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Abstract
Psychological well-being is one of the important components of mental health in the elderly,
and it is important to study the factor affecting on it. This research was conducted to
investigate the relationship between amnesty, gratitude and humility with the mental wellbeing of the elderly. The study was a descriptive one. Among the elderly in two districts of
Ahwaz, 103 people were selected by available sampling method. All elderly people
completed the amnesty, gratitude, humility and psychological well-being questionnaires. Data
was analyzed by Pearson correlation and multiple regression with stepwise model. The
results showed that amnesty, gratitude and humility had a positive and significant relationship
with well being in the elderly people. Amnesty, gratitude and humility predicted 30.5% of the
changes in mental well-being in the elderly. Amnesty had the strongest role in predicting
well-being in the elderly. According to the results of amnesty, gratitude and humility,
respectively, had a significant role in predicting mental well-being of the elderly. Therefore,
it can be suggested that attention be paid in improving the psychological well-being of the
elderly, along with common psychological treatments, amnesty, gratitude and humility.
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چکیده
بهزیستي رواني ،یکي از مؤلفههای مهم سالمت رواني در سالمندان است که بررسي عوامل مؤثر بر آن اهمیت دارد .این
پژوهش با هدف بررسي نقش عفو ،سپاسگزاری و تواضع در پیشبیني بهزیستي رواني سالمندان انجام شد .پژوهش
حاضر توصیفي تحلیلي از نوع همبستگي بود .از میان سالمندان دو محله شهر اهواز  019نفر با روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب شدند .همه سالمندان پرسشنامه های عفو ،سپاسگزاری ،تواضع و بهزیستي رواني را تکمیل کردند .نتایج
دادهها با روش های همبستگي پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل گام به گام نشان دادند عفو ،سپاسگزاری و تواضع با
بهزیستي ذهني سالمندان رابطۀ مثبت و معنادار داشتند .عفو ،سپاسگزاری و تواضع  91/1از تغییرات بهزیستي رواني در
سالمندان را پیشبیني کردند .عفو قویترین نقش را در پیشبیني بهزیستي رواني در سالمندان داشت .با توجه به نتایج
متغیرهای عفو ،سپاسگزاری و تواضع بهترتیب نقش مؤثری در پیشبیني بهزیستي ذهني سالمندان داشتند؛ بنابراین پیشنهاد
ميشود برای بهبود بهزیستي رواني سالمندان در کنار درمانهای روانشناختي متداول به عوامل عفو ،سپاسگزاری و تواضع
توجه شود.
واژههای کلیدی :عفو ،سپاسگزاری ،تواضع ،بهزیستي رواني ،سالمندان
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مقدمه

