئبا عال ي سالمنداناز زندگ تیرضا عدم

همبسته  ياجتماع فیضع تیوضع و يتیمشکالت شخص
( گویاي آن است که 1996نتایج پژوهش هارتر ). است

فردي همراه است و عملکرد بهتر در روابط بیناصالت با 
هاي مختلف سطوح باالي احساس اصالت در نقش

تر ، با رضایت از نقش باالتر و افسردگي پاییناجتماعي
یک  و بازنشستگي توجه به اینکه سالمندي مرتبط است. با

 زندگي است و عوامل متعددي موجـب ناپذیراجتنابمرحله 
در این افراد  رضایتمندي از زندگيپذیري و کاهش آسیب

تا کنون پژوهشي که به بررسي نقش  و از آنجا که شودمي
آبدیدگي و شخصیت اصیل با رضایت از زندگي در 

پژوهش  بنابراین سالمندان بازنشسته بپردازد، یافت نشد.
رضایت از زندگي در  شناختي مرتبط بـاپیرامون عوامل روان

دو فرضیه پژوهش حاضر این بنابر این افراد ضروري است
شخصیت اصیل با  هايهمؤلف( بین آبدیدگي و 1عبارت از )

رضایت از زندگي کارمندان بازنشسته صنعت نفت شهر 
( آبدیدگي و 2اصفهان رابطه معناداري وجود دارد، و )

بیني رضایت از شخصیت اصیل توان پیش هايهمؤلف
 دارند هستند.زندگي سالمندان بازنشسته صنعت نفت را 

 روش

 کنندگانطرح پژوهش و شرکت
ي سالمندان بازنشسته صنعت کلیهجامعه آماري پژوهش  

که تعداد آنها  1395نفت شهر اصفهان در تیرماه سال 
نفر مرد( بود را شامل  3550نفر زن و  2300نفر ) 5890

شد. حجم نمونه مورد نظر با استفاده از جدول کوهن و مي
 346نفر بود که از این تعداد  357برابر با  (2000همکاران )

 202کنندگان شامل نامه قابل تحلیل بود. شرکتپرسش
( بودند که از طریق %3/41زن ) 144( و %9/57مرد )
  %1/24 دسترس انتخاب شدند. گیري درنمونه

متأهل،  % 9/73کنندگان در پژوهش مجرد و شرکت
پژوهش با دامنه کننده در بازنشستگان شرکتاز  1/42%

با دامنه  %7/11سال، داراي بیشترین و  65تا  61سني بین 
سال، داراي کمترین درصد فراواني بودند.  75سني بیش از 

سال  15تا  11با سابقه بازنشستگي بین  %9/28همچنین 
سال سابقه بازنشستگي، کمترین  15با  %3/14بیشترین و 

شرکت  از %9/38درصد فراواني را داشتند. همچنین 
افراد بدون  % 3کنندگان با سه فرزند داراي بیشترین و 

 کمترین درصد فراواني بودند. فرزند داراي

 ابزار 

نامه توسط تدسچي، این پرسشنامه آبدیدگی. پرسش 

( ساخته و توسط محمودي و 1998پارک و کالهون )
( در ایران مورد بررسي و بازبیني قرار 1392همکاران )

باشد و از چهار خرده مي سؤال 21. مقیاس داراي گرفت
احساس  از این عوامل عبارت مقیاس تشکیل شده که

 ،گویه(5) هاتغییر در اهداف و اولویت ،گویه(8) قدرت دروني
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ش تال گویه( و4) حساس نزدیکي و صمیمیت با دیگرانا
این گویه( هستند. 4) براي حفظ روابط با دیگران

 =اصالًاي )درجهشش  مقیاسنامه، بر روي یک پرسش
گذاري و دامنه نمره نمرات بین نمره( 5 =صفر تا خیلي زیاد

این پژوهش  باشد. الزم به ذکر است که درمي 105صفر تا 
تنها نمره کلي آبدیدگي مورد تحلیل قرار گرفته است. در 

( ضریب آلفاي کل 1996مطالعه تدسچي و همکاران )
-67/0ها و براي هر یک از خرده مقیاس 90/0نامه پرسش

(. در 1392برآورد شده است )محمودي و همکاران،  85/0
( نیز روایي 1389چاري، خواجه و محمدي )پژوهش حسین

توایي مطلوب و ضریب آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس مح
بدست آمده است. در پژوهش حاضر ضریب پایایي با  88/0

 88/0نامه آلفاي کرونباخ براي کل پرسشاستفاده از روش 
 بدست آمد.

