
  

   

 

 

 

 پذیری با خردمندیمذهبی، شخصیت اصیل، آبدیدگی و انعطافرابطه پایبندی 

 گری انسجام خوددر سالمندان با میانجی 
 

 01/04/1397پذیرش:                        28/01/1397دریافت: 
 

شناختی آنها از جمله خردمندی ضروری است. در نتیجه های روانرشد جمعیت سالمندان بهبود ویژگیبهبه دلیل روند رو
پذیری با خردمندی در سالمندان با این پژوهش با هدف بررسی رابطه پایبندی مذهبی، شخصیت اصیل، آبدیدگی و انعطاف

ز نوع تحلیل مسیر بود. جامعه پژوهش سالمندان شهر اهواز در سال گری انسجام خود انجام شد. این مطالعه امیانجی
های پایبندی نامهگیری در دسترس انتخاب شدند. همه آنها پرسشنفر با روش نمونه 300بودند که از میان آنان  1396

روال، پذیری دنیس و وندبزرگی، شخصیت اصیل وود و همکاران، آبدیدگی تدسچی و کالهون، انعطافمذهبی جان
های ها با روشمدسن و همکاران را تکمیل کردند. داده-خردمندی اشمیت و همکاران، و انسجام خود فلنسبورگ

ها نشان تحلیل شدند. یافته 8/8و لیزرل  21نسخه  SPSSافزارهای همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم
معنادار بر انسجام خود سالمندان و انسجام خود اثر مستقیم مثبت و  که شخصیت اصیل و آبدیدگی اثر مستقیم مثبت و داد

گری انسجام خود اثر غیرمستقیم معنادار بر خردمندی سالمندان داشتند. همچنین شخصیت اصیل و آبدیدگی با میانجی
بدیدگی با مثبت و معنادار بر خردمندی سالمندان داشتند. متغیر انسجام خود میانجی خوبی بین شخصیت اصیل و آ

صورت شخصیت اصیل و آبدیدگی بر خردمندی سالمندان به تأثیر. نتایج حاکی از (p<01/0) خردمندی سالمندان بود
توانند خردمندی ریزان، مشاوران و درمانگران میمستقیم و غیرمستقیم )از طریق انسجام خود( بودند. بنابراین برنامه

 سالمندان را از طریق افزایش شخصیت اصیل، آبدیدگی و انسجام خود ارتقاء دهند.
 

 پذیری، خردمندی، انسجام خود، سالمندانبی، شخصیت اصیل، آبدیدگی، انعطافپایبندی مذه ها:کلیدواژه

 
 

ای به نام سالمندی ها طی فرآیند زیستی با مرحلهانسان 1
شوند و این مرحله در گذرگاه رشد طبیعی بدست روبرو می

آید. از سویی کاهش نرخ رشد جمعیت و از سوی دیگر می
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های پزشکی به افزایش میانگین عمر در بهبود مراقبت
بیشتر کشورهای جهان منجر شده است و امروزه سالمندان 

آیند )قیطانچی و های بزرگ اجتماع به حساب میجزء گروه
رشد جمعیت (. با توجه به روند روبه1395مقدم، ابراهیمی

سالمندان و افزایش مسائل و مشکالت حمایتی، اجتماعی، 
های نبخشی، بهداشتی و درمانی آنان، بهبود ویژگیتوا

شناختی آنها ضروری است )ریویو، کاتاینن، ایمونن و روان
 (.2016پیتکاال، 
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است که  1شناختی مهم، خردمندیهای روانیکی از ویژگی
معنای توانایی استفاده از ای چندوجهی و چندبعدی بهسازه

های مهم زندگی گرایانه برای حل چالشاستدالل عمل
(. همچنین 2016باشد )گروسمن، ساهدرا و سیاروچی، می

معنای داشتن مهارت و هدف و عالوه بر آن خردمندی به
و  های مهم زندگی در تسهیل رشد بهینه خودکاربرد تجربه
انگیز بحران (. تجربه چالش2007باشد )وبستر، دیگران می

های زیاد شرط الزم خردمندی است و بزرگسالی که چالش
آمیزی و متنوعی را تجربه کرده و اکنون زندگی موفقیت

هایی بزرگسال یا جوانی که چنین تجربهدارد در مقایسه با 
 .(2018ندارد دارای خردمندی بیشتری است )پالسینیک، 

 2یکی از عوامل مؤثر بر خردمندی، پایبندی مذهبی
است. دین یک نظام اعتقادی است که پیروان خود را با هم 

آورد دهد و بین آنها همبستگی نزدیکی پدید میپیوند می
(. دین نظام اعتقادی 2017)ویالرد و نورنزایان، 

ها و اعمال ای از آیینای است که با مجموعهیافتهسازمان
دهی افراد به تجارب زندگی را کننده، شیوه پاسختعیین

ترین عواملی است کند و مذهب یکی از مهممشخص می
های انسان معنا و ساختار که به تجارب، رفتارها و ارزش

(. مذهب زیرشاخه دین و 2018دهد )سان، دنگ و چی، می
به این معنا است که در میان پیروان یک دین به دلیل 

یا برداشت و تفسیر خاص گروهی خود را  های خاصاندیشه
پایبندی مذهبی ناظر به  کنند، بنابرایناز دیگران جدا می

پذیرش شناختی، هیجانی و رفتاری انسان نسبت به مذهب 
(. افرادی 1394هریس، بزرگی و آگاهباشد )هراتیان، جانمی

که پایبندی بیشتری به مذهب دارند، بیشتر به معیارهای 
 (.1388بزرگی، تر هستند )جانمذهبی نزدیک

توان به شخصیت از دیگر عوامل مؤثر بر خردمندی می
ای واحد و اشاره کرد. شخصیت مجموعه 3اصیل

های نسبتاً ثابت و یافته از خصوصیات و ویژگیسازمان
کند بادوام است که یک فرد را از افراد دیگر متمایز می

(. اصالت 2016د، )هانتر، آبراهام، هانتر، گلدبرگ و استوو
معنای تمایل افراد برای انجام رفتار مطابق با احساسات، به

باشد )بکر، تو، برایان و های واقعی خود میافکار و نگرش
(. از نظر وود، لینلی، مالتبی، بالیوسیس و جوزف 2017نی، 

( افراد دارای شخصیت اصیل دارای هویت بسیار 2008)

                                                 
1 wisdom 
2 religious adherence 
3 authentic personality 

قعیت منطبق است )یعنی از باثباتی هستند که دقیقاً با وا
صورت باثباتی بر مبنای خودبیگانگی پایینی دارند(، به
کنند )یعنی زندگی اصیل ساختار هویت خود عمل می

دهند که باالیی دارند( و به نیروهای بیرونی اجازه نمی
ادراکات و رفتارهای اصیل آنها را تغییر دهند )یعنی از 

طور کلی نتایج د(. بهپذیرنمی تأثیرات بیرونی کم تأثیر
پایبندی مذهبی و شخصیت اصیل بر  تأثیرحاکی از 

باشند. برای مثال استادینگر، لوپز و بالتز خردمندی می
( به این نتیجه رسیدند که ارتباط معناداری بین 1997)

خردمندی مرتبط با عملکرد و شخصیت وجود دارد. 
هم ( به این نتیجه رسید که مذهب 2013همچنین لوسیا )

صورت غیرمستقیم )از طریق صورت مستقیم و هم بهبه
مثبت و معناداری دارد.  تأثیرصفات شخصیت( بر خردمندی 

( گزارش کرد که معنویت 2012در پژوهشی دیگر، اسمیت )
 و خردمندی رابطه معنادار مثبتی دارند.