یافتن تمام استعدادهای فرد است و از تعادل باین عاطفاه

کشور ما براسااس سرشاماری ساال  ،31باا  2/0درصاد

مثبت و منفي ،رضایت مندی از زندگي و رضایتمنادی

سااالمند باااالتر از  11سااال ،کشااوری سااالمند بااه شاامار

شااغلي و خااانوادگي بااه وجااود ماايآیااد (برناارت و

ميآید و برآوردهای جمعیتي نشان ميدهند تا  01ساال

ساارچفیلد .)0101 ،افااراد بااا احساااس بهزیسااتي باااال

آینده این رقم به  01/6درصد خواهاد رساید (میرزایاي،

هیجانهای مثبت بیشتری را تجربه ميکنناد ،از گذشاته،

شاامو و قهفرخااي .)0931 ،رشااد روزافاازون جمعیاات

حال و آینده خودشاان ،دیگاران ،رویادادها و حاواد

سالمندان ،تقاضاهای جدیدی را در زمینۀ بهبود ساالمت

ارزیااابي مثبتااي دارنااد و آنهااا را خوشااایند توصاای

روانااي و کیفیاات زناادگي ایاان افااراد بااه ارمغااان آورده

ميکنند .در مقابل افراد با احساس بهزیستي پایین ماوارد

است .به تاازگي مفهاوم ساالمندی موفا کاه از جنابش

مذکور را نامطلوب ارزیابي و هیجانهای منفي بیشاتری

روانشناسي مثبت نشأت گرفته است با تمرکز بار مساا ل

را تجربه ميکنناد (گااس ،وساکوولي و کروکسافورد،

خاص دورۀ سالمندی سعي در شناسایي و باهکاارگیری

 .)0100باااه دلیااال اینکاااه بهزیساااتي رواناااي ،یکاااي از

منابع و توانمندى شخصي دارد که مايتوانناد باه حفا

شاااخصهااای مهاام سااالمت روان ،کیفیاات زناادگي و

مطلوبتر عملکرد در سنین سالمندی کمك کنند (سو،

رضایت از زندگي است و عوامل زیادی ازقبیال عوامال

ژو ،کا و ،وانگ و زایناگ .)0102 ،ساالمندی موفا را

اجتماعي ،شخصیتي ،هیجاني ،فرهنگي ،معناوی و ییاره

احتمااال کمتاار ابااتال بااه بیماااری ،کاانش شااناخت و

در میزان بهزیستي افاراد نقاش دارناد ،الزم اسات بارای

عملکاااردی بااااال ،تعامااال نسااابتاً فعاااال باااا زنااادگي

تأمین سالمت روانشاناختي ،عوامال مارتبط باا بهزیساتي

انعطافپذیری روانشناخت در تفکر و رفتار و تمایال باه

رواني بررسي شوند (داینر.)0111 ،

واکنش خوشبینانه به عوامل استرسزای مرتبط باا پیاری

ابعاد معنوی ،مفهومي فراتر از یك بعد سالمتي و در

کااردهانااد (هیاال،

ارتباااب بااا سااایر ابعاااد ساالمتي سااالمندان اساات (مااوال

 .)0100همچنین با افزایش سن ،شرایط کیفیت بهزیستي

آلواس .)0106 ،سالمت معنوی در ساالمندان ایراناي باا

رواني نیز تغییر ميکناد (کنزالاز-کراساکو و همکااران،

مذهب و اعتقاادات ماذهبي ساالمندان ارتبااب نزدیاك

.)0106

دارد که ميتواند اثارات مثبات یاا منفاي از اعتقاادات و

و سااازگاری مثبات هیجااان

تعریا

بهزیستي رواني ،حوزه ای از روانشناسي مثبت نگار و

باورهای مذهبي سالمندان بگیرد .این اعتقاادات ماذهبي

مفهوم فردی به معنای ارزیابي شناختي و عاطفي افراد از

گاه بهعنوان تسهیلکنناده و گااه در ماواردی کاه یاك

زناادگيشااان اساات

تعبیاار نادرسااتي از اعتقااادات وجااود دارد ،مااانعي باارای

حااوزههااا و جنبااههااای مختلاا

(هنرمناادزاده و سااجادیان .)0931 ،بهزیسااتي روانااي دو

سالمت معنوی است.

جزء شناختي و عاطفي بههموابسته دارد .بعد شناختي باه

پرورش اخالقي از مهمترین رساالت پیاامبران الهاي

معنای ارزیابي شاناختي افاراد از میازان ساالمت روان و

در طاول تااریخ بوده اسات .اماروزه در مجاامع علماي،

کیفیت زندگي و بعد عاطفي باه معناای برخاورداری از

ثاباات شااده اساات علاام و پیشاارفت باادون اخاااال و

حداکثر عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفي است (ناوارو

معنویات ،تنزل انسان از مقام انساانیت را در پاي داشااته

و همکاران .)2017 ،بهزیستي رواناي باه معناای قابلیات

اسااات (ولاايزاده و آذربایجاااني .)0923 ،بااا گسااترش

نقش عفو ،سپاسگزاری و تواضع در پیشبیني بهزیستي رواني سالمندان16/

نابهنجاریهای رفتاری و اخالقي ،استفاده از آموزههاای

دهند (کارنز)0110 ،؛ البته احتمال اینکه فارد عفوکنناده

دیناااي در فرایناااد مشااااوره و رواندرماااني و افاازایش

روابط ایمني با فرد متخل

برقرار کند ،کم اسات (واد،

سالمت رواني ،توجه روانشناسان بسیاری را جلب کرده

جانسون و میر .)0111 ،تمایال افاراد باه عفاو بار رواباط

و مطالعاات زیاادی نیاز در ایان زمینااه صاورت گرفتاه

دوساااتانه آناااان تاااأثیر مااايگاااذارد و باااا کااااهش

است (وليزاده و آذربایجاني.)0923 ،

مقدارکورتیزول ،سبب کاهش استرس ميشاود (باری و

مباحاااخ اخالقاااي از مهااامتااارین خاساااتگاهها اای

وارتینگتون .)0110 ،پاژوهشهاا نشاان دادهاناد عفاو باا

پژوهشهای روانشناختي در اسالم است .در ایان میااان،

رضایت از زندگي که یکي از ابعااد زیربناایي بهزیساتي

ویژگيهایي اهمیت ویااژهای دارنااد کاه ارتقااء ساط

رواني است ،ارتباب دارد (تامسون و همکااران.)0111 ،

ساالمت رواناي و جسمي و تقویت سازگاری اجتمااعي

بوگای و دیمار ( )0100معتقدناد افارادی کاه در زمیناۀ

فرد را موجب خواهند شاد (فضاایل اخالقاي) .ازجملاۀ

عفااو در سااطوال باااالیيانااد ،انگیاازشهااای مثبااتتااری

آنها عفو ،سپاسگزاری و تواضع هستند.

