بررسی تعیین سهم امیدواری و بهزیستی فردی در رضایت از زندگی
سالمندان تهران 



سیما علیدائی

1

حسین ابراهیمی مقدم
تاریخ وصول92/6/22:

2

تاریخ پذیرش92/11/8 :

چکيده
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تعییین سهم امیدواری و بهزیستی فردی در
رضایت از زندگی سالمندان تهران است.
روش بررسی :برای نیل به هدف مذ کور ،با مراجعه به مکانهای عمومی مانند
مراکز خرید ،بوستانها و فرهنگسراها یک نمونه مشتمل بر  222سالمند ( 122زن و
 98مرد) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد .سپس افراد سالمند به
وسیله مقیاس های امیدواری ،بهزیستی فردی و رضایت از زندگی مورد مطالعه قرار
گرفتند .برای تجزیه و تحلیل داده ها ،از آمار توصیفی (روش همبستگی پیرسون )
و آمار استنباطی (روش رگرسیون چندگانه) استفاده شد.
یافتهها :نتایج این تحقیق نشان دادند که بین امیدواری و بهزیستی فردی در رضایت
از زندگی از سالمندان تهران همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد.
نتیجه گیری :امیدواری و بهزیستی فردی با رضایت از زندگی سالمندان رابطه مثبت
وجود دارد.
واژگان کلیدی :امیدواری ،بهزیستی فردی ،رضایت از زندگی ،سالمندان.

 -1کارشناس ارشد روان شناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن sima.alidaei@gmail.com
 -2استادیار گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
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مقدمه
در دهه های قرن بیستم ،هرم های جمعیت اکثر کشورهای دنیا بصورت مثلثی شکل بوود ،اموا بوا
پیشرفتهای علموی و نونعتی و کنتوری میوبان بواروری ،ایون هورم هوا بوه شوکل اسوتوانه ای در
کشورهای در حای توسعه و حتی با قاعده ای نازکتر از راس در کشوورهای نونعتی مثول ایتالیوا،
دانمارک ،آلمان و ....درآمده است و این موضوع نشان دهنده ی پیر شودن جمعیوت مویباشود.
جمعیت جهان رو به پیر شدن است ،آمارهای موجود نشان میدهند که جمعیوت بوا ی  06سوای
جهان تقریبا با جمعیت کودکان زیر  5سای برابری میکند و پیش بینی شوده اسوت کوه در سوای
 2656جمعیت سوالمندان ننود برابور کودکوان زیور  5سوای شوود و در  56سوای آینوده جمعیوت
سالمندان به دو میلیارد نفر در جهان برسد .بر اسواس آمارهوای موجوود جمعیوت ایوران در سوای
 1835دارای  %25زیر  15سای و  %7/8با ی  06سوای اسوت کوه موی توانود نشوان دهنوده گو ار
ساختمان سنی از جوانی به سالخوردگی باشد .بنا براین بهتر است از فرایند سالمندی نوببت بوه
میان آید .فرایند سالمندی عبارت از کاهش تدریجی عملکرد سیستم های بدن از جملوه قلوو و
عروق ،تنفس ،دستگاه ادراری تناسلی ،غدد درون ریب و سیستم ایمنوی بودن مویباشود .در طووی
فرآیند سالمندی یک فورد بوالس سوالم ،بوه فوردی ضوعیا بوا کواهش در رفیوت هوای مختلوا
فیبیولوژیک و افبایش استعداد ابتال ء بوه بسویاری از بیمواریهوا و مور