بر خردمندی  4همچنین آبدیدگی یا رشد پس از سانحه
شناختی مثبتی معنای تغییرات رواندارد. آبدیدگی به تأثیر

آمیز با یک حادثه است که پس از مبارزه موفقیت
شود )سیو، وانگ، زای دشوار ایجاد میانگیز و استرسچالش

تواند در نتیجه حوادثی از (. آبدیدگی می2017ان و جین، 
دیدگی، سرطان، حوادث رانندگی، تجاوز جنسی، جمله داغ

زا های مزمن و سایر حوادث استرسجراحی، بیماریجنگ، 
های (. تجربه حادثه2011ایجاد شود )کاشدان و کان، 

های مختلفی به تواند در حوزهزا تحت شرایطی میاسترس
ها شامل افزایش ارزش رشد فرد منتهی شود که این حوزه

ها و امکانات جدید، ایجاد زندگی، بوجود آمدن اولویت
ها و های شخصی، شناسایی روشتوانایی درکی جدید از

یابی جدید در زندگی، روابط نزدیک با دیگران و جهت
باشند )یوسیتین، بوزوکالر، یانیک، تغییرات معنوی می

 (.2015تیکین و دمیرباس، 
دارد.  تأثیربر خردمندی  5پذیریعالوه بر آن انعطاف

ابل پذیری فرد در مقمعنای میزان تجربهبه پذیریانعطاف
باشد. این ویژگی شخصیتی در تجارب درونی و بیرونی می

افراد مختلف به درجات مختلف وجود دارد و نوع واکنش 
کند )کاشدان و افراد را در مقابل تجارب جدید معین می

پذیری مستلزم توانایی برقراری (. انعطاف2010رویتنبرگ، 
و  ارتباط با لحظه حال و قدرت متمایزسازی خود از افکار

                                                 
4 post-traumatic growth 
5 flexibility 
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(. افراد 2016روانی است )مویترا و گادیانو، تجارب درون
پذیر هم درباره دنیای درونی و هم درباره دنیای انعطاف

بیرونی کنجکاو هستند و زندگی آنها از لحاظ تجربه غنی 
پسندند و خواهان تجربه است. چون تجارب جدید را می

ی و بیشتر هستند. آنها نه تنها از مواجهه با تجارب درون
کنند، بلکه حتی گاهی خود به دنبال نمیبیرونی اجتناب 

کنند انواع مختلفی از تجربیات روند و سعی میتجارب می
-کراکن، ویس و هاربکجدید را کسب کنند )واالس، مک

آبدیدگی و  تأثیرطور کلی نتایج حاکی از (. به2015وبر، 
کی باشند. برای مثال ویشنسپذیری بر خردمندی میانعطاف

( گزارش کرد که رشد پس از سانحه بر خردمندی 2013)
مستقیم مثبت و معناداری دارد. همچنین بیومانت  تأثیر

پذیری بر خردمندی ( به این نتیجه رسید که انعطاف2017)
 مستقیم مثبت و معنادار دارد. تأثیر

رسد یکی از عوامل مؤثر بر خردمندی که به نظر می
بی، شخصیت اصیل، آبدیدگی بین متغیرهای پایبندی مذه

پذیری با خردمندی نقش میانجی دارد، انسجام و انعطاف
شناسی مفهوم خود های روانباشد. در پژوهشمی 1خود

معنای توجه زیادی را به خود جلب کرده است و به
ای از افکار، احساسات، تجارب مختلف زندگی، مجموعه

ای است که فرد عقاید، تصورات و ادراک آگاهانه و ناآگاهانه
درباره ارزش، نقش و حاالت جسمانی خود دارد )فیورینی و 

معنای تالش فرد در (. انسجام خود به2017نتو، -رودریگز
یکپارچه کردن تجربه خود در گذشته، حال و آینده در 

باشد )قربانی، کریستوفر و جهت سازگاری و ارتقای خود می
د کسانی هستند (. افراد دارای انسجام خو2010واتسون، 

های زندگی را تأیید که از طریق تعهدات خود ارزش
توانند بینانه دارند و میکنند. آنان خودآگاهی واقعمی

ای که شخصیت آنها را شکل داده توصیف ات عمدهتأثیر
آور، کنجکاو و با ، خودتاببینکنند. همچنین آنان خوش

ردگی و و جامعه در ارتباط و فاقد افسخانواده، دوستان 
جهت هستند )صیدی، محبی و رضایی، خودانتقادی بی

انسجام خود بر خردمندی  تأثیر(. نتایج حاکی از 1394
( به این نتیجه رسید 2015باشند. برای مثال اسونس )می

آگاهی و انسجام با خردمندی رابطه مثبت و که بین ذهن
( گزارش 2013معنادار وجود دارد. در پژوهشی دیگر بیتار )

کرد که بین انسجام و خردمندی رابطه مستقیم و معنادار 
یانجی انسجام خود این وجود دارد. دلیل انتخاب نقش م

                                                 
1 self-coherence 

است که عوامل بسیاری بر خردمندی یعنی توانایی استفاده 
های مهم زندگی گرایانه برای حل چالشاز استدالل عمل

توان به انجام رفتارهای دارند که از میان آنها می تأثیر
مذهبی و پایداری در انجام آنها )پایبندی مذهبی(، انجام 

خود )شخصیت اصیل(، رفتار بر اساس شخصیت واقعی 
زا آمیز در برابر رخدادهای تنشداشتن تجربه مقابله موفقیت

شناختی مثبت )آبدیدگی( و استفاده از و کسب تغییر روان
پذیری( اشاره ها )انعطافراهکارهای متنوع در حل چالش

های کرد. متغیر میانجی باید متغیری باشد که در حل چالش
متغیرهای  تأثیربتواند  مهم زندگی نقش داشته باشد و

ها و زا را تعدیل و اثر آنها را در جهت حل چالشبرون
رسیدن به سازگاری هماهنگ و یکپارچه کند. با توجه به 

ها در همه تجربهکه انسجام خود تالش برای یکپارچگی این
تواند جهت سازگاری و ارتقای شخصیت است. بنابراین می

صیت اصیل، آبدیدگی بین متغیرهای پایبندی مذهبی، شخ
 پذیری با خردمندی نقش میانجی داشته باشد.و انعطاف

با توجه به کاهش نرخ رشد جمعیت متولد شده و 
های ویژگی افزایش نرخ جمعیت سالمندان، بهبود

شناختی سالمندان از جمله خردمندی آنها ضروری روان
ویژه های اندکی درباره خردمندی به. همچنین پژوهشاست
لمندان انجام شده است و بر اساس نتایج این پژوهش در سا

های مشابه که عوامل مرتبط با زندگی سالمندان و پژوهش
های مناسبی برای ارتقای توان برنامهرا بررسی کردند، می

خردمندی آنها طراحی و اجرا کرد. بنابراین مسأله اساسی 
این است که آیا بین پایبندی مذهبی، شخصیت اصیل، 

پذیری با خردمندی در سالمندان با ی و انعطافآبدیدگ
گری انسجام خود رابطه وجود دارد؟ در نتیجه مدل میانجی

 ارائه شد. 1کلی پژوهش در شکل 

 روش
 کنندگانطرح پژوهش و شرکت

این پژوهش از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه پژوهش 
بودند که از میان آنان  1396اهواز در سال سالمندان شهر 

گیری در دسترس انتخاب شدند. بر نفر با روش نمونه 300
( حداقل حجم نمونه 2007مبنای نظر تاباخنیک و فیدل )

نفر  300سازه یا کمتر  7های پژوهشی دارای الزم در مدل
( و 50نفر مرد )% 150کنندگان باشد. از میان شرکتمی

( بودند. در این پژوهش معیارهای ورود 50نفر زن )% 150
سال، حداقل 65به مطالعه شامل داشتن سن بیش از 
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پزشکی و تحصیالت سیکل، عدم مصرف داروهای روان
زا مانند مرگ نزدیکان در شش ماه عدم وقوع رخداد تنش

گذشته و معیارهای خروج از مطالعه شامل عدم همکاری در 
نامه ناقص ها، دستیابی به پرسشنامهتکمیل پرسش

نامه شرکت آگاهانه در شده و عدم امضای رضایتتکمیل
 300کنندگان وهش حاضر شرکتدر پژپژوهش بود. 