گزارش ميدهناد و رضاایت از زنادگي آنهاا در ساط

عفاو ،رهاااکردن عواطا  ،شااناختهااا و رفتارهااای
منفي مانند خصومت ،افکار انتقام و پرخاشگری کالماي

باالیي است (بونو ،مك کالوو و روت.)0112 ،
سپاسگزاری بهعنوان هیجان ،از فرایند دو مرحلهای

در پاسخ به بيعدالتيهایي ایجاد ماي شاود کاه در حا

شناختي حاصل ميشود :ال ) تشخیص اینکه آدمي

فرد صورت ميگیرد (ری و پارگامنت )0110 ،تغییرات

هیجان مثبتي را به دست آورده است و ب) تشخیص

انگیزشي حاصل از عفو نهایتاً باعخ برانگیختگاي کمتار

اینکه دیگری بهعنوان منبع بیروني در به دست آوردن

افراد به قصد برخورد تالفيجویانه و در مقابل ،انگیازش

آن نتیجۀ مثبت سهیم است (آدلر .)0110 ،مك کالف

بیشتر آنها برای داشتن نیات خوب و کنترل خشام خاود

و ویت ویالیت ( )0110سپاسگزاری را انگیزه اخالقي

در براباار فاارد خاااطي اساات (مااك کااالوو و ویاات

در فرد دریافتکننده نعمت و نیز در منعم و سایر افراد

ویالیت .)0110 ،عفو ،راهبردی مثبت بارای کنارآمادن

مطرال ميکنند؛ بهطوریکه سپاسگزاری همانند

با جهتدهي مجدد افکاار ،هیجاناات و اعماال

تقویتکننده ،احتمال تکرار رفتار آییني ازسوی منعم

اساات (واد و وارتینگتااون)0111 ،؛

نسبت به گیرندۀ نعمت را فزوني ميبخشد .به عبارت

درنتیجااه ،عفااو فرایناادی بااینشخصااي و درونشخصااي

دیگر ،سپاسگزاری از نعمتدهنده افزایش احتمال

اسات کااه بااهصااورت آزاداناه ازسااوی فاارد عفااوکننااده

تکرار لط

را موجب ميشود؛ بنابراین سپاسگزاری

انتخاااب ماايشااود .عفااو همچنااین شااامل پاسااخ مثباات

بهعنوان هیجان اخالقي مانند همدلي و گناه ميتواند بر

(مهربااانيورزیاادن) (ایتااون ،وارد و سااانتالي )0111 ،در

بهزیستي رواني تأثیر بگذارد.

با تخل

نساابت بااه متخلاا

است .فرایناد عفاو ،مشاابه باا چشامپوشاي

پژوهشها نشان ميدهند سپاسگزاری باا امیادواری،

قبال متخل

(وینسااترا)0110 ،؛ فرامااوشکااردن (کرنااز و فینچااام،

عاطفۀ مثبت (فریدریکسون ،)0110 ،بهزیساتي رواناي و

 )0110یاااا مصاااالحه نیسااات (فریااادمن .)0332 ،افاااراد

شااادکامي (چااان ،)0109 ،رضااایت از زناادگي (مااك

معتقدند به هنگام عفو ،بایاد در رابطاههاایي کاه باا فارد

کااالف ،ویاات ویالیاات )0111 ،و افسااردگي پااایینتاار

دارناد ،تجدیادن ر کنناد یاا آن رابطاه را اداماه

(وود ،گیلاات ،الینلااي و جااوزف )0112 ،رابطااه دارد.

متخل
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آقابابااایي ( )0931نشااان دادنااد بااین سپاسااگزاری بااا

اجتمااعي بیاباد و در موقعیتهای ناکامکننده این تأیید،

شادکامي رابطۀ مثبت و معنيدار وجود دارد.