تبودیل مویشوود .ایون

پدیده ،خاص یک گروه مشخص نبوده ،همه افراد آن را به مرور تجربه خواهند کرد .آنچه مهم
است این است که سالمندی ،موجو کاهش تبورک ،مراقبوت ناکوافی ،درآمود کوم و افوبایش
شیوع بیماریهای جسمی و روانی است .به همین دلیل پژوهشگران ،بویش از پویش بوه ایون بواور
رسیده اند که در این دوره رفتارهای ارتقواء دهنوده سوالمت نیوب ،بوا توجوه بوه حفور کوارکرد و
استقالی افراد و افبایش کیفیت زندگی آنها ،اهمیت فراوانی پیودا مویکنود .مشوکالت و مسوایل
متعدد سالمندان موجو کاهش کیفیت زندگی آنها میشود .معمو " سالمندی را سنین با تر از
 06سای می نامیم ولی حقیقت آن است که تعیین مرز مشخص شروع سالمندی و خاتموه جووانی
تا حدی مشکل است .ولی بطور کلی پیری یک امر نسبی است و به عبارت دیگر پیری به معنای
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واقعی وجودندارد و احساس پیری یک مساله درونی و روانی اسوت و در افوراد متفواوت اسوت.
سالمندی یک سراشیبی ساده نیست که همه با یک شتاب آن را به پایین طی کنند بلکوه پلکوانی
با نرده های بی نظم است که برخی با سرعتی بیش از دیگران به پایین می آیند .بر پایه تبقیقوات
انجام شده می توان نتیجه گیری کرد که زندگی واقعی فرد پیر لبوموا رقوت انگیوب نموی گوردد.
برای نمونه در مقایسه بین افراد جوان و سالمند ،مشخص شده است کوه افوراد سوالمند نسوبت بوه
جوانان از زندگیشان رضایت بیشتری داشتهاند .داینر ( )2662مینویسد :سالمندی یک امر نسبی
است و یک فرد ند ساله ممکن است نسبت به یک فرد  05ساله سرحای تر و شاداب تر باشود.
نقش و موقعیت سوالمندان از جامعوه ای بوه جامعوه ی دیگور تفواوت دارد .اموا بعیوی از مسوایل
سالمندان نظیر افبایش خطر مر

با افبایش سن و وجوود بیمواریهوای موبمن هموواره در هموه

جوامع مشترک میباشد .رضایت از زندگی یک مفهوم ذهنی و منبصور بفورد بورای هور انسوان
است که به همراه عاطفه ی مثبت و عاطفه ی منفی ،سه جبء اساسویِ بهبیسوتیِ ذهنوی را تشوکیل
می دهد و عموما به ارزیابی های شناختی یک شخص از زنودگی اش اشواره دارد .ایون مفهووم،
یک ارزیابی کلّی از زندگی بوده و فرایندی مبتنی بور قیواوت فوردی اسوت یعنوی شوخص بور
اساس معیارهای شخصی خود ،کیفیت زندگی اش را میسنجد (شین و جانسون 1773 ،به نقول
از پاوت و داینر1.)1778 ،رضایت از زندگی به معنای رضوایت از یوک موقعیوت خواص نیسوت،
بلکه به معنای رضایت از تمامی تجارب زندگی است و در حقیقت بوه نووعی بهبیسوتی در تموام
جنبه های زندگی (اجتماعی ،اخالقی و غیره) اشاره دارد .رضایت از زندگی در دو منظور ذهنوی
و عینی تصور شده است .رضایت از زندگی از منظر عینی بر کنتری شرایط بیرونوی ماننود سوط
درآمد ،شبکه های ارتباطی با دوستان ،کیفیت زندگی و دسترسی بوه خودمات سوالمت متمرکوب
است .همچنین ،این مفهوم از منظر ذهنی یا درونی به قیاوت درونی اشخاص در موورد کیفیوت
تمام جوانو زندگیشان اشاره دارد که شامل ادراک شخص از رضوایت از زنودگی (رضوایت از
دوستان ،خانواده و مبیط زندگی) ،گبارشهای شخصی در موورد سوالمت جسومانی (سوالمتی
1. Pivot & Dinner
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ادراک شده و تعداد روزهوایی کوه شوخص از نظور سوالمت جسومانی و روانوی ضوعیا اسوت)
میباشد .عوامل مختلفی از قبیل سالمت جسمی و روانی ،ویژگیهای شخصویتی میوبان حمایوت
اجتماعیِ ادراک -شده ،سپری کوردن سوایهوای آخور عمور در منوبی بجوای سوکونت در خانوۀ
سالمندان ،سط درآمد ،فاکتورهوای جمعیوت شوناختی (شوامل جنسویت ،گوروه سونی ،ازدواج،
موقعیت اقتصوادی-اجتمواعی) و فرهنو