سال  96/72زن( با میانگین سنی  150مرد و  150سالمند )
 66-69نفر بین  86طوری که از نظر دامنه سنی بهبودند، 

نفر  69(، 26سال )% 70-73نفر بین  78(، 67/28سال )%
سال  78-81نفر بین  67( و 23سال )% 74-77بین 

 نفر 69تحصیالت  ( قرار داشتند. همچنین از نظر33/22)%
نفر کاردانی  77(، 33/37نفر دیپلم )% 112(، 23سیکل )%

 ( داشتند.14نفر کارشناسی )% 42( و 67/25)%
 ابزار

نامه توسط این پرسش .1نامه پایبندی مذهبیپرسش

باشد گویه می 60( طراحی شد و دارای 1388بزرگی )جان
=کاماًل 1ای لیکرت )که با استفاده از مقیاس چهار درجه

شود. نمره این گذاری می=کامالً موافق( نمره4مخالف تا 
آید، بنابراین دامنه ها به دست میابزار با مجموع نمره گویه

معنای باشد و نمره باالتر بهمی 240تا  60نمرات بین 
( روایی 1388بزرگی )پایبندی مذهبی بیشتر است. جان

گیری مذهبی آلپورت و نامه جهتهمزمان ابزار را با پرسش
 82/0و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ تأیید  2راس

گزارش کرد. در پژوهش حاضر پایایی با روش آلفای 
 محاسبه شد. 79/0کرونباخ 

                                                 
1 religious adherence questionnaire 
2 Allport & Ross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نامه توسط این پرسش .3نامه شخصیت اصیلپرسش

گویه  12( طراحی شد و دارای 2008وود و همکاران )
ای لیکرت باشد که با استفاده از مقیاس هفت درجهمی

=کامالً مرا توصیف 7کند تا =اصالً مرا توصیف نمی1)
شود. الزم به ذکر است که برخی گذاری میکند( نمرهمی

نمره این  شوند.گذاری میصورت معکوس نمرهها بهگویه
آید، بنابراین دامنه ها به دست میابزار با مجموع نمره گویه

معنای باشد و نمره باالتر بهمی 82تا  12نمرات بین 
( روایی 2008شخصیت اصیل بیشتر است. وود و همکاران )

 نامه مطلوبیت اجتماعیسازه و روایی واگرا ابزار را با پرسش
ای و چهار بازآزمایی دو هفتهو پایایی آن را با روش تأیید 
گزارش کردند. همچنین  91/0تا  78/0ای در دامنه هفته

( پایایی ابزار را با 1396خواه، سجادیان و قمرانی )سعادت
گزارش کردند. در پژوهش  83/0روش آلفای کرونباخ 

 محاسبه شد. 85/0حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ 

نامه توسط تدسچی این پرسش .4نامه آبدیدگیپرسش

باشد گویه می 21( طراحی شد و دارای 1996و کالهون )
ای لیکرت )صفر=اصاًل که با استفاده از مقیاس شش درجه

شود. نمره این ابزار با گذاری می=خیلی زیاد( نمره5تا 
آید، بنابراین دامنه نمرات ها به دست میمجموع نمره گویه

معنای آبدیدگی و نمره باالتر به باشدمی 105بین صفر تا 
( روایی همگرا ابزار 1996بیشتر است. تدسچی و کالهون )

و تأیید  5شناختی کوباسانامه سرسختی روانرا با پرسش
گزارش  79/0ای آن را با روش بازآزمایی چهار هفته پایایی

                                                 
3 authentic personality questionnaire 
4 post-traumatic growth questionnaire 
5 Kobasa 

 
 پژوهش یرهایمتغ نیروابط مفروض در رابطه ب ی. مدل کل1کل ش
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( پایایی 1396خواه و همکاران )کردند. همچنین سعادت
گزارش کردند. در  88/0ای کرونباخ ابزار را با روش آلف

محاسبه  81/0روش آلفای کرونباخ پژوهش حاضر پایایی با 
 شد.

نامه توسط این پرسش .1پذیرینامه انعطافپرسش

گویه  20( طراحی شد و دارای 2010دنیس و وندروال )
ای لیکرت باشد که با استفاده از مقیاس هفت درجهمی

شود. گذاری میموافقم( نمره =کامال7ًمخالفم تا  =کامال1ً)
صورت معکوس ها بهالزم به ذکر است که برخی گویه

ها شوند. نمره این ابزار با مجموع نمره گویهگذاری مینمره
 140تا  20آید، بنابراین دامنه نمرات بین به دست می

پذیری بیشتر است. معنای انعطافباشد و نمره باالتر بهمی
نامه روایی واگرا ابزار را با پرسش( 2010دنیس و وندروال )

و پایایی آن را با روش آلفای  -39/0 2بک افسردگی
. گزارش کردند 81/0و با روش بازآزمایی  91/0کرونباخ 

( پایایی ابزار را با 1396همچنین مرادزاده و پیرخائفی )
گزارش کردند. در پژوهش  93/0روش آلفای کرونباخ 

 محاسبه شد. 89/0رونباخ حاضر پایایی با روش آلفای ک

نامه توسط این پرسش .3نامه خردمندیپرسش

 21( طراحی شد و دارای 2012اشمیت، مولدون و پاندرز )
ای لیکرت باشد که با استفاده از مقیاس پنج درجهگویه می

شود. گذاری می=کامالً موافقم( نمره5=کامالً مخالفم تا 1)
صورت معکوس ها بهالزم به ذکر است که برخی گویه

ها شوند. نمره این ابزار با مجموع نمره گویهگذاری مینمره
 105تا  21آید، بنابراین دامنه نمرات بین به دست می

معنای خردمند بیشتر است. اشمیت باشد و نمره باالتر بهمی
( روایی ابزار را با روش تحلیل عاملی 2012و همکاران )

گزارش کردند.  89/0و پایایی آن را با روش کرونباخ تأیید 
( روایی 1395همچنین اکبری، هاشمی و خبازی کناری )

ابزار را با روش تحلیل عاملی، روایی همگرا آن را با 
آوری کانر و دیویدسون و روایی واگرا آن را نامه تابپرسش

و تأیید نامه هیجانات منفی الویبوند و الویبوند با پرسش
و با روش  78/0یایی آن را با روش آلفای کرونباخ پا

گزارش کردند. در پژوهش  74/0ای بازآزمایی یک هفته
 محاسبه شد. 76/0حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ 

                                                 
1 flexibility questionnaire 
2 Beck 
3 wisdom questionnaire 

نامه توسط این پرسش .4نامه انسجام خودپرسش

( طراحی شد و 2006مدسن، ونتیگود و مریک )-فلنسبورگ
ه با استفاده از مقیاس سه باشد کگویه می 35دارای 

ای =بله( و پنج درجه3دانم و =نمی2=خیر، 1ای )درجه
=گاهی راضی و گاهی 2=بسیار ناراضی و ناراضی، 1)

گذاری =راضی و بسیار راضی( لیکرت نمره3ناراضی و 
ها به دست شود. نمره این ابزار با مجموع نمره گویهمی
باشد و می 105ا ت 35آید، بنابراین دامنه نمرات بین می

-معنای انسجام خود بیشتر است. فلنسبورگنمره باالتر به
و تأیید ( روایی سازه ابزار را 2006مدسن و همکاران )

گزارش کردند.  87/0پایایی آن را با روش کرونباخ 
زاده، صبری نظرزاده و معمارباشی اول همچنین احتشام

و با  87/0 ( پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ1392)
گزارش کردند. در پژوهش حاضر  89/0روش دونیمه کردن 

 محاسبه شد. 88/0پایایی با روش آلفای کرونباخ 
 روش اجرا

نحوه اجرای پژوهش بدین گونه بود که پس از تصویب 
پروپوزال در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز از میان 

د و مر 150سالمند ) 300سالمندان سطح شهر اهواز تعداد 
زن( پس از بررسی معیارهای ورود به مطالعه با روش  150

گیری در دسترس انتخاب و از آنان خواسته شد تا نمونه
نامه شرکت آگاهانه در پژوهش را مطالعه و امضا رضایت

کنند، سپس اصل رازداری و محرمانه ماندن اطالعات 
ها بدون نامهشخصی برای آنها بیان و در نهایت پرسش

در تحلیل خانوادگی توسط آنان تکمیل شد. م و نامذکر نا
 8/8و لیزرل  21نسخه  SPSSافزارهای نرمها با کمک داده

های گرایش مرکزی و پراکندگی برای توصیف از شاخص
توزیع متغیرها، از ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل 

 های آماری استفاده شد.مسیر برای آزمون فرض

 هایافته

نتایج میانگین، انحراف معیار، کمترین مقدار،  1جدول در 
بیشترین مقدار، کجی و کشیدگی متغیرهای پایبندی 

پذیری، انسجام مذهبی، شخصیت اصیل، آبدیدگی، انعطاف
 خود و خردمندی سالمندان گزارش شد.