نامه توسط این پرسشنامه شخصیت اصیل. پرسش

( جهت ارزیابي شخصیت اصیل ارائه 2008و همکاران ) وود
سه زیرمقیاس از خودبیگانگي  و سؤال 12گردید که شامل 

گویه(، زندگي اصیل  4بیروني ) تأثیراتگویه(، پذیرش 4)
 مقیاسنامه بر روي یک این پرسشباشد. مي گویه( 4)

مرا  کامالً تا 1 =کندمرا توصیف نمي اصالًاي )درجههفت 
 12گذاري و دامنه نمره نمرات بین نمره( 7=کندمي توصیف

گویه هاي زندگي اصیل بصورت معکوس  باشدمي 82تا 
شمسي، قمراني، صمدي و احمدزاده  شود.گذاري مينمره

( در بررسي خود به منظور بررسي روایي، از روایي 1391)
محتوایي و بررسي همبستگي نمرات با نمره کل آزمون و 

ها با آزمون کلي استفاده کردند که همبستگي خرده آزمون
نتایج حاکي از روایي بسیار مطلوب آزمون بود. همچنین 

هاي از خرده مقیاس ضریب آلفاي کرونباخ براي
بیروني و  تأثیراتپذیرش خودبیگانگي، زندگي اصیل و 

بدست آمد.  82/0و  81/0، 77/0، 80/0نمره کل به ترتیب 
آلفاي در پژوهش حاضر ضریب پایایي با استفاده از روش 

 بدست آمد. 83/0نامه کرونباخ براي کل پرسش

مقیاس رضایت از نامه رضایت از زندگی. پرسش

( 1985)، امونز، الرسون و گریفین زندگي، توسط داینر 
ماده است و هر ماده  5تهیه شده است. این مقیاس داراي 

تا  1مخالفم=  کامالًاي لیکرت )در یک طیف هفت درجه
گذاري شده است. در ایران نیز ( نمره7= موافقم کامالً

ت از زندگي ( روایي فرم ایراني مقیاس رضای1382مظفري )
ي مثبت و منفي، مورد را به کمک مقایسه با آزمون عاطفه

داري را بین این ارزیابي قرار داد و همبستگي مثبت و معني
دو مقیاس گزارش کرد. همچنین ضریب آلفاي کرونباخ را 

 6به دست آورد و ضریب بازآزمایي آن در فاصله  84/0برابر
ري، روایي این در پژوهش دیگ بود. 84/0هفته برابر با 

نتایج  آزمون به شیوه تحلیل عاملي محاسبه گردید که
حاکي از وجود یک عامل کلي در مقیاس داشت که بـیش 

 نمودبیني ميپیش ها رادرصـد از واریـانس سؤال 54از 
در پژوهش حاضر ضریب پایایي  .(1386)جوکار، 

بدست  86/0آلفاي کرونباخ نامه با استفاده از روش پرسش
 آمد.

 روش اجرا
 کنندگان و بیان اهداف تحقیق،شرکت رضایت جلب پس از
 از آنان درخواست گرفت و قرار آنان اختیار در هانامهپرسش

 را نظر مورد هايبخوانند، پاسخ را دقت سؤاالت با که شد
و به  هاي خود انتخاب نمایندشرایط و ویژگي با متناسب
 فردي صورت پاسخ دهند. اطالعات به تسـؤاالتمامي 

 به کنندگانپاسخگویي شرکت براي شد. آوريجمع
 پژوهش این کنندگان درشرکت به پژوهش هاينامهپرسش

اطالعات دریافتي از آنان محرمانه که  شد داده اطمینان
ر صورت تمایل )درج شماره تماس در مانده و دباقی

ي ارائه خواهد شد. نامه( نتیجه آزمون هر فرد به وپرسش
 فرضیات به توجه با پژوهش هايداده تحلیل و تجزیه

 تحلیل و همبستگي پیرسون روش با هاداده نوع و پژوهش
 21 نسخه SPSS از استفاده با و مراتبي سلسله رگرسیون