موی تواننود بور میوبان رضوایت افوراد از زنودگی شوان

تاثیرگ ار باشند (وینهوووِن .1)1770 ،تاثیرگو اریِ ایون متغیرهوا بور رضوایتمندی از زنودگی ،در
برخی از مطالعات تجربی نشان داده شده است.
امیدواری نیب یکی از متغیرهایی است که به تازگی ،رابطۀ آن با رضایت از زندگی در
پارهای از پژوهشها تایید شده است ،به طوری که امیدوار بودن می تواند رضایتمندی و
بهبیستی فرد را به اوج برساند طبق مفهوم سازی اشنایدر (  2)1771امید یک ساختار شناختی-
انگیبشی است که از تعامل دو مولفه ی کارگبار موفق (تصمیم هدفدار) و گ رگاه ها (قدرت
برنامه ریبی راه های گوناگون برای رسیدن به هدف خویش) به وجود می آید .مولفه ی اوی
این باور شخصی را می سازد که فرد می تواند حرکت در مسیرهای احتمالی را برای رسیدن به
اهداف خویش شروع و تبمل کند .این بعد ،جبء انگیبشی نظریه ی اشنایدر است که انرژی
روانی برای استفاده از گ رگاه ها از طریق آن به کار گرفته میشود .تفکرِ گ رگاهی ،مربوط به
توانایی فرد برای فائق آمدن بر موانع و شناخت راههای مختلا جهت رسیدن به هدف میباشد،
یعنی شخص راه های مؤثر و موجه رسیدن به اهداف مورد نظرش را می داند .همان طور که
پیش از این اشاره شد ،امیدواری متغیری است که می تواند میبان رضایتمندی افراد از زندگی
شان را تبت تاثیر قرار دهد .در مطالعۀ آدامب و جکسون ( 8)2666میبان امید ،تغییرات رضایت
از زندگی افراد را در سای های بعدی زندگی پیش بینی کرد .و نیب خرده مقیاس کارگبار (در
مقیاس امید ببرگسا ن) دارای با ترین قدرت پیش بینی برای متغیر رضایت از زندگی بود.
1. Veenhover
2. Snyder
3. Adams & Jackson
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بهبیستیِ فردی ،یکی دیگر از متغیرهایی است که در روانشناسیِ مثبت نگر از ارتباط آن با
رضایت از زندگی نببت میشود .بهبیستیِ فردی یکی از ساختارهای مهم در پژوهش های
مربوط به تفسیر شخصیت است و به عنوان ارزیابی مثبت از زندگی و تعادی میان عاطفه مثبت و
منفی تعریا شده است .اگر شخص بیشتر خوشی را تجربه کند و فقط گاهگاهی هیجانی مثل
غمگینی و خشم را تجربه نماید ،از بهبیستی با یی برخوردار است و برعکس ،اگر از زندگی
خصونی خود ناراضی باشد ،خوشی و عالقه اندکی را تجربه نماید و پیوسته هیجانات منفی
مثل خشم و اضطراب را احساس کند ،دارای بهبیستی پائینی است .با توجه به نقش امیدواری و
بهبیستی در رضایت از زندگی سالمندان ،در تبقیق حاضر پژوهشگر ،امیدواری را بعنوان
مالک رضاییت از زندگی مورد توجه قرار داد .و با در نظر گرفتن فرضیه های زیر به بررسی
نقش امیدواری و بهبیستی در رضایت از زندگی سالمندان پرداخته است:
امیدواری ،رضایت از زندگی سالمندان را پیش بینی میکند.
بهبیستی فردی ،رضایت از زندگی سالمندان را پیش بینی میکند.
رضایت از زندگی سالمندان را می توان از روی متغیرهای امیدواری و بهبیستی فردی
پیش بینی کرد.