                                                 
4 self-coherence questionnaire 
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 1جدول 
 مقدار، کجی و کشیدگی متغیرهای پژوهشمیانگین، انحراف معیار، کمترین مقدار، بیشترین 

 کشیدگی کجی بیشترین  کمترین  انحراف معیار میانگین متغیرهای پژوهش

 -914/0 -359/0 214 69 096/20 033/111 پایبندی مذهبی
 -023/0 -709/0 71 17 631/5 706/35 شخصیت اصیل

 -518/0 -580/0 93 8 841/3 280/27 آبدیدگی
 -907/0 -154/0 106 23 961/6 533/44 پذیریانعطاف

 -657/0 -501/0 98 40 777/13 706/72 انسجام خود
 -013/1 395/0 102 47 606/15 166/95 خردمندی

  
های روش تحلیل بررسی فرضها پیشپیش از تحلیل داده

 1شد. بر اساس کجی و کشیدگی گزارش شده در جدول 
نتایج همبستگی  2شد. در جدول تأیید نرمال بودن فرض 

پذیری، انسجام خود و شخصیت اصیل، آبدیدگی، انعطاف
 .خردمندی سالمندان گزارش شد

 2جدول 
 پذیری، انسجام خود و خردمندی ماتریس پایبندی مذهبی، شخصیت اصیل، آبدیدگی، انعطاف

 6 5 4 3 2 1 متغیرهای پژوهش

      1 . پایبندی مذهبی1
     1 405/0** . شخصیت اصیل2
    1 656/0** 389/0** . آبدیدگی3
   1 607/0** 393/0** 533/0** پذیری. انعطاف4
  1 604/0** 928/0** 829/0** 417/0** . انسجام خود5
 1 678/0** 433/0** 588/0** 681/0** 393/0** . خردمندی6

**p<0/01    
(، r=393/0)پایبندی مذهبی ، 2طبق نتایج جدول 

(، r=588/0)آبدیدگی (، r=681/0شخصیت اصیل )
( با r=678/0( و انسجام خود )r=433/0پذیری )انعطاف

(. P<01/0رابطه مثبت و معنادار دارند )سالمندان خردمندی 
مدل  2در شکل  روابط سایر متغیرها قابل مشاهده است.

بینی خردمندی سالمندان بر اساس پیششده برازش
پذیری پایبندی مذهبی، شخصیت اصیل، آبدیدگی و انعطاف

رایب استاندارد گری انسجام خود به همراه ضبا میانجی
های برازندگی مدل گزارش شاخص 3رها و در جدول مسی
 شد.

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 بینی خردمندی سالمندانشده پیش. مدل برازش2شکل 
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دو به درجه های خیشاخص، 3طبق نتایج جدول 
شاخص نیکویی قابل قبول،  45/4( با مقدار df2X/آزادی )

، شاخص برازش خیلی خوب 97/0( با مقدار GFIبرازش )
برازش  80/0( با مقدار AGFI) شدهنیکویی برازش اصالح

قبول، شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد قابل
(RMSEA با مقدار )برازش خوب، شاخص برازش  07/0

برازش خیلی خوب،  98/0( با مقدار NFIهنجارشده )

برازش  93/0( با مقدار NNFIشاخص برازش هنجارنشده )
برازش  99/0( با مقدار IFIخوب، شاخص برازش فزاینده )

( با مقدار CFI) ایبرازش مقایسهشاخص خیلی خوب و 
دهند. در جدول برازش خیلی خوب مدل را نشان می 99/0
 س مستقیم، غیرمستقیم، کل و واریان تأثیرنتایج  4

انسجام متغیرهای پژوهش بر روی خردمندی شده تبیین
 خود ارائه شد.

 

 

 4 جدول
 شده متغیرهای پژوهشمستقیم، غیرمستقیم، کل و واریانس تبیین تأثیرنتایج 

 شدهواریانس تبیین کل تأثیر غیرمستقیم تأثیر مستقیم تأثیر متغیرها

  به روی خردمندی
  08/0 ----- 08/0 پایبندی مذهبی

 
78/0 

 55/0** 16/0** 39/0** شخصیت اصیل
 01/0 ----- 01/0 آبدیدگی
 06/0 ----- 06/0 پذیریانعطاف

 70/0** ----- 70/0** انسجام خود
  به روی انسجام خود

  -03/0 ----- -03/0 پایبندی مذهبی
 41/0** ----- 41/0** شخصیت اصیل 69/0

 62/0** ----- 62/0** آبدیدگی
 08/0 ----- 08/0 پذیریانعطاف

**p<0/01    
( و =39/0β، شخصیت اصیل )4طبق نتایج جدول 

( بر خردمندی سالمندان اثر مستقیم =70/0βانسجام خود )
(، =08/0βمثبت و معنادار دارد، اما پایبندی مذهبی )

( بر =06/0βپذیری )( و انعطاف=01/0βآبدیدگی )
خردمندی سالمندان اثر مستقیم و معنادار ندارد. همچنین 

( بر =62/0β( و آبدیدگی )=41/0βشخصیت اصیل )
انسجام خود سالمندان اثر مستقیم مثبت و معنادار دارد، اما 

( بر =08/0βپذیری )( و انعطاف=β-03/0پایبندی مذهبی )

انسجام خود سالمندان اثر مستقیم و معنادار ندارد. عالوه بر 
گری انسجام خود بر آن شخصیت اصیل با میانجی

غیرمستقیم مثبت و معنادار دارد  تأثیرخردمندی سالمندان 
(16/0β=اما پایبندی مذهبی، آبدیدگی و انعطاف ،) پذیری

 تأثیرگری انسجام خود بر خردمندی سالمندان با میانجی
غیرمستقیم و معنادار ندارد. در نتیجه متغیر انسجام خود 
میانجی مناسبی بین شخصیت اصیل و خردمندی سالمندان 

اکی از آن است که فقط شخصیت است. بنابراین نتایج ح

  3جدول 
 بینی خردمندی سالمندانشده پیشهای برازندگی مدل برازششاخص

های شاخص
 برازندگی

/df2X GFI AGFI RMSEA NFI NNFI IFI CFI 

 99/0 99/0 93/0 98/0 07/0 80/0 97/0 45/4 آماره

 حد پذیرش
 3کوچکتر از 
 5مطلوب و تا 
 قابل قبول

یا  95/0
بیشتر برازش 

 خیلی خوب

یا بیشتر  80/0
برازش 

 قبولقابل

 08/0کمتر از 
 برازش خوب

یا  95/0
بیشتر برازش 

 خیلی خوب

یا  90/0
بیشتر برازش 

 خوب

یا  95/0
بیشتر برازش 

 خیلی خوب

یا  95/0
بیشتر برازش 

 خیلی خوب
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مستقیم و معنادار  تأثیراصیل و آبدیدگی بر انسجام خود 
درصد بر تغییرات انسجام خود  69دارند و متغیرهای مذکور 