به شدت واکنش نشان ميدهد .افراد متواضع ،در مقابال

تواضع عباارت اسات از شکساتهنفساي کاه نگاذارد

باه دلیال داشاتن پایگاه دروناي هیجاان مثبات ،در عاین

آدمي خود را باالتر از دیگری ببیند و الزمۀ آن ،رفتار و

پذیرش دیگران ،از خودبساندگي هیجااني برخوردارناد

گفتاری است کاه داللات بار احتارام دیگاران مايکناد

(هراتیااان ،آگاااه هااریو و موسااوی .)0930 ،سااامپاز،

(نراقااي .)0921 ،توضاای بیشااتر اینکااه تواضااع شااامل

یلدریم ،توپکوگال ،نالبان و سایزر ( )0101در پژوهشاي

پااذیرش دیگااران ،بااه معنااای بااه رساامیت شااناختن

باار روی سااالمندان اقااامتي نشااان دادنااد بااین تواضااع و

اسااتعدادها ،توانااایيهااا و ارزشاامندی دیگاااران اساات

بهزیستي رواني در آنها رابطه وجود دارد.

(سافاریا .)0100 ،در مقابل ،عدمپذیرش دیگران ،ناوعي

ارتباب باین دیانداری و بهزیساتي معماوالً در افاراد

خودبرتری طلباي شاناختي و رفتااری اسات کاه تعامال

مسن قاوی تار اسات (ماك فاادن .)0331 ،دیانداری و

مثبات و کارآمد با دیگران را با خطار مواجاه مايکناد.

سط مطلوب سالمت جسماني ،دو ماورد از قاویتارین

پذیرش دیگران ،نوعي تمرکز مثبات بار دیگاران بادون

پیشبینيکنندههای بهزیستي روانشناختي در میان افاراد

کااهش در ارزیابي خود است .هیجاان و معرفات دیناي

مسناند (بری و ورتیگتاون .)0110 ،باا نگااه باه گساترۀ

(عاماال دوم) در افاااراد متکبااار باااه معناااای ضاااع

زندگي مردم ،ميتوان دریافت انگیزههای متفاوتي برای

شاناختي آنهاا نسبت به اصول دیان و نباود هیجاان الزم

شاارکت در فعالیااتهااای معنااوی و دینااي و پاارورش

و آیینهای دیني اسات؛ درحااليکااه

زندگي وجود دارد .ماردم در

در انجام تکالی

اخالقي در مقاطع مختل

افااراد متواضاااع ،از باااور مناساابي نسابت بااه اصاال دیاان

نیمۀ نخسات زنادگي خاود ممکان اسات دیان را بارای

و

تکاااوین هویااات و شاااکلدادن ارتباطاااات اجتمااااعي

آیینهای دیناي دارناد .عامل سوم ،گویای ریشهایترین

بخواهند؛ اما در نیمۀ دوم ،ممکن است به دین و پرورش

عاماال تکبااار و تواضاااع اسااات .احسااااس حقااارت و

اخالقي برای کمك به بازسازی اولویتهای زنادگي و

خودسرزنشگری که در حوزههای فردی افت حرمات و

مواجهه با واقعیت مرو نیاز باشد که در حال فرارسیدن

عازت نفاو را درپاي دارد و در حاوزههاای اجتمااعي،

است .از طرف دیگر ،پژوهشها نشان ميدهند بهزیستي

دفاااع خودمحورانااه و سااازوکارهای دفااااعي ناپختاااه را

رواني از تفاوت های فرهنگي در جواماع مختلا

تاأثیر

موجاااب مااايشاااود .حاااال آنکاااه فااارد متواضاااع،

ميگیرد (اگازداران و تن .)0109 ،در جامعه ماا عوامال

خودارزیابي واقعنگرایاناهای از خاود دارد و خاود را باا

معناوی و مااذهبي باار ارزشاي دارنااد .مطالعااات زیااادی

تمااام اسااتعدادها ،توانااایيهاااا ،ضاااع هاااا و نقاااایص

دربارۀ سالمت جسمي سالمندان انجاام شاده اسات؛ اماا

ماايپااذیرد؛ ازایاانرو ،برخوردهااای اجتماااعي او نیااز از

متأسفانه پاژوهشهاای کماي در زمیناۀ ارتبااب ساالمت

خودمحااوری بااه دور خواهااد بااود .عامااال چهاااارم،

رواني و سالمت معنوی انجام شده است .با توجه به نیااز

نشاندهندۀ نیاز فرد متکبر به تأییدهای اجتمااعي اساات.

به پژوهش هاای بیشاتر در ایان زمیناه و براسااس ماوارد

چناین فاردی کاه منبع دروني ثابت و قاوی بارای تولیاد

گفتااهشااده ،فرضاایه پااژوهش بااه ایاان صااورت مطاارال

برخوردارنااد و هیجااان مثبتااي هنگااام انجااام تکااالی

هیجان مثبت ندارد ،تالش ميکند این خأل را در رواباط

نقش عفو ،سپاسگزاری و تواضع در پیشبیني بهزیستي رواني سالمندان13/

ميشود :عفاو ،سپاساگزاری و تواضاع پایشبینايکنناده

پرسشاانامۀ کیفیاات زناادگي ( )1/60بااه دساات آمااد

بهزیستي روانشناختي در سالمندان شهر اهواز است.