 .گرفت انجام

 هایافته
تجزیه و تحلیل اطالعات پژوهش شامل اطالعات توصیفي 

پژوهش است. در قسمت اول هاي و آزمون فرضیه
اطالعات توصیفي از جمله میانگین و انحراف معیار و در 
قسمت استنباطي از ضریب همبستگي پیرسون استفاده 

 شده است.
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 1 جدول
 اطالعات توصیفي براي متغیرهاي پژوهش

 کجي انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین متغیرها
84/19 30 5 رضایت از زندگي  20/5  292/0  

93/66 101 6 آبدیدگي  63/19  128/0  

22/38 73 12 شخصیت اصیل  79/12  011/0  
00/13 28 4 ازخودبیگانگي  32/6  519/0-  
09/11 28 4 زندگي اصیل  48/7  24/1  

18/14 28 4 پذیرش تأثیرات بیروني  90/5  334/0-  

اطالعات توصیفي شامل کمترین و بیشترین  1جدول 
مقدار، میانگین، انحراف معیار و کجي را براي متغیرهاي 

دهد. از ستون آخر مشخص است که پژوهش نشان مي
مقدار کجي براي متغیرهاي پژوهش به جز زندگي اصیل 

+ قرار دارد که با توجه به حجم نمونه از توزیع 1و  -1بین 

هاي آماري توان از آزموننرمال فاصله چنداني ندارند و مي
استنباطي استفاده کرد. در قسمت آمار استنباطي و براي 

ریب همبستگي پیرسون و رگرسیون ها از ضآزمون فرضیه
 سلسله مراتبي استفاده شد.

 
 

 2جدول
 رضایت از زندگيو  پذیرش تأثیرات بیروني، زندگي اصیل، از خود بیگانگي، آبدیدگيهمبستگي میانگین نمره 

 4 3 2 1 متغیرها
    - آبدیدگي-1
-100/0 از خود بیگانگي -2  -   
-053/0 *0/144 زندگي اصیل -3  -  
 پذیرش تأثیرات بیروني-4

 
-0/230** 

 
0/431** 

 

087/0-  
 

- 
-089/0 **0/542 رضایت از زندگي -5  -0/175** **200/0-  

01/0P<** 05/0<P *               

  
ترین قوي 542/0با مقدار  آبدیدگي 2طبق نتایج جدول 

زندگي دارد. همچنین  رضایت از زندگيهمبستگي را با 
ترتیب با ضرایب به پذیرش تأثیرات بیرونيو  اصیل
رضایت از همبستگي معني داري با  -2/0و  -175/0

دارند. با توجه به اینکه نمرات زندگي اصیل معکوس  زندگي
با رضایت از  شود وجود رابطه منفي بین آنگذاري مينمره

زندگي بدین معنا است که با افزایش زندگي اصیل رضایت 
و  از خود بیگانگيیابد. اما بین مؤلفه از زندگي افزایش مي

جهت  داري مشاهده نشد.همبستگي معني رضایت از زندگي
تشخیص متغیر کنترل، تفاوت متغیر مالک بر حسب هر 

ت شناختي مشخص گردید. جهیک از متغیرهاي جمعیت
بررسي تفاوت رضایت از زندگي بر حسب متغیرهاي 

   زمان   ،تأهل   وضعیت  سن،   جنس،     شناختي جمعیت

 
 و تحلیل واریانس tبازنشستگي و تعداد فرزند از آزمون 

نشان داد که بین نمرات رضایت  tاستفاده شد. نتایج آزمون 
 تأهل( و وضعیت =t-374/0از زندگي برحسب جنس )

(289/0-t=تفاوت معني ) داري وجود ندارد(05/0P>.) 
بین نمرات رضایت از زندگي نتایج آزمون تحلیل واریانس 

( و =89/1F(، سابقه بازنشستگي )=45/1Fبر حسب سن )
( بود، که تنها بین متغیر رضایت از =68/3Fتعداد فرزند )

 دار وجود داشتزندگي با متغیر تعداد فرزند تفاوت معني
(05/0>p ،)هاي پژوهش بنابراین این متغیر در فرضیه