دارند. همچنین شخصیت اصیل و انسجام خود بر  تأثیر
مستقیم و معنادار دارند و شخصیت اصیل با  تأثیرخردمندی 

غیرمستقیم و  تأثیرمندی میانجی انسجام خود بر خرد
درصد بر تغییرات  78معنادار دارد و متغیرهای مذکور 

 دارند.  تأثیرخردمندی 

 گیریبحث و نتیجه
با توجه به افزایش روزافزون نرخ جمعیت سالمندان در 

 شناختیهای مثبت روانویژگی بهبودجامعه ایران، اهمیت 
باشد. در نتیجه این ناپذیر میآنها از جمله خردمندی اجتناب

بررسی رابطه پایبندی مذهبی، شخصیت  پژوهش با هدف
پذیری با خردمندی در سالمندان اصیل، آبدیدگی و انعطاف

 انجام شد. گری انسجام خودبا میانجی
 تأثیرها نشان داد که پایبندی مذهبی بر خردمندی یافته

دار نداشت. این نتیجه با نتیجه پژوهش مستقیم و معنا
داری و ( که بر نقش دین1394کردنوقابی و همکاران )

های معنوی بر خردمندی سالمندان تأکید کردند، جنبه
( در پژوهشی 1394ناهمسو بود. کردنوقابی و همکاران )

های آن به درباره دیدگاه سالمندان در مورد خرد و مؤلفه
ی از چهار عامل مؤثر بر خرد، این نتیجه رسیدند که یک

داری است. آنان نظر سالمندان را درباره عوامل مؤثر بر دین
های خود خردمندی ارزیابی و سالمندان بر اساس تجربه

های افراد خردمند را بیان کردند که ممکن است ویژگی
خود داشته یا نداشته باشند، اما در پژوهش حاضر به 

پرداختند. احتماالً همین  های خودقضاوت درباره ویژگی
های خود های دیگران و ویژگیتفاوت در ارزیابی ویژگی

فرد باعث تفاوت بین نتایج شده باشد. همچنین در تبیین 
توان پایبندی مذهبی بر خردمندی سالمندان می تأثیرعدم 

تواند دالیل مختلفی داشته گفت که پایبندی مذهبی می
پایبندی مذهبی را به باشد. برخی هدف درونی دارند و 

دهند و حتی در صورت عدم تأیید خاطر خود آنها انجام می
ورزند، اما در برخی دیگر دیگران به انجام آن اصرار می

هدف بیرونی دارند و به دنبال کسب پاداش و دوری از رنج 
باشند. احتماالً برخی سالمندان این پژوهش و عذاب می

رای هدف بیرونی بودند دارای هدف درونی و برخی دیگر دا
و این امر باعث عدم رابطه مثبت یا منفی بین پایبندی 

 مذهبی و خردمندی شده است.

های دیگر نشان داد که شخصیت اصیل بر یافته
مستقیم و معنادار داشت. این نتیجه با  تأثیرخردمندی 

( که بر نقش 1396خواه و همکاران )نتیجه پژوهش سعادت
از زندگی سالمندان و نتیجه  شخصیت اصیل بر رضایت

( که بر نقش 1394پژوهش کردنوقابی و همکاران )
های شخصیتی بر خردمندی سالمندان تأکید کردند، ویژگی

توان گفت اصالت یکی از همسو بود. در تبیین این یافته می
های زندگی سالم است و سطوح پایین ترین جنبهاساسی

ن افسردگی و چوهای منفی سالمت هماصالت با جنبه
نفس پایین همراه است. همچنین اصالت یکی از عزت
عنوان گرا است و نه تنها بهشناسی مثبتهای روانسازه

یک مقدمه برای زندگی سالم، بلکه جوهره اصلی رفاه و 
زندگی سالم است. عالوه بر آن افراد دارای اصالت از 
خودشناسی و هویت شخصی مناسبی برخوردارند که این 

کنند تا در برابر استرس و ها به افراد کمک میگیویژ
کار گیرند و محور را بههای مسألههای زندگی روشبحران

تر عمل نمایند و از در هنگام مقابله با مشکالت مقاوم
آوری و سالمت روان بیشتری برخوردار باشند. بنابراین تاب

اصالت از طریق کاهش مشکالت شناختی و افزایش 
ای سازگار باعث افزایش ز راهکارهای مقابلهاستفاده ا

 شود.خردمندی می
 تأثیرها نشان داد که آبدیدگی بر خردمندی دیگر یافته

مستقیم و معنادار نداشت. این نتیجه با نتیجه پژوهش 
( که بر نقش آبدیدگی بر 1396خواه و همکاران )سعادت

لیل رضایت از زندگی سالمندان تأکید کردند، ناهمسو بود. د
خواه و احتمالی ناهمسویی پژوهش حاضر با پژوهش سعادت

( این است که آنها رضایت از زندگی را 1396همکاران )
بررسی کردند، اما در پژوهش حاضر خردمندی بررسی شد. 
رضایت از زندگی بیشتر جنبه هیجانی و احساسی دارد، اما 
خردمندی بیشتر جنبه شناختی دارد و آبدیدگی در نتیجه 

انگیز آمیز در مقابله با رخدادهای چالشهای موفقیتربهتج
های شود. این تجربهزای زندگی ایجاد میو استرس

 تأثیرآمیز سریع بر احساس در مقایسه شناخت موفقیت
گذارند و به همین دلیل آبدیدگی بر رضایت از زندگی می

معناداری  تأثیرمثبت و معنادار دارد، اما بر خردمندی  تأثیر
دارد. به عبارت دیگر برای داشتن احساس رضایت از ن

آمیز خیلی زیادی نیست، اما های موفقیتزندگی به تجربه
های برای داشتن احساس خردمندی نیاز به تجربه

 تأثیرهمچنین در تبیین عدم  آمیز بیشتری است.موفقیت
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خواه آبدیدگی بر خردمندی سالمندان بر مبنای نظر سعادت
عنوان توان گفت آبدیدگی به( می1396و همکاران )

شناختی مثبتی تعریف شده که پس تغییرات شخصی و روان
شود و زا ایجاد میاز وقوع یک حادثه سخت و استرس

زای شدیدی را تجربه افرادی که در گذشته شرایط استرس
طور کنند، بهاستفاده میمسأله اند از انطباق متمرکز بر کرده

در مسأله های حل طریق مهارتکوشند از فعالی می
زا تغییر ایجاد کنند. همچنین این افراد به موقعیت استرس

ای خوبی قادرند تا به جای استفاده از راهبردهای مقابله
های سازگار استفاده کنند. در نتیجه ناسازگار از پاسخ

های سالمندان دارای آبدیدگی باال در برخی ویژگی
پذیری نمره وری و انعطافآشناختی از جمله تابروان

های ذهنی از جمله گیرند، اما الزاماً در ویژگیباالیی می
گیرند. بنابراین در سالمندان خردمندی نمره باالیی نمی

 معناداری بر خردمندی نداشت. تأثیرآبدیدگی 
پذیری بر ها نشان داد که انعطافهمچنین یافته

نداشت. این مستقیم و معنادار  تأثیرخردمندی سالمندان 
( که بر نقش یادگیری 2014نتیجه با نتیجه پژوهش یانگ )

های مهم و معنادار زندگی در خردمندی تأکید از تجربه
کردند، ناهمسو بود. دلیل ناهمسویی پژوهش حاضر با 

( این است که آنان نقش یادگیری از 2014پژوهش یانگ )
بسیار های مهم و معنادار زندگی را بررسی کردند که تجربه

های ذکر پذیری یادگیری از تجربهباشد و انعطافجامع می
باشد، اما در پژوهش حاضر فقط نقش یک متغیر شده می

پذیری بررسی شده و با توجه به اینکه یعنی انعطاف
میانگین آن در پژوهش حاضر پایین است. در نتیجه منطقی 

معناداری بر  تأثیرپذیری رسد که انعطافبه نظر می
 تأثیرمندی نداشته باشد. همچنین در تبیین عدم خرد