(مکا یلي .)0930 ،پایایي مقیاس در پاژوهش حاضار باا
استفاده از آلفاای کرونباا  1/29و ازطریا بازآزماایي

روش

 1/60به دست آمد.

روش پااژوهش ،جامعااۀ آماااری و نمونااه :ایاان مطالعااه

مقیاس عفو هارتلند ( :0)HFSایااان مقیااااس یاااك

مقطعاي از نااوع همبسااتگي اساات و جامعااۀ آماااری ایاان

آزمون  02گویه است که میزان عفو را در سه زمینۀ عفو

پژوهش شامل کلیۀ سالمندان ییراقامتي زن و مارد شاهر

در جهت خود ،دیگران و موقعیت ميسنجد .سؤاالت

اهواز در سال  0931بودند .باراسااس فرماول پیشانهادی

این پرسشنامه بر روی طی

 6درجهای لیکرت نمره ای

تاباخنیااااك و فیااادل حاااداقل حجااام نمونااااه الزم در

مي گذاری ماااايشود .تامسااااون و همکاااااران ()0111

مطالعاات همبسااتگي از فرماول  N> 50+8Mمحاسابه

ضریب آلفای کرونبا مقیاس هارتلند را  1/63و اعتباار

ماايشاااود؛ بنااابراین باارای اطمینااان از حجاام نمونااه بااا

این آزمون با آزمون ماا وگر را  1/60گازارش کردناد.

بهرهگیری از روش نمونهگیری در دساترس تعاداد 019

در ایران نیز ضاریب آلفای کرونبا این ابزار برای کال

سالمندِ حاضر به شرکت در پژوهش از پارک و مساجد

مقیاس  1/66گزارش شده است و به من ور تبیین روایي

دو محله از شهر اهاواز انتخااب شادند .معیارهاای ورود

مقیاس عفو هارتلند ،ضریب همبستگي بین این مقیاس با

به پژوهش شامل سالمندان زن و مارد بااالتر از  11ساال

پرسشنامه عفو مقیاس عفو خود و عفو دیگران ما وگر

سن ،توانایي برقراری بارای پاساخگاویي باه ساؤاالت و

سنجیده شد که  1/10به دست آمد (خدابخش و کیاني،

مالک های خروج شامل اباتال باه اخاتالالت شاناختي و

 .)0930پایایي مقیاس در پاژوهش حاضار باا اساتفاده از

وابستگي به مصرف مواد مطااب باا ااهاارات ساالمندان

آلفای کرونبا  1/13ازطری بازآزمایي  1/60به دسات

بود .افاراد دارای شارایط فاو و مایال باه همکااری باا

آمد.
پرسشاانامۀ سپاسااگزاری ( :)9GQ-6مااكکااالف و

کسب رضایتنامه کتبي وارد پژوهش شدند.
ابزار سنجش :بارای گاردآوری دادههاا از ابزارهاای

وایت ویالیات ( )0110ایان پرسشانامه را سااختند .ایان

ذیاال اسااتفاده شااد :پرسشاانامۀ بهزیسااتي روانشااناختي

پرسشاانامه خااودگزارشدهااي ،تفاااوتهااای فااردی در

در ساال 0323

گرایش به تجربۀ سپاسگزاری روزانه را در شش مااده و

طراحي کارد کاه  20گویاه دارد .ایان پرسشانامه شاش

با  6درجاه لیکارت ( = 0باه شادت مخاال  ،تاا  = 6باه

خردهمقیاس پذیرش خود ،تسلط محیطي ،رواباط مثبات

شدت موافا ) ارزیاابي مايکناد .ماك کاالف و ویات

بااا دیگااران ،داشااتن هاادف در زناادگي ،رشااد فااردی و

ویالیااات ( )0110ضاااریب پایاااایي حاصااال از روش

( :)RSPWB0این مقیاس را کارول ری

استقالل دارد .برای پاسخ دادن به هر سؤال ،مقیاس شش
ارزشي از ( 0کامالً مخال ) تا ( 1کامالً مواف ) در ن ار
گرفته شد .روایي آزمون ازطری تحلیل عااملي تأییادی
و روایي صوری نیز توسط همبستهباااودن ساااواالت بااا

بازآزمایي در یك فاصله  0هفتاهای  1/20و روایاي ایان
مقیاااس را از طریاا همبسااتگي بااا پرسشاانامه مااوازی
سپاسگزاری  1/12مطلوب گزارش کردند .در ایران نیاز
میااازان اعتباااار ایااان پرسشااانامه باااه روش همبساااتگي
2

Ryff’s Psychological Well-being Scales

1

Hartland Forgiveness Scale
The Gratitude Questionnaire-Six Item Form

3
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سپاساگزاری باا پرسااشهاای خااودگزارشدهاي شااکر،

آماری برای علوم اجتمااعي  SPSS-21و روش آمااری

 1/09مناسب ارزیابي شده است .همچنین میازان پایاایي

همبستگي و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.