کنترل شده است. نتایج رگرسیون سلسله مراتبي جهت 
 ارائه گردیده است. 3بیني رضایت از زندگي در جدول پیش
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 3جدول 

 شخصیت اصیل با کنترل تعداد فرزندهاي همؤلفبیني رضایت از زندگي از طریق آبدیدگي و مراتبي پیشرگرسیون سلسله خالصه

والگ  معناداري R R2 R2Change F Change B Beta t متغیر 

 اول
044/0 عدد ثابت  002/0  002/0  324/0  580/3  - 275/10  001/0  
061/0 تعداد فرزند  044/0  569/0  570/0  

 دوم
046/0 عدد ثابت  

 
417/0  415/0  432/30  441/2  - 691/5  001/0  

فرزندتعداد   105/0  075/0  277/1  203/0  
581/0 آبدیدگي  517/0  498/8  001/0  

-006/0     از خود بیگانگي   009/0-  144/0-  886/0  

-017/0 زندگي اصیل  027/0  464/0  643/0  

رونيبی تأثیراتپذیرش   195/0-  263/0-  169/4-  001/0  

 
آبدیدگي و شخصیت اصیل با  جهت بررسي روابط

رضایت از زندگي با کنترل تعداد فرزندان از تحلیل 
نشان  3رگرسیون سلسله مراتبي استفاده شد. نتایج جدول 

 2/0در گام اول تعداد فرزند تنها در حدود  دهد کهمي
کند. در گام دوم که درصد از رضایت از زندگي را تبیین مي

ل اضافه شد و اثر هاي شخصیت اصیآبدیدگي و مؤلفه
 7/41گردد، میزان تبیین به متغیر تعداد فرزند کنترل مي

هاي شخصیت همؤلفدرصد رسید و سهم خالص آبدیدگي و 
درصد شد.  5/41بیني رضایت از زندگي اصیل در پیش

بدین معنا که هر چند متغیر تعداد فرزند رابطه معناداري با 
شدن چهار متغیر رضایت از زندگي نداشته، اما با اضافه 

پذیرش  يهمؤلفکنترل این رابطه، آبدیدگي و  بین و باپیش
بیني کننده رضایت از زندگي تواند پیشتأثیرات بیروني مي

باشد. مقادیر بتا نشان داد با افزایش یک انحراف استاندارد 
افزایش  517/0در آبدیدگي، رضایت از زندگي به میزان 

ي همؤلفاد که از بین سه یابد. همچنین نتایج نشان دمي
بیروني قادر  تأثیراتي پذیرش همؤلفشخصیت اصیل تنها 

 باشدبیني رضایت از زندگي سالمندان ميبه پیش

(01/0P<) 

 گیریو نتیجه بحث
بازنشستگي در  هاينشانه مطالعات انجام شده در زمینه
افراد در اثر این دهد که دوران سالمندي نشان مي

 پایان دوران اشتغال و بازنشستگي، تنهایي رویدادهایي مانند
 اي قرار دارنددر معرض خطرات فزاینده طردشدگي و
 و  (1393بزرگي، مظفري و تابش، سلیمي، دشت)

 و   هدفيبي رسیدن،  پایان   به  احساس مانند  هایي نشانه

 
ویژه هدست دادن عزیزان ب پوچي، ترس از طرد شدن و از

عوامل دهد که هر یک از این رخ ميهمسر در این دوران 
رو تواند بر رضایت از زندگي آنان تأثیر گذارد. از اینمي

هاي شخصیتي و رواني سالمندان در این مقطع ویژگي
هدف کند. در این راستا اي پیدا ميحساس، اهمیت ویژه

هاي همؤلفاول پژوهش تعیین رابطه بین آبدیدگي و 
شخصیت اصیل با رضایت از زندگي سالمندان بازنشسته 

نتایج ضریب همبستگي پیرسون نشان داد که بین بود و 
آبدیدگي و رضایت از زندگي رابطه مثبت و معناداري وجود 
دارد؛ بدین معنا که با افزایش میزان آبدیدگي درسالمندان 

یابد بازنشسته میزان رضایت از زندگي آنان نیز افزایش مي
و زندگي اصیل  و بالعکس. همچنین بین رضایت از زندگي

مستقیم و معنادار وجود دارد اما رابطه بین پذیرش  رابطه
تأثیرات بیروني با رضایت ازندگي منفي است؛ نتایج بدست 