پذیری توان گفت انعطافپذیری بر خردمندی میانعطاف
ها و سایر سازد که در برابر فشارها، چالشفرد را قادر می

مسائل عاطفی و اجتماعی برخورد مناسب و کارآمد داشته 
پذیری پایینی برخوردار باشند باشند. وقتی افراد از انعطاف

به طور شوند و طور غیرفعال با شرایط محیطی مواجه میبه
دهند، روند و کارها را با تعلل انجام میبه خطا می معمول

توان تغییرات اساسی در زندگی پذیری میبا انعطافبنابراین 
ایجاد کرد، اما سالمندان به دلیل شرایط سنی و موقعیت 
اجتماعی دچار استرس و اضطراب شده و در انجام 

گردند. های مستلزم تفکر دچار آشفتگی فکری میفعالیت
های زیاد به بنابراین سالمندان به دلیل تجربه شکست

کنند و احتماال این تصور در توانمندی فکری خود شک می
توانند شود که قادر به تغییر نیستند و نمیآنها ایجاد می

پذیری بر شرایط خود را بهبود بخشند. در نتیجه انعطاف
 معناداری نداشت. تأثیرخردمندی سالمندان 

های دیگر نشان داد انسجام خود بر خردمندی یافته
مستقیم و معنادار داشت. این نتیجه با نتیجه  تأثیرسالمندان 

( که بر نقش 1394پژوهش کردنوقابی و همکاران )
های شخصیتی )یکی از ابعاد آن انسجام خود است( ویژگی

بر خردمندی سالمندان تأکید کردند، همسو بود. در تبیین 
توان گفت افراد دارای انسجام خود یعنی این یافته می

فذ، پایدار و پویا درباره قابل فهم، قابل افرادی که احساس نا
مدیریت و معنادار بودن رویدادهای زندگی دارند، در زندگی 

شوند، خود با استرس، چالش و مشکالت کمتری مواجه می
طبع شوخ به طور معمولاحساس رضایت بیشتری دارند، 

زا مواجه هستند و حتی هنگامی که با مسائل استرس
خوبی بر آنها یا با کمک دیگران بهشوند به تنهایی و می

شوند. چنین افرادی تمام رویدادهای زندگی را چیره می
کنند بر رویدادها و دانند و تالش میمعنادار و با ارزش می

چالش های زندگی مسلط شوند، یا آنها را درک کنند و یا 
برای آنها معنایی یابند. بنابراین این سازه شخصیتی، نگرش 

دهد ای تغییر میزا را به گونهوقایع استرس فرد نسبت به
که فرد کمترین هیجان منفی را تجربه کند و انرژی فرد 

جای اینکه صرف تعدیل هیجانات منفی شود، در جهت به
ها مورد استفاده قرار گیرد بهبود شرایط و استفاده از فرصت

 توانند باعث افزایش خردمندی شوند.که این عوامل می
گری شان داد پایبندی مذهبی با میانجیها نیافته

غیرمستقیم و  تأثیرانسجام خود بر خردمندی سالمندان 
انسجام خود میانجی مناسبی بین بنابراین معنادار نداشت، 

پایبندی مذهبی و خردمندی سالمندان نبود. در تبیین این 
توان گفت افراد جوان و میانسال در صورت یافته می

گیری مذهبی درونی رای جهتمذهبی بودن بیشتر دا
هستند، در مقابل سالمندان در صورت مذهبی بودن نیاز به 
بررسی بیشتری دارند. چون برخی از آنان برای فرار از 
فشارهای زندگی و کاهش درد و ناراحتی ناشی از آن به 

گیری مذهبی بیرونی هستند. مذهب روی آوردند و جهت
ر سالمندان برخالف توان انتظار داشت که دبنابراین می

جوانان و میانساالن پایبندی مذهبی که بیشتر جنبه بیرونی 
معناداری نداشته باشد. بنابراین  تأثیردارد بر خردمندی 

متغیر انسجام خود )یک متغیر شخصیتی که یک 
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گیری شخصی به زندگی است و باعث بهبود سالمت جهت
 تأثیر عنوان یک متغیر میانجیشود( بهجسمی و روانی می

معناداری در رابطه پایبندی مذهبی و خردمندی ندارد. 
معناداری بر انسجام خود  تأثیربنابراین پایبندی مذهبی 

تواند میانجی مناسبی بین انسجام خود نمیبنابراین ندارد، 
پایبندی مذهبی و خردمندی باشد. در نتیجه پایبندی 

بر معناداری  تأثیرگری انسجام خود مذهبی با میانجی
 خردمندی سالمندان نداشت.

ها نشان داد شخصیت اصیل با عالوه بر آن یافته
 تأثیرگری انسجام خود بر خردمندی سالمندان میانجی

انسجام خود بنابراین غیرمستقیم مثبت و معنادار داشت، 
میانجی مناسبی بین شخصیت اصیل و خردمندی سالمندان 

ر شخصیت اصیل با توان گفت اثبود. در تبیین این یافته می
شناختی و انگیزشی صورت های روانواسطه مکانیزم

توان به های انگیزشی میگیرد که از مهمترین مکانیزممی
های انگیزه پیشرفت و هدفمندی و از مهمترین مکانیزم

توان به باورهای خودکارآمدی و انسجام شناختی میروان
گیری کلی، معنای یک جهتخود اشاره کرد. انسجام خود به

یک احساس نافذ، پایدار و پویا از اطمینان به اینکه 
رویدادهای زندگی قابل کنترل، قابل مدیریت و معنادار 

باشد. همچنین از آنجایی که شخصیت اصیل بر هستند، می
مستقیم و  تأثیرانسجام خود و انسجام خود بر خردمندی 

با شخصیت اصیل  تأثیرهنگامی که بنابراین مثبت داشت، 
گری انسجام خود بر خردمندی ارزیابی شود، میانجی

بین شخصیت اصیل و مؤثری تواند نقش انسجام خود می
انسجام خود میانجی بنابراین خردمندی داشته باشد، 

مناسبی بین شخصیت اصیل و خردمندی است. در نتیجه 
معناداری  تأثیرگری انسجام خود شخصیت اصیل با میانجی

 دان داشت.بر خردمندی سالمن
گری انسجام خود ها نشان داد آبدیدگی با میانجییافته

غیرمستقیم و معنادار نداشت،  تأثیربر خردمندی سالمندان 
انسجام خود میانجی مناسبی بین آبدیدگی و بنابراین 

خردمندی سالمندان نبود. در تبیین این یافته بر مبنای نظر 
آبدیدگی  توان گفت( می1396خواه و همکاران )سعادت

شناختی مثبتی تعریف عنوان تغییرات شخصی و روانبه
زا ایجاد و سبب شده که پس از وقوع یک حادثه استرس

ها و اهداف زندگی، تغییر تغییرات مثبت در سه حوزه اولویت
شود. در روابط با دیگران و احساس قدرت درونی بیشتر می

زا و استرس هایدنبال تغییر موقعیتافراد آبدیده بیشتر به

مدار هستند. در نتیجه استفاده از راهبردهای مسأله
آوری، سالمندان دارای قدرت آبدیدگی باال در تاب

بنابراین گیرند، پذیری و انسجام خود نمره باالیی میانعطاف
معناداری بر انسجام خود دارد و  تأثیردر سالمندان آبدیدگی 

ندی دارد، اما برآیند معناداری بر خردم تأثیرانسجام خود نیز 
گری انسجام خود بر خردمندی آبدیدگی با میانجی تأثیر

غیرمستقیم و  تأثیرمعنادار نیست. بنابراین آبدیدگی 
تواند انسجام خود نمیبنابراین معناداری بر خردمندی ندارد، 

میانجی مناسبی بین آبدیدگی و خردمندی باشد. در نتیجه 
معناداری بر  تأثیرخود  گری انسجامآبدیدگی با میانجی