مربوب به آلفای کرونبا برابار باا  1/10اسات (لشاني و
شااعیری .)0923 ،پایااایي مقیاااس در پااژوهش حاضاار بااا
استفاده از آلفاای کرونباا  1/60و ازطریا بازآزماایي
 1/13به دست آمد.
پرسشاانامۀ اسااالمي تکباار  -تواضااع :هراتیااان ،آگاااه
هریو و موسوی ( )0930این پرسشنامه را ساختند .ایان
پرسشاانامه  90گویااه و بااا  0درجااه ( =0مخااال  ،تااا =0
مواف ) دارد .روایي محتوا (میزان  30/92درصد موافقت
کارشناسان) و تحلیل عوامل اکتشافي و تأییدی گویاای
قااوت روایااي محتااوای مقیاااس بااود .ضااریب آلفااای
کرونبا  1/29و ضاریب دونیماه ساازی  1/62گازارش
شااد (هراتیااان ،آگاااه هااریو و موسااوی .)0930 ،در
پاژوهش حاضار باا اساتفاده از آلفاای کرونباا  1/20و
ازطری بازآزمایي 1/60به دست آمد.
روش اجاارا و تحلیاال :پااو از حضااور در اماااکن
عمومي محلاه (پاارک ،مساجد ،مغاازههاا) واقاع در دو
منطقااه شااهر ،سااالمندان باااالی شصاات سااال مایاال بااه
همکاری انتخاب شدند و سالمندان با کماك آزماونگر
به صورت فاردی و یاا گروهاي پرسشانامههاا را تکمیال
کردند .اطالعات حاصل از پرسشنامهها با اساتفاده بساتۀ

یافتهها
شرکتکنندگان در پژوهش حاضر ،سالمندان زن و مرد
بودند که توزیع سني آنها بین  11تا  21نفر سال و
تحصیالت آنها از در حد خواندن و نوشتن تا باالتر از
دیپلم بود .هیجیك از شرکتکنندگان ،ساکن سرای
سالمندان نبودند.
قبل از تحلیل دادهها باا روش رگرسایون چندگاناه،
پاایشفاار

هااای آن بررسااي شاادند .نتااایج آزمااون

کولموگروف – اسمیرنوف بارای های یاك از متغیرهاا
معنادار نبود که این یافته نشان ميدهد فر

نرمالباودن

باارای همااۀ متغیرهاااا برقاارار اسااات (،p=1/06<1/11
( .)F=0/01همچنین مقدار عامال تاورم واریاانو بارای
همۀ متغیرهای پیشبین تقریباً برابر باا یاك اسات کاه از
 01فاصله دارد؛ بناابراین فار

هامخطاي چندگاناه رد

مي شود .بار اسااس ایان ،شارایط اساتفاده از رگرسایون
چندگانه وجود دارد .برای بررسي شاخصهای توصیفي
متغیرهای عفو ،سپاسگزاری ،تواضاع و بهزیساتي رواناي
سالمندان از میانگین ،انحراف استاندارد ،کمترین مقادار
و بیشترین مقدار استفاده شد کاه نتاایج آن در جادول 0
ارا ه شدند.

جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش سالمندان ()n=101
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

عفو

91/011

6/02

02

001

سپاسگزاری

01/360

9/11

1

00

تواضع

20/100

1/0

90

000

بهزیستي رواني

060/192

1/316

20

110

در جااادول  0شااااخصهاااای توصااایفي میاااانگین،

سپاسااگزاری ،تواضااع و بهزیسااتي روانااي سااالمندان از

انحااراف اسااتاندارد ،کمتاارین مقاادار و بیشااترین مقاادار

ضرایب همبستگي پیرسون استفاده شد کاه نتاایج آن در

متغیرهای عفو ،سپاسگزاری ،تواضاع و بهزیساتي رواناي

جدول  0ارا ه شدند.