 (،1394شکربازي و حیاتي )هاي آمده با نتایج پژوهش
(، 2016کیم و همکاران) (،1389) و همکاران نامجو

پارک و و ( 2010تانوجا )(، 2012و همکاران )موریس 
 باشد. همسو مي( 2005همکاران )

افرادي که در گذشته توان گفت در تبیین این یافته مي
از انطباق اند زاي شدیدي را تجربه کردهشرایط استرس

کوشند کنند، بطور فعالي مياستفاده مي مسألهمتمرکز بر 
زا تغییر ایجاد کنند و این کار از که در موقعیت استرس

محمودي و دهند )انجام مي مسألههاي حل طریق مهارت
(. این افراد بخوبي قادرند تا به جاي 1392همکاران، 

 هاي اي مخرب، از پاسخاستفاده از راهبردهاي مقابله
براي مثال استفاده از راهبرد  تري استفاده نمایند،فعال
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اي اجتناب تنها موجب فرار از روبرو شدن و فکر مقابله
به بهزیستي و شود در حالي که کردن در مورد حادثه مي

)محمودي، رحیمي،  کندسازگاري فرد هیچ کمکي نمي
(. در واقع بزرگساالن و 1389فرد، محمدي و هادیان

 آوري و تابسالمندان با قدرت آبدیدگي باال از 
، مطابق تغییرات محیطي باالیي برخوردارندپذیري انعطاف

از برطرف شدن عوامل فشارزا  پس دهد وخود را وفق مي
 . از سوي دیگرگرددعت به حالت بهبود باز ميبه سر

نسبت به شرایط و سالمندان داراي شخصیت اصیل 
هاي مختلف زندگي آگاهند، در گذشته به هویت موقعیت

هاي اند، احساسات و هیجانثابت و پایداري دست یافته
کنند ي سالم مدیریت ميشناسند آن را به شیوهخود را مي
اصالت به عنوان (. 1394، طباطبایيطباطبایي و )دانشفر، 

ي اولیه شخص، آگاهي و سازگاري بین سه سطح، تجربه
رفتار و ارتباطات بیروني مطرح شده است )النگاس و 

 که افراد با کنديبیان م( 1948هورناي )(. 2012همکاران، 
حساس هستند و ي عدالتياصالت پایین در برابر تهدید یا ب

 صورت خصمانه پاسخ  به يمحیط يهادر برابر چالش
شده  تسلیم صورت به افراد نوروتیک د و یا هماننددهنيم

قنبري دهند )به نقل از واکنش نشان مي يگیریا کناره
به همین سبب است که  (.1395، و همکاران طلب

سالمنداني که از شخصیت اصیل و آبدیدگي باالیي 
به  هاي روزانهبرخوردارند؛ در مواقع برخورد با استرس

ها را توانند این آشفتگيشوند و ميراحتي آشفته نمي
هاي جدید با موقعیت مدیریت و تحمل کنند و با سازگاري

 در زندگي خود بازگردند.به حالت عادي و طبیعي 
بیني رضایت از همچنین هدف دوم پژوهش پیش

هاي اصالت شخصیت بود. همؤلفزندگي توسط آبدیدگي و 
 داد نشان 2سلسله مراتبي در جدول نتایج تحلیل رگرسیون 

از  همؤلفتعداد فرزندان، متغیر آبدیدگي و یک  که با کنترل
 ات بیروني تأثیرپذیرش  همؤلفشخصیت اصیل، یعني 

بیني کننده رضایت از زندگي بازنشستگان تواند پیشمي
 نتایج بدست آمده در این پژوهش با نتایج پژوهشباشد. 
(، چون 2016یم و همکاران )(، ک1391و همکاران ) اعظمي
. در همسو است( 1996هارتر و همکاران )و  (،2008و لي )

آبدیدگي یا رشد  توان گفت کهتبیین احتمالي این یافته مي
اي و هاي مقابلهها و پاسخپس از سانحه سبب رشد مهارت

اي که گردد؛ به گونهتنظیم شناختي و هیجاني در فرد مي

 -هاي تنظیم شناختيتواند از روشفرد آسیب دیده مي
هیجاني سازگار مانند پذیرش )پذیرش حوادثي در زندگي 