 خردمندی سالمندان نداشت.
گری پذیری با میانجیهای دیگر نشان داد انعطافیافته

غیرمستقیم و  تأثیرانسجام خود بر خردمندی سالمندان 
انسجام خود میانجی مناسبی بین بنابراین معنادار نداشت، 

پذیری و خردمندی سالمندان نبود. در تبیین این انعطاف
سازد در پذیری فرد را قادر میتوان گفت انعطافیافته می

ها و سایر مسائل عاطفی و اجتماعی برابر فشارها، جالش
پذیری برخورد مناسب و کارآمد داشته باشند و انعطاف

رای روبرو شدن با موقعیت جدید و توانایی بالقوه افراد ب
پذیری باشد. افراد دارای انعطافبینی میغیرقابل پیش

شود و به طور غیرفعال با شرایط محیطی مواجه میپایین به
کنند و به مرور به این نتیجه های خود شک میتوانایی

توانند شرایط رسند که به دیگران وابسته هستند و نمیمی
معناداری  تأثیرپذیری د. بنابراین انعطافخود را بهبود بخشن

تواند انسجام خود نمیبنابراین بر انسجام خود ندارد، 
پذیری و خردمندی باشد. در میانجی مناسبی بین انعطاف

 تأثیرگری انسجام خود پذیری با میانجینتیجه انعطاف
 معناداری بر خردمندی سالمندان نداشت.

شخصیت اصیل و طور کلی نتایج نشان داد که به
مستقیم مثبت و  تأثیرانسجام خود بر خردمندی سالمندان 

معنادار داشتند، اما پایبندی مذهبی، آبدیدگی و 
مستقیم و  تأثیرپذیری بر خردمندی سالمندان انعطاف

گری معنادار نداشتند. همچنین شخصیت اصیل با میانجی
ت غیرمستقیم مثب تأثیرانسجام خود بر خردمندی سالمندان 

و معنادار داشت، اما پایبندی مذهبی، آبدیدگی و 
گری انسجام خود بر خردمندی پذیری با میانجیانعطاف

بنابراین غیرمستقیم و معنادار نداشتند.  تأثیرسالمندان 
ات تأثیرمدیران و مسئوالن سرای سالمندان باید به 
پذیری پایبندی مذهبی، شخصیت اصیل، آبدیدگی و انعطاف
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خود و خردمندی توجه کرده و بر اساس آنها بر انسجام 
هایی برای بهبود انسجام خود و خردمندی سالمندان برنامه

دیده اقدام به اجرای آن طراحی و توسط متخصصان آموزش
شخصیت اصیل بر کنند. همچنین با توجه به اینکه 

صورت مستقیم و غیرمستقیم )از خردمندی سالمندان به
مشاوران و بنابراین داشت،  تأثیرطریق انسجام خود( 

روانشناسان برای بهبود خردمندی و انسجام خود سالمندان 
نخست باید میزان شخصیت اصیل آنها را از طریق 

 های آموزشی افزایش دهند.کارگاه
های پژوهش تعداد زیاد ترین محدودیتمهم
های آنها و استفاده از ابزارهای ها و گویهنامهپرسش

ها بود. ممکن است آوری دادهای جمعدهی برخودگزارش
سالمندان با توجه به شرایط جسمی و روحی در هنگام 
پاسخگویی دچار خستگی شوند و همچنین آنان در هنگام 

ده تالش کنند خود را پاسخگویی به ابزارهای خودگزارش
بهتر از آنچه که واقعا هستند، نشان دهند که این عوامل تا 

دهند. هرچند تالش شد ش میحدودی دقت نتایج را کاه
با دادن زمان کافی و بیان این نکته به پاسخ صحیح و غلط 
وجود ندارد و بهترین پاسخ، پاسخی است که گویای 
وضعیت واقعی آنها باشد از کاهش دقت نتایج جلوگیری 
شود. محدودیت دیگر، محدود شدن جامعه پژوهش به 

عمیم نتایج به در تبنابراین باشد، سالمندان شهر اهواز می
عنوان آخرین سالمندان سایر شهرها باید احتیاط کرد. به

گیری در توان به استفاده از روش نمونهمحدودیت می
دسترس اشاره کرد. بنابراین پیشنهاد می شود در 

های ها از مصاحبهآوری دادههای آتی برای جمعپژوهش
یری از گساختاریافته و برای نمونهساختاریافته و یا نیمه

گیری کمتر مثل تصادفی های دارای خطای نمونهروش
شود این پژوهش در استفاده شود. همچنین پیشنهاد می

سالمندان سایر شهرها انجام شود. بدون شک برای طراحی 
های کاربردی مناسب جهت بهبود و اجرای برنامه

شناختی از جمله خردمندی نیاز به های مثبت روانویژگی
 یشتری است.های بپژوهش
 گزاریسپاس

پژوهشگران از سالمندان محترم شهر اهواز که در پژوهش 
 کنند. شرکت داشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی می

 منابع
زاده، پ.، صبری نظرزاده، ر.، و معمارباشی اول، م. احتشام

(. رابطه بین احساس انسجام و عملکرد شغلی با 1392)

مجله گری سالمت روان و راهبردهای مقابله. میانجی
 .85-97(، 3)3شناختی، های روانها و مدلروش

(. بررسی 1395اکبری، ع.، هاشمی، س.، و خبازی کناری، م. )
نامه مجله پژوهشهای روانسنجی مقیاس خردمندی. ویژگی

 .19-34(، 2)2شناسی مثبت، روان

باریابی آزمون پایبندی (. ساخت و اعت1388بزرگی، م. )جان
دوفصلنامه البالغه. های قرآن و نهجمذهبی بر اساس گزاره

 .79-105(، 5)3شناسی، مطالعات اسالمی و روان

(. رضایت از 1396خواه، ش.، سجادیان، ا.، و قمرانی، ا. )سعادت
زندگی در سالمندان بازنشسته: نقش آبدیدگی و شخصیت 

 .11-20(، 1)3شناسی پیری، مجله رواناصیل. 

(. نقش 1394صیدی، م. س.، محبی، ز.، و رضایی، خ. )
ای سوء رفتار با سالمندان در رابطه بین زایندگی و واسطه

 .49-56(، 2)1شناسی پیری، مجله روانانسجام خود. 

بینی (. پیش1395قیطانچی، ص.، و ابراهیمی مقدم، ح. )
 شادکامی بر اساس الگوی پنج عاملی شخصیت و باورهای

(، 1)2شناسی پیری، مجله روانفراشناختی در سالمندان. 
22-13. 

(. دیدگاه 1394کردنقابی، ر.، دلفان بیرانوند، آ.، و عربلو، ز. )
شناسی خرد. های آن: روانسالمندان در مورد خرد و مولفه

 .157-167(، 3)1شناسی پیری، مجله روان

رمان مبتنی (. اثربخشی د1396مرادزاده، ف.، و پیرخائفی، ع. )
پذیری بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی و انعطاف

نشریه روان شناختی کارکنان متأهل اداره بهزیستی. 
 .1-7(، 6)5پرستاری، 

بین (. نقش پیش1393نیکوگفتار، م.، و سعیدی، م. ت. )
شناسی روانخردمندی در سالمت عمومی سالمندان. 

 .38-46(، 2)3سالمت، 

(. رابطه 1394هریس، م. )بزرگی، م.، و آگاهجانهراتیان، ع. ع.، 
پایبندی مذهبی و تعارض زناشویی و تفاوت آنها در میان 

(، 5)2نامه اسالمی زنان و خانواده، مجله پژوهشزوجین. 
117-101. 

Baker, Z. G., Tou, R. Y. W., Bryan, J. L., & 

Knee, C. R. (2017). Authenticity and well-

being: Exploring positivity and negativity 

in interactions as a mediator. Personality 

and Individual Differences, 113, 235-239. 