روش
جامعه آماری و روش نمونه گیری

مطالعه حاضر یک تبقیق تونیفی همبستگی میباشد .نمونه ای به حجم  226نفر از جامعه
سالمندان تهران که به هنگام اجرای تبقیق سنشان از 05سای بیشتر بود ،شرکت داشته و مورد
مطالعه قرار گرفتند .در مطالعه حاضر که به منظور بررسی رضایت از زندگی سالمندان انجام
شده از پرسشنامه استفاده شده و سعی شده که با توجه به شرایط آنان طو نی و وقت گیر
نباشد.پژوهشگر  ،نمونه گیری را از میان زنان و مردان سالمندی که مراجعه به مکانهای عمومی
مانند :بوستان گفتگو ،و یت و پلیس و مراکب خرید گلستان ،سپید و تیراژه و همچنین
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فرهنگسراهای اشراق ،خاوران و ارسباران داشتند ،انتخاب نموده و ضمن معرفی خود و جلو
موافقت آنها برای همکاری ،قبل از اجراء از آنان درخواست نمود که با کمای نداقت به
سوالها پاسخ دهند.
پرسشنامه امیدواری که توسط اشنایدر  1771برای سنجش امیدواری ساخته شده و دارای
 12عبارت است که همسانی درونی کل آزمون  6/77تا  6/37است و پایایی آزمون _ باز
آزمون  6/36و در دوره های بیشتر از  3تا  16هفته ،از این میبان نیب با تر است .همبستگی این
پرسشنامه با پرسشنامه نا امیدی بک برابر با  -6/51و با پرسشنامه افسردگی بک برابر با -6/72
است که نشان دهنده اعتبار این پرسشنامه است .پرسشنامه رضایت از زندگی توسط نوگارتن و
هوایرست  1701ساخته شده است.آنان با مطالعه اببارهایی که قبال" برای سنجش این سازه به
کار می رفت به پنج مولفه مفهوم رضایت از زندگی دست یافتند.این پنج مولفه عبارتند از :میل
به زندگی ( در مقابل بی احساسی ) ،ثبات قدم و شکیبایی همخوانی میان آرزوها و اهداف
تبقق یافته ،خودانگاره مثبت و نگونگی خلق .این آزمون دارای  26عبارت است و برای
آزمودنی های با ی  06سای مناسو است .ضریو همسانی درونی یا پایایی این نسخه آلفای
 6/70است .پرسشنامه بهبیستی عمومی توسط (هارولد.جی داپوی  1) 1777ساخته شده است
که این مقیاس احساسات مثبت و منفی را منعکس میکند که شامل :بهبیستی مثبت،
خودکنترلی ،نیروی سرزندگی ،اضطراب ،افسردگی و سالمت عمومی میباشد.ضریو پایایی
بدست آمده در تبقیقات مختلا به میبان زیادی قابل قبوی و رضایت بخش است .برای مثای:
مانک  1731ضرایو پایایی بازآزمایی سه ماهه  6/03و  6/35و (فازیو  2)1777ضریو پایایی
بازازمایی  6/35را گبارش کردند .در ایران نیب (حسینی  )1837مقیاس بهبیستی عمومی را بر
روی نمونه ای به حجم  855نفر اجرا کرده و آلفای کرونباخ به دست آمده  6/38را گبارش
کرده است .زم به ذکر است که برای جمع آوری اطالعات جمعیت شناختی سالمندان مورد
1. Dupoy H.J
2. Fazio
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مطالعه از متغیرهایی مانند :جنسیت ،سط تبصیالت ،شغل ،وضعیت تاهل و ...استفاده شده
است.
جهت تجبیه و تبلیل داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افبار  SPSS-17از فنون
آمار تونیفی شامل جدوی توزیع فراوانی ،نمودار توزیع فراوانی ،میانگین ،و انبراف معیار در
بخش تونیفی استفاده شده است .در بخش استنباطی با توجه به فانله ای بودن مقیاس اندازه
گیری متغیرها جهت تعیین رابطه از ضریو همبستگی پیرسون ،و تبلیل رگرسیون نند متغیری
به روش گام به گام استفاده شده است.

یافته ها
این مطالعه با مشارکت  226نفر از سالمندان مرد و زن با فانله سنی  05-75سای انجام شد .در
جدوی  1میانگین و انبراف معیار نمرات امیدواری ،بهبیستی عمومی و رضایت از زندگی
سالمندان نشان می دهد.
جدول .1ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش
میانگین

انبراف معیار

امید واری

27.3500

2.36

بهبیستی عمومی

.859177

9.27

رضایت از زندگی

23.0227

3.43

به منظور بررسی ارتباط امیدواری و بهبیستی عمومی با رضایت از زندگی سالمندان از
ضریو همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدوی  2و  8آمده است.
جدول  .2همبستگی بين اميدواري با رضایت از زندگی سالمندان
رضایت از زندگی
امیدواری