بیني نبوده( و ارزیابي مجدد مثبت که قابل کنترل یا پیش
هاي مثبت واقعه یا رشد شخصي( استفاده )تفکر درباره جنبه

 (.1394، داوديو  ارشدي، زرگر، نعامي هاشمیان،کند )بني
فردي، قدرداني از زندگي، همچنین آبدیدگي روابط بین

بخشد و احساس قدرت شخصي را افزایش و بهبود مي
ها و اهداف فرد سالمند ایجاد تغییرات مثبتي در اولویت

تواند تغییرات روانشناختي را هم شامل گردد کند و ميمي
تواند رضایت از زندگي فرد را افزایش دهد. بنابراین که مي

توان گفت که رشد رواني، مقاومت سالمندان را در برابر مي
زا افزایش داده و کمتر شرایطي افکار مرتبط با عوامل تنش

این افکار منفي قرار  تأثیرآورد که فرد تحت را به وجود مي
تنها پایداري در برابر شرایط تهدید  در واقع آبدیدگيگیرد. 

باشد، بلکه ميشرایط خطرناک ن برابرکننده و انفعال در 
. به شرکت فعال و سازنده در محیط پیراموني خود است

یکي از عوامل  عبارت دیگر آبدیدگي یا رشد رواني
کننده است که نقش مهمي در موفقیت افراد و محفاظت

طوري که جان به در بردن از شرایط ناگوار دارد. به
رفتار افراد به  شودبرخورداري از این خصوصیت باعث مي

گارانه در موقعیت حل مسأله دست پیدا کرده و ساز
 مسألهشود و این تر رویارویي با مشکالت براي آنها ساده

بر رضایت از زندگي سالمندان که نوعي ارزیابي شناختي و 
باشد نقش مبتني بر قضاوت فردي و معیارهاي شخصي مي

 دارد.

به صورت با ثباتي بر مبناي  همچنین افراد واجد اصالت
کنند و به نیروهاي ساختار هویت پایدار خود عمل مي

دهند که ادراکات و رفتارهاي اصالت گونه بیروني اجازه نمي
در واقع آنان  (.2012دهند )النگاس و همکاران،آنها را تغییر

 گذارند و خود تأثیر مثبتي مي محیط و اطرافیانبر 
یکي  پذیرند که، موانع بخشي از زندگي هر انسان است.مي

هاي افراد اصیل این است که آگاه هستند دیگر از ویژگي
به این که، زندگي پر از چالش است )دانشفر و همکاران، 

( فرد داراي شخصیت اصیل از مشکالت اجتناب 1394
کند و به صورت پذیرا و منعطف در مقابل آنها عمل نمي
کند و اشتیاق خود را براي سازگار شدن با تغییرات حفظ مي

کند. همچنین افراد با اصالت داراي منبع کنترل دروني يم
دانند و براي هستند. آنان خود را مسئول شرایط خویش مي
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هر مشکل، شکست و مسأله، منابع بیروني را سرزنش 
کنند، سهم خود را در امور زندگي، همراه با مسئولیت، نمي

 اند و بر این باور هستند؛ هر عملي که انجام پذیرفته
یابد. این افراد، در ضمن شان بازتاب ميدهند بر زندگيمي

تشخیص علت مسائل، قادر هستند با پیدا کردن راه حل 
مؤثر، بر موقعیت و آینده خود تأثیر مثبت بگذارند و در 

 زندگي به رضایت خاطر دست یابند. 
روش است که  ینپژوهش حاضر ا يهایتاز محدود

بر  پژوهش صرفاً یناگیري در دسترس بوده و نمونه
گرفت، انجام  شهر اصفهانبازنشسته شرکت نفت سالمندان 

 یاطاحت یدبااقشار دیگر جامعه به  یجنتا یمبنابراین در تعم
یرد. به عالوه پژوهش از نوع همبستگي بوده الزم صورت گ

بین بر متغیر مالک بررسي و نقش علّي متغیرهاي پیش
هاي آتي ردد پژوهشگنگردیده است. بنابراین پیشنهاد مي

هاي سازي معادالت ساختاري و پژوهشبا روش مدل
کاربردي به شیوه مداخالت تجربي براي ارتقاي رضایت از 

با توجه به نتایج این پژوهش  زندگي سالمندان انجام گیرد.
شود که در کشور، پیشنهاد مي و رشد جمعیت سالمندان

رویکردهاي از سالمندي و  سالمتي حوزه ریزانبرنامه
 شناختي براي بهبود رضایت از زندگي سالمندانروان

 استفاده کنند. 