Beaumont, S. L. (2017). Identity flexibility 

and wisdom in adulthood: The roles of 

a growth-oriented identity style and 

contemplative processes. In J. D. Sinnott 

(Ed.). Identity Flexibility During Adulthood 

(pp: 53-69). Springer Publisher. 

https://www.researchgate.net/publication/319857955_Identity_Flexibility_During_Adulthood


 

 

 

 65-79، 3، شماره 3، دوره 1396، شناسی پیریروان بزرگیدشت و  رسولیان 240

Bitar, R. P. (2013). The wisdom of clarity and 

coherence in analytic theology. Journal of 

the American Academy of Religion, 81(3), 

578–585. 

Cui, C., Wang, K., An, J., & Jin, C. (2017). 

Current status and influencing factors of 

post-traumatic growth in maintenance 

hemodialysis. International Journal of 

Nursing Sciences, 4(4), 362-366. 

Dennis, J. P., & VanderWal, J. S. (2010). The 

cognitive flexibility inventory: Instrument 

development and estimates of reliability 

and validity. Cognitive Therapy Research, 

34(3), 241-53. 

Fiorini, L. C., & Rodrigues-Neto, J. A. (2017). 

Self-consistency, consistency and cycles in 

non-partitional knowledge models. 

Mathematical Social Sciences, 87, 11-21. 

Flensborg-medsen, T., Ventegodt, S., & 

Merrick, J. (2006). Sense of coherence and 

physical health. Testing Antonovsky’s 

theory. TSW Holistic Health & Medicine, 

1, 248-255. 

Ghorbani, N., Christopher, J., & Watson, P. J. 

(2010). Comparative analysis of integrative 

self-knowledge, mindfulness, and private 

self-consciousness in predicting responses 

to stress in Iran. International Journal of 

Psychology, 45(2), 147-154. 

Grossmann, I., Sahdra, B. K., & Ciarrochi, J. 

(2016). A Heart and a mind: Self-

Distancing facilitates the association 

between heart rate variability, and wise 

reasoning. Frontiers in Behavioral 

Neuroscience, 10(68), 1-10. 

Hunler, O. S., & Gencoz, T. I. (2005). The 

effect of religiousness on marital 

satisfaction: Testing the mediator role of 

marital problem solving between 

religiousness and marital satisfaction. 

Contemporary Family Therapy, 27(1), 123-

136. 

Hunter, J. A., Abraham, E. H., Hunter, A. G., 

Goldberg, L. C., & Eastwood, J. D. (2016). 

Personality and boredom proneness in the 

prediction of creativity and curiosity. 

Thinking Skills and Creativity, 22, 48-57. 

Kashdan, J., & Roitenberg, J. (2010). 

Psychological flexibility as a fundamental 

aspect of health. Clinical Psychology 

Review, 30(7), 865-878. 

Kashdan, T. B., & Kane, J. Q. (2011). Post-

traumatic distress and the presence of post-

traumatic growth and meaning in life: 

Experiential avoidance as a moderator. 

Personality and Individual Differences, 

50(1), 84-89. 

Lucia, A. (2013). Wise religiosity: the 

relationship between religiosity and 

wisdom moderated by personality traits. 

Studia Psychologica, 55(3), 181-194. 

Moitra, E., & Gaudiano, B. A. (2016). A 

psychological flexibility model of 

medication adherence in psychotic-

spectrum disorders. Journal of Contextual 

Behavioral Science, 5(4), 252-257. 

Plociennik, E. (2018). Children’s creativity as 

a manifestation and predictor of their 

wisdom. Thinking Skills and Creativity, 28, 

14-20. 

Raivio, M., Kautiainen, H., Immonen, S., & 

Pitkala, K. (2016). Alcohol use and 

happiness among retired Finns living in 

Spain compared to those in Finland. 

European Geriatric Medicine, 7(1), 3-7. 

Robinson, L. E., & Goodway, J. D. (2009). 

Instructional climates in preschool children 

who are at risk. Part I: Object-control skill 

development. Research Quarterly Exercise 

Sport, 80(3), 533-542. 

Schmit, D. E., Muldoon, J., & Pounders, K. 

(2012). What is wisdom? The development 

and validation of a multidimensional 

measure. Journal of Leadership, 

Accountability and Ethics, 9(2), 39-54. 

Smith, M. C. (2012). The relationships among 

cognitive, spiritual and wisdom 

development in adults. Doctor Thesis of 

Philosophy, Cleveland State University. 

Staudinger, U. M., Lopez, D. F., & Baltes, P. 

B. (1997). The psychometric location of 

wisdom-related performance: Intelligence, 

personality, and more? Personality and 

Social Psychology Bulletin, 23(11), 1200-

1214. 

Sun, L., Deng, Y., & Qi, W. (2018). Two 

impact pathways from religious belief to 

public disaster response: Findings from a 

literature review. International Journal of 

Disaster Risk Reduction, 27, 588-595. 

Svence, G. (2015). Correlation between 

mindfulness, coherence and wisdom in 

sample of different age groups in 

adulthood. Society, Integration, Education, 

Proceedings of the International Scientific 

Conference, 4, 384-396. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352013217300698
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352013217300698
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352013217300698
https://www.sciencedirect.com/science/journal/23520132
https://www.sciencedirect.com/science/journal/23520132
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165489617300318
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165489617300318
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01654896
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187116300773
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187116300773
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18711871
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886910004319
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886910004319
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886910004319
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886910004319
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212144716300618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212144716300618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212144716300618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212144716300618
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187117303607
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187117303607
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187117303607
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18711871
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878764915002119
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878764915002119
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878764915002119
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420917302959
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420917302959
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420917302959
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420917302959
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22124209
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22124209


 

 

 

 65-79، 4، شماره 3، دوره 1396، شناسی پیریروان با خردمندیپذیری پایبندی مذهبی، شخصیت اصیل، آبدیدگی و انعطاف 241

Tabakhnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). 

Using multivariate statistics (5th Ed.). 

Boston: Allyn & Bocon Publisher. 

Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (1996). The 

posttraumatic growth inventory: Measuring 

the positive legacy of trauma. Journal of 

Traumatic Stress, 9(3), 455-471. 

Vishnevsky, T. (2013). A grounded theory 

study of posttraumatic growth and wisdom 

in a sample of oncology nurses. Doctor 

Thesis of Philosophy, University of North 

Carolina at Charlote. 

Wallace, D. P., McCracken, L. M., Weiss, K. 

E., & Harbeck-Weber, C. (2015). The role 

of parent psychological flexibility in 

relation to adolescent chronic pain: further 

instrument development. Journal of Pain, 

16(3), 235-246. 

Webster, J. D. (2007). Measuring the character 

strength of wisdom. Aging and Human, 65, 

163-183 

Willard, A. K., & Norenzayan, A. (2017). 

Spiritual but not religious: Cognition, 

schizotypy, and conversion in alternative 

beliefs. Cognition, 165, 137-146. 

Wood, A. M., Linley, P. A., Maltby, J., 

Baliousis, M., & Joseph, S. (2008). The 

authentic personality: A theoretical and 

empirical conceptualization, and the 

development of the authenticity scale. 

Journal of Counseling Psychology, 55, 

385-399. 

Yang, Sh. (2014). Wisdom and learning from 

important and meaningful life experiences. 

Journal of Adult Development. 21(3), 129-

146. 

Yucetin, L., Bozoklar, C. A., Yanik, O., Tekin, 

S., & Demirbas, A. (2015). An 

investigation of post-traumatic growth 

experiences among living kidney donors. 

Transplantation Proceedings, 47(5), 1287-

1290.

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526590014010694
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526590014010694
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526590014010694
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526590014010694
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001002771730135X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001002771730135X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001002771730135X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041134515003528
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041134515003528
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041134515003528
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00411345

	پیش از تحلیل دادهها پیشفرضهای روش تحلیل بررسی شد. بر اساس کجی و کشیدگی گزارش شده در جدول 1 فرض نرمال بودن تأیید شد. در جدول 2 نتایج همبستگی  شخصیت اصیل، آبدیدگی، انعطافپذیری، انسجام خود و خردمندی سالمندان گزارش شد.