سااالمندان ارا ااه شااد .باارای بررسااي رابطااه بااین عفااو،

نقش عفو ،سپاسگزاری و تواضع در پیشبیني بهزیستي رواني سالمندان60/

جدول  .2ضرایب همبستگی عفو ،سپاسگزاری ،تواضع و بهزیستی روانی سالمندان
متغیرها

0

0

 .0عفو

0

 .0سپاسگزاری

**

0

1/061

9

 .9تواضع

**1/020

**1/006

0

 .0بهزیستي رواني

**

**

**

1/109

1/003

0

1/960

0
**p≤1/10

طب نتایج جدول  ،0عفاو ( ،)r=1/109سپاساگزاری

آنها میزان بهزیساتي رواناي ساالمندان کااهش مايیاباد

( )r=1/003و تواضااع ( )r=1/960بااا بهزیسااتي دهنااي

( .)P>1/10بااارای بررساااي نقاااش متغیرهاااای عفاااو،

سالمندان رابطۀ مثبت و معنادار داشتند .به عبارت دیگر،

سپاسااگزاری ،تواضااع در پاایشبینااي بهزیسااتي روانااي

با افزایش عفو ،سپاساگزاری و تواضاع میازان بهزیساتي

سااالمندان از رگرساایون چندگانااه بااا ماادل گااامبااهگااام

رواني سالمندان افزایش مي یاباد و بارعکو باا کااهش

استفاده شد که نتایج آن در جدول  9ارا ه شدند.

جدول  .1خالصه تحلیل رگرسیون چندگانه با مدل گامبهگام برای پیشبینی بهزیستی روانی سالمندان
متغیرهای پیشبین

R

R2

تغییرR2

تغییر F

df1

df2

معناداری

عفو

1/093

1/019

1/016

11/300

0

010

1/110

سپاسگزاری

1/110

1/009

1/111

00/100

0

011

1/110

تواضع

1/119

1/911

1/191

03/191

0

33

1/110

باارای مشااخصکااردن نقااش عفااو ،سپاسااگزاری و

سالمندان  1/110بود و این متغیر توانسات  00/9درصاد

تواضااع در پاایشبینااي بهزیسااتي روانااي در سااالمندان از

از تغییرات بهزیساتي رواناي در ساالمندان را پایشبیناي

رگرساایون چندگانااه بااا ماادل گااامبااهگااام اسااتفاده شااد

کنناااد ( .)R2=1/009در مااادل ساااوم ،پاااو از عفاااو و

(جدول  .)9در مدل اول ،عفو وارد معادله شد و ضریب

سپاساااگزاری ،تواضاااع وارد معادلاااه شاااد و ضاااریب

همبساتگي ایان متغیاار باا بهزیسااتي رواناي در سااالمندان

همبستگي این سه متغیر با بهزیستي رواناي در ساالمندان

 1/093بود و این متغیر توانست  01/6درصد از تغییارات

 1/119بااود و ایاان سااه متغیاار توانسااتند  91/1درصااد از

بهزیستي رواني در سالمندان ( )R2=1/016را پایشبیناي

تغییرات بهزیستي رواني در سالمندان را پیشبیناي کنناد

کند .در مدل دوم پو از عفو ،سپاسگزاری وارد معادلاه

(.)R2=1/911

شد و ضریب همبستگي این متغیر با بهزیساتي رواناي در
جدول  :4ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون چندگانه با مدل گامبهگام برای پیشبینی بهزیستی
روانی سالمندان
ضرایب رگرسیون
معناداری

متغیرهای پیشبین

غیراستاندارد B

خطای انحراف استاندارد

استانداردشده ß

عفو

0/961

1/019

1/190

T
0/066

1/110

سپاسگزاری

-1/062

1/090

1/002

9/096

1/110

تواضع

1/139

1/032

1/013

0/693

1/110
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باارای بررسااي مااؤثرترین متغیاار در پاایشبینااي بهزیسااتي

نشااخوارهای ذهنااي منفااي نساابت بااه گذشااته ،در آنهااا

رواني در سالمندان از ضرایب استاندارد و ییراساتاندارد

احساااس خشاام ماايکنااد و باار بهزیسااتي روانااي تااأثیر

رگرسیون استفاده شد (جدول  .)0عفو با بتای اساتاندارد

مي گذارد .اگر افراد ،گذشتۀ خود یا دیگران را ببخشند،

 1/190در مقایسه با سایر متغیرها نقش مثبت و مؤثرتری

بهزیستي رواني در آنها افزایش خواهد یافت.