 گزاریسپاس
ه از تمامي بازنشستگان صنعت نفت، نویسندگان مقال
اندرکاراني که امکان اجراي این پژوهش را کارکنان و دست

 فراهم ساختند کمال قدرداني دارند.

 منابع
، م.، و جاللوند، ي.، دوستیان، ع.، معتمدي، ي.، اعظمي

نقش تاب آوري، معنویت و (. 1391، م. )فرزانگان
بیني رضایتمندي از زندگي در دینداري در پیش

، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درماني. سالمندان
3(12 ،)1-20. 

 حیدري ،ابراهیمي، م. ج. ،نسامي، م.، سهرابي، م. باقري

بررسي (. 1392مهر، س. ) و گلچین ،فرد، ج.، ینج، ج.
رابطه رضایت از زندگي با حمایت اجتماعي و 

در سالمندان ساکن منازل شهرستان  خودکارآمدي
 پزشکي علوم دانشگاه مجله. 91ساري در سال 

 .47-38 (،101)23مازندران، 

ساخت و  (.1386ا. ) نوري،، م.، گلپرور  .،ب ،بزرگمهري
اعتباریابي مقیاس نشانگان در آستانه بازنشستگي در 

فصلنامه  .افراد در آستانه بازنشستگي شهر اصفهان
-93(، 34)9، دانش و پژوهش در روانشناسي کاربردي

116. 

، ن.، ارشدي، ي.، زرگر، ع.، نعامي، ک.، هاشمیانبني
هیجاني و  -رابطه تنظیم شناختي (.1394، ا. )داودي

رشد پس از سانحه در بیماران زن و مرد مبتال به 
 .608-602(، 4)13 تحقیقات علوم رفتاري، .B هپاتیت

معنویت و رشد پس از سانحه در زنان (. 1393ترابي، ف. )
دهمین . مجموعه مقاالت مبتال به سرطان پستان

 .تهران، المللي سرطان پستانکنگره بین

ثربخشي امیددرماني ا (.1393، م. )گلزاري ، ر.، وزادهجمال
در افزایش شادکامي و رضایت از زندگي در زنان 
. سالمند مستقر در مرکز سالمندان شهرستان بروجن

 .48-31 (،18) 5 ،مجله زن و جامعه

(. بررسي رابطه بین 1393حاجلو، ن.، و جعفري، ع. )
بهزیستي معنوي و امید با رضایت از زندگي در 

  .79-90(، 28)4 ،مجله روانشناسي و دینسالمندان. 

آوري در رابطه  اي تاب واسطه (. نقش1386. )ب جوکار،
بین هوش هیجاني و هوش عمومي با رضایت از 

 .12-3(، 2)2، روانشناسي معاصرنشریه  زنـدگي،

 (. رابطه1389م. ) محمدي، ل.، و خواجه، م.، چاري،حسین

 دانشجویان در آبدیدگي با منفي و مثبت يعاطفه

 سمینار پنجمین مقاالت مجموعه .شیراز دانشگاه

دفتر  .دانشجویان رواني بهداشت علمي پژوهشي
 مرکزي وزرات علوم، تحقیقات و فناوري، تهران.

، ، ح.، علوي مجدف. ،، محمديم. ،، رسولي، م.حیدرزاده
بررسي ابعاد رشد  (.1394، م. )طهماسبي و ،، ح.میرزایي

پس از سانحه ناشي از سرطان در بیماران نجات یافته 
 .41-33(، 2)25. مجله پرستاري و مامایي، از آن

-پیش (.1394دانشفر، آ.، طباطبایي، س.، و طباطبایي، ت. )

شخصیت اصیل در بیني امید به زندگي بر اساس 
. سومین کنفرانس ملي روانشناسي و علوم آموزش عالي

 رفتاري. موسسه اطالع رساني نارکیش، تهران.
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بررسي و  (.1394م. ا. ) و زارع، ف.، قاسمي، .،رحیمي، م
 .تحلیل روانشناسي سالمندان در سراي سالمندان

دومین کنفرانس بین المللي روانشناسي، علوم تربیتي و 
 .مشهد، دانشگاه تربت حیدریه .سبک زندگي

تبیین  (.1394. )عابدي، ح .، وفداي وطن، ر ،.رحیمي، م
ي عملکرد مراقبتي در سراي سالمندان: یک مطالعه

-36(، 1)10)مجله سالمندي ایران(،  . سالمنديکیفي
47. 