همبستگی پیرسون

66208

سط معناداری

66661

تعداد

226
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ضریو همبستگی بین امیدواری با رضایت از زندگی سالمندان  r= 6/208میباشد .با
توجه به سط معنی داری مشاهده شده برای ضریو همبستگی کمتر از ( )p > 6/6 1با 77
درند اطمینان فرض نفر رد میشود ل ا می توان گفت که بین امیدواری با رضایت از زندکی
سالمندان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
جدول  .3همبستگی بين بهزیستی عمومی با رضایت از زندگی سالمندان
رضایت از زندگی
بهبیستی عمومی

همبستگی پیرسون

66173

سط معناداری

66663

تعداد

226

داده های جدوی  8نشان می دهد که ضریو همبستگی بین بهبیستی عمومی با رضایت از
زندگی سالمندان  r= -6/173میباشد ل ا می توان گفت که رضایت از زندگی سالمندان از
بهبیستی عمومی اثر پ یری دارد ،و در سط آلفای  p > 6/6 1معنی دار است .برای پیش بینی
اثر گ اری امیدواری و بهبیستی عمومی بر رضایت از زندگی سالمندان از تبلیل رگرسیون
نند گانه استفاده شد که نتایج آن در جدوی  7آمده است.
جدول  .4ضرایب رگرسیون متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیونی رضایت از زندگی
متغیر وابسته

متغیر پیش بین

رضایت از

مقدار ثابت

76713

زندگی

امیدواری

73.36

287.6

بهبیستی

6665

66185

سط معنی داری

ضریو

ضریو رگرسیون

رگرسیون

استاندارد
-

2.00
61.0
.672

همانطور که در جدوی 7مشاهده می شود ضرایو رگرسیون استاندارد برای متغیرهای
امیدواری ( )Beta= 66287و بهبیستی ( )Beta= 66185معنی دار است ،بنا براین این متغیرها

بررسی تعیین سهم امیدواری و بهزیستی فردی...

444

پیش بین کنندههای معنی داری برای رضایت ازندگی هستند .در بین متغیرها ،امیدواری بیشترین
نقش را در پیش بینی رضایت از زندگی دارد.

بحث
افراد سالمند عالوه بر تغییرات بیولوژیکی و فیبیولوژیکی که در بدن رخ می دهد با رویدادهای
مهم زندگی از قبیل بازنشستگی ،مر

دوستان و اعیای خانواده ،رفتن به خانه جدید و عقو

نشینی از فعا لیت های اجتماعی و تغییراتی در روابط اجتماعی و وضعیت مالی مواجه می شوند
(وا ن-اوکونور .1)2665 ،این افراد از یک سو به علت افبایش ناتوانی و بیماریهای جسمی
گوناگون و از سوی دیگر نیازهای عاطفی و روانی ،نیاز به مراقبت و توجه بیشتری دارند .اما
کمبود وقت ،مشکالت کاری و ناتوانی خانوادهها توانایی آنها را در مراقبت از سالمندان کاهش
داده و آنها را به سوی خانۀ سالمندان سرازیر میکند .از این رو نیازهای عاطفی و روانی آنان
تشدید شده و ممکن است سالمت روانی و رضایت از زندگی آنان تبت تأثیر قرار گیرد .به
منظور پیشگیری از مشکالت روانشناختی و ارتقاء سالمت روانی آنان ضروری است عوامل
مرتبط با رضایت از زندگی آنان مورد بررسی قرار گیرد..
نتایج حانل از تبلیل رگرسیون نشان داد که امیدواری در رضایت از زندگی سالمندان
نقش دارد .میبان سهم امیدواری با ضریو تاثیر  )β=6/28( 6/28بیشتر از بهبیستی با ضریو
تاثیر  )β=6/18( ./18است .این یافته نشان می دهد که جبء انگیبشی مطرح در نظریه اشنایدر
( )1771نقش اساسی در رضایت از زندگی سالمندان ایفا میکند.ل ا می توان گفت که امید
متغیری است که می تواند میبان رضایت از زندگی سالمندان را تبت تاثیر قرار دهد .این یافته
با یافته های بسیاری از پژوهشگران هماهنگی و همسویی دارد .به عنوان مثا ی در مطالعه ی
آدامب و جکسون ( )2666میبان امید ،تغییرات رضایت از زندگی را در سا ی های بعدی زندگی