در پاایشبینااي بهزیسااتي روانااي در سااالمندان داشاات

تغییرات انگیزشي حاصل از عفو در فرد ،در ابتدا

( ،ß)=1/190پااو از آن ،متغیاار سپاسااگزاری بااا بتااای

باعخ احساس خشم نسبت به متخل

و برانگیختگي

استاندارد  1/002نقاش ماؤثری در پایش بیناي بهزیساتي

بیشتر به قصااااااد تالفي برخوردجویانه نسبت به متخل

روانااي در سااالمندان داشاات ( ß) =1/002و درنهایاات،

مي شود و درنهایت ،سط اضطراب و تنش رواني را در

متغیاار تواضااع بااا بتااای اسااتاندارد  1/013نقااش مثباات و

فرد رنجیده افزایش ميدهد .اگر فردِ رنجیده بتواند این

مؤثری در پیش بیني بهزیستي رواني در سالمندان داشت

احساس خشم نسبت به متخل

را در خود کاهش دهد،

(ß).=1/013

تنش رواني او کاسته ماايشااود و از لحاظ عاطفي و بلکه
از لحاظ هیجاني و شناختي نیز تغییر مااايیاباااد .درواقع

بحث

عفو با جهت دهي مجدد افکار ،هیجانات و اعمال نسبت

این پژوهش با هدف بررسي رابطۀ عفاو ،سپاساگزاری و

به متخل

تواضع با بهزیساتي رواناي ساالمندان انجاام شاد .نتاایج

در برابر پیامدهای منفي آسیب بر سالمت عمل ميکند.

پژوهش نشان دادند عفاو باا بهزیساتي رواناي ساالمندان

همچنین نتایج نشان دادند سپاساگزاری باا بهزیساتي

رابطۀ مثبت و معنادار داشت کاه باا یافتاۀ پاژوهشهاای

رواني سالمندان رابطۀ مثبت و معنادار دارد کاه باا یافتاۀ

بوناااو ،ماااك کاااالوو و روت )0112( ،و تامساااون و

پژوهشهای فردریکسون ( ،)0110چان ( ،)0109وود و

همکاران ( )0111همسو بود .در تبیین این یافته ميتاوان

همکاااران ،)0112( ،مااك کااالف )0110( ،و آقابابااایي

گفت افراد دارای عفو باال زماني که رویادادهای منفاي

( )0930همسو بود.

و با کاهش مقدار کورتیزول ،بهعنوان مانعي

را تجربه مي کنند با مهرباني و نگراني و مالطفت با خود

در تبیین این یافته ميتوان عناوان کارد سپاساگزاری

و دیگاران برخاورد مايکنناد کاه ایان امار ابتادا باعاخ

شامل قدرداني از موقعیت مثبات در زنادگي و افازایش

افاازایش ارتباااب اجتماااعي و کاااهش انتقاااد از خااود،

پاساخهااای مثباات نساابت باه آن موقعیااتهااا و احساااس

نشخوار فکری و سرکوبي افکار منفي مثال اضاطراب و

قدرشناسي به وسیلۀ ماهیت آنها است .درواقاع رابطاۀ دو

درنهایت باعخ بهزیستي رواني ميشود.

سویه بین سپاساگزاری و مؤلفاههاای عواطا

مثبات باا

تبیین دیگر بر مبنای ن ریاۀ بوگاای و دیمار ()0100

بهزیسااتي روانااي وجااود دارد و ایاان دو مفهااوم بااهطااور

اینکه نشخوارهای ذهناي منفاي یاك میاانجي در رابطاۀ

مداوم بر یکدیگر تأثیر ميگذارند (ساپماز و همکااران،

عفو خود و دیگران با رضایت از زندگي است که یکاي

 .)0101از سوی دیگار ،بار مبناای ن ریاۀ فریدریکساون

از عوامل زیر بنایي بهزیساتي رواناي اسات .افاراد باا باه

( )0110در هنگاااام سپاساااگزاری ،آمایۀ ذهني در حال

خاااطر سااپردن خطاهااای گذشااته خااود و دیگااران بااه

انتشار این فکر است که دیگاران در رفااه ماا سااهیماناد

سرزنش و مالمات خاود و دیگاران تمایال دارناد .ایان

و این باعخ امید و خوشبیني دربارۀ داشتن دنیای
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خیرخواهاناه مايشاود و ضمن آن ،فرد عواطا

مثبات

را تجربه ميکند.
سپاسااگزاری باااال موجااب افاازایش تصااور مثباات از

است؛ یعني توانایي سالمندان در عفو خاود و دیگاران و
اینکه تمامي رنجش و ناراحتيهای گذشته را نسابت باه
فرد تخل کار در ذهن خود از بین ببرند و درنتیجه هی

خود ،پذیرش دیگران و احساس