، ح. تابش، م.، و مظفريب.، دشت بزرگي، سلیمي، ا.، 
روان و رضایت از زندگي بررسي سالمت (.1393)

سالمندان بازنشسته مراجعه کننده به کانون بازنشستگي 
هاي علوم پزشکي جندي شاپور و شهید چمران دانشگاه

 .31-20(، 1)1فصلنامه پرستاري سالمندان، . اهواز

مطالعه تطبیقي (. 1394شکربازي، ا.، و حیاتي، ص. )
هاي یژگيکیفیت زندگي )کیفیت ارتباطات و و

شخصیتي سالمندان( بین سالمندان ساکن در سراي 
سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده مورد مطالعه: 

 7، مجله مطالعات جامعه شناسي. سالمندان شهر ارومیه
(28 ،)77-94. 

 (.1391. )م، احمدزاده ،. وم ،صمدي.، ا ،قمراني.، ع ،شمسي
. نشریه بررسي روایي و پایایي مقیاس شخصیت اصیل

 .99-87(، 8)2 ،هاي روان شناختيها و مدلروش

هاي شخصیت نظریه (.1392، آ. )شولتزو ، ، د.شولتز
ي(. تهران: انتشارات وزیري. سیدمحمد .ي)ترجمه 

 (2005)تاریخ انتشار به زبان اصلي، 

، يبذهم ريیگتهج طهراب يررسب(. 1393فتاحي، پ. )
 ا شخصیت اصیلب سفن زتو ع يامجسان ياسنودشخ

 انترسهر شتدخ يانترسیدب وشز هیت وزانآم شدر دان
ارشد(. دانشگاه آزاد واحد نامه کارشناسي)پایان انردگل

 خوراسگان، اصفهان.

، و. فردساعديا.، و  ،محمودي ع.، ،قنبري .،م ،قنبري طلب
ي عزت نفس با خود شناسي بطهبررسي را (.1395)

 .برون گرایي انسجامي و شخصیت اصیل درونگرایي و
هاي نوین در حوزه المللي پژوهشاولین کنفرانس بین

سسه ؤم. علوم تربیتي و روانشناسي و مطالعات اجتماعي
 ، قم.المللي مطالعات و توسعه علم خاورمیانهبین

(. رابطه 1390م.)گلپرور، م.، بزرگمهري، ب.، کاظمي، 
هاي هاي نشانگان بازنشستگي با نشانهترکیبي مؤلفه

مجله سالمندي سالمت عمومي در سالمندان بازنشسته. 
 .21-15(، 20)6 ایران،

-ویژگي (.1392. )ن ،محمديو  .،چ ،رحیمي .،ج ،محمودي

 هاي روان سنجي پرسشنامه رشد پس از سانحه
(PTGI) . روان شناختيهاي لها و مدروشنشریه ،

3(12 ،)93-108. 

محمودي، س.، رحیمي، چ.، محمدي، ن.، و هادیانفرد، ح. 
(. افزایش رشد پس از سانحه در طي زمان و 1389)

اي و خوشبیني در افراد هاي مقابلهي آن با سبکرابطه
مجله دست آوردهاي روانشناختي مثبت.  HIV مبتال به

  .186-165(، 2) 4، علوم تربیتي و روانشناسي

هاي شخصیتي شادماني همبسته (.1382). ، شيمظفر
اساس الگوي پنج عاملي در بین دانشجویان  ذهني بر

 چاپ نشده(. پایان نامه کارشناسي ارشد) دانشگاه شیراز
 .دانشگاه شیراز

نامجو، ا.، نیکنامي، م.، بقایي، م.، صدقي ثابت، م.، عطرکار 
(. بررسي رفتارهاي بهداشتي 1389) روشن، ز.
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