1. Walan – Oconnor
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پیش بینی کرد .در پژوهش بایلی ،واینین

 ،اشنایدر( 1)2667نیب خرده مقیاس امید عاملی در

مقیاس امید ببرگسا ن دارای با ترین قدرت پیش بینی برای متغیر رضایت از زندگی بود .امید
می تواند به پرورش و ایجاد سالمتی روانی کمک زیادی بنماید بعنوان مثای زیکا و نمبرلین
نشان داد ه اند افرادی که از امیدواری با تری برخوردارند تعهد بیشتری به انجام فعالیت هایی
داشتند که به بهداشت و سالمتی منجر می شوند .نتایج تبلیل رگرسیون از نقش متغیر بهبیستی
فردی در رضایت از زندگی سالمندان حمایت کرد .میبان ضریو اثر برای بهبیستی فردی برابر
 6/18میباشد  .این یافته نشان می دهد که هر نه فرد از نظر عقالنی و عاطفی احساس کند که
زندگی بهتری دارد به همین میبان سط شادابی بیشتریی خواهد داشت و از زندگی خود بیشتر
راضی خواهد بود .بدین ترتیو .این یافته با یافته های پژوهشگران دیگر هماهنگی و همسویی
دارد .به عنوان مثای مطالعات راستون ،کوپر ،میاسکووسکی ( ،2)2611اون

( ،8 )2660دیویس

(7 ) 2665و اشنایدر و تسوکاسا ( 5 )2665از ارتباط مثبت بین بهبیستی فردی و رضایت از
زندگی است.
نتایج نشان داد که بهبیستی فردی با ضریو همبستگی  6/17با رضایت از زندگی سالمندان
رابطه دارد .جهت همبستگی بهبیستی فردی و رضایت از زندگی مثبت است .این یافته نشان می
دهد که با افبایش بهبیستی فردی میبان رضایت از زندگی نیب در سالمندان افبایش می یاید.
بنابراین امیدواری فاکتوری مهم در تعیین رضایت از زندگی است .این یافته با یافته های تبقیق
سوباسی و حیران ( )2665همسو میباشد.
در تبیین این یافته می توان به دیدگاه دو بعدی شناختی -عاطفی در بهبیستی فردی و نقش
اساسی عاطفه مثبت/منفی در افبایش رضایت از زندگی اشاره کرد .فردریکسون ( 0)2665مدی
1. Baily.,Winnieeng..Snyder
2. Ruston , Cooper , Miaskowski
3. Ong
4. Davis
5. Snyder & Tsukasa
6. Fredrickson
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هیجان مثبت را طراحی نموده است که به طور قابل توجهی از نهارنوب هیجان منفی و
تمایالت مختص عمل پیامد متفاوت است که نظریه گسترش و ساخت هیجان نام دارد .نظریه
گسترش و ساخت هیجان مثبت مدلی مفید است که به تبیین اینکه نگونه برخی افراد میتوانند
هیجانهای مثبت را در مواقع ناراحت کننده زندگی بکار گیرند کمک میکند .نظریه گسترش
و ساخت هیجان نشان میدهد که هیجانهای مثبت میتوانند افکار و اعمای فرد را گسترش
دهند ،در عین حای به طور همبمان منابع بلند مدتی درست میکنند که فرد میتواند در آینده از
آنها استفاده کند (فریدریکسون .)2665 ،بر طبق نظریه گسترش-و-ساخت هیجانها ،وقتی
یک فرد شادی را تجربه میکند ،این هیجان مثبت میتواند فرد را در جهت گسترش و توسعه
رفتارهایش و فعالیتهای فکری و هنری هدایت کند (فریدریکسون .)2665 ،به طور همبمان،
شادی میتواند منابع اجتماعی را از طریق بازی با دیگران درست کند ،و در رشد فعالیتهای
.

فکری با تولید دانش یا حتی فعالیتهای هنری کمک کند (فریدریکسون)2667

تبقیقات نظریه گسترش و ساخت نشان میدهند که هیجانهای مثبت باعث بهبیستی و
سالمتی میشود (فریدریکسون .)2665 ،بنابراین ،هیجانهای مثبت توانایی ایجاد یک زندگی
سالم ،انعطاف پ یر و با لنده را دارند .رفیت تولید و افبایش هیجانهای مثبت در طوی حوادث
استرس به نورت حائل استرس عمل کرده و بر سالمت جسمی تأثیر می گ ارد .نشان داده
شده است که برخی افراد توانایی استفاده از راهبردهای هیجانی مثبت مثل ارزیابی مثبت و
معنایابی مثبت را در شرایط سخت و شکست را دارند .بنابراین و براساس نظریه گسترش و
ساخت هیجان مثبت فریدریکسون می توان گفت که سالمندان با هیجان مثبت با رضایت از
زندگی با و افراد با هیجان مثبت پایین رضایت از زندگی پایینی خواهند داشت.

نتیجه گیری
سوای انلی این پژوهش این است کوه آیوا امیودواری و بهبیسوتی فوردی موی توانود رضوایت از
زندگی سالمندان ر ا پپش بینی کند ؟ با توجه به یافته هوا موی تووان نتیجوه گرفوت کوه متغیرهوای

441
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مورد بررسی در پژوهش جاری با رضایت از زندگی سالمندان رابطه دارد .پیشنهاد این پوژوهش
این است که با رشد جمعیت سالخوردگان در کشورهای پیشرفته ،پژوهش در امور پیری از نظور
بالینی افبایش یافته است دانشمندان دقت در شرایط روانوی و اجتمواعی سوالمندان را نیوب تونویه
می کنند .زیرا بررسیهای علمی نشان مویدهنود بوا افوبایش عمور انسوان ،ناراحتیهوای روانوی نیوب
افبایش می یابد .می توان گفت در اثر بهبود شرایط پبشکی و بهداشتی ،میبان طووی عمور افوراد
بشر نیب تودریجا افوبایش موی یابو د ولوی بوه هور حوای هموراه بوا پیشورفت سونین عمور ،برخوی از
ناهنجاریهای روانی آشکار می گردد .استفاده از نتایج کواربردی ایون پوژوهش و پوژوهش هوای
دیگر از این نوع می تواند در تأمین بهداشت روانی سالمندان و در نتیجه جامعه مؤثر واقوع شوود.
در وهله اوی می توان با اتکا به نتایج این بررسی ،به تدوین و ارائه یک برنامه به منظوور افوبایش
رضایت از زندگی سالمندان پرداخت .سالمندان سرمایه های جامعه هسوتند و توجوه بوه آنهوا در
جهووت افووبایش کیفیووت زنوودگی و بهبیسووتی و رضووایت از زنوودگی آنهووا موویتوانوود در کوواهش
آسیوهای روان شناختی آنها موثر واقع گردد.در وهله دوم ،نتوایج ایون بررسوی را مویتووان بوه
عنوان رهنمودهایی در قلمرو پیشگیری مورد استفاده قرار داد و همچنین از طریق مشواوره بورای
سالمندان ،رضایت از زندگی آنها را افبایش داد .می توان با استفاده از نتایج پوژوهش حاضور بوا
افبایش امیدواری و بهبیستی فردی ،رضایت از زندگی سالمندان راافبایش داد.نکته ای که بایود
به آن اشاره کرد این است که به دلیل وجود برخی مبدودیت ها ،در ایون پوژوهش ،متغیرهوایی
نظیر سابقه اشتغای و سط درآمد و نظایر اینها مورد بررسی قرار نگرفتند ،مطمئنا بررسی آنها می
تواند به روشن شدن هر نه بیشتر وضعیت عمومی سالمندان کمک کند .بنابراین بسیار ضوروری
است که در تبقیقات آتی به این متغیرهوا و موضووعات پرداختوه شوده ،برناموه ریبیهوای کوالن
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به نبوی تدوین شود که به نیاز های سالمندان توجه شود .مطالعوه
روان شووناختی دوره ای سووالمندان ،رسوویدگی هوور نووه بیشووتر بووه وضووعیت معیشووتی و درآموودی
سالمندان و تدوین برنامه های آموزشی و تفریبی می تواند کمک هوای موؤثری در ایون زمینوه
باشد.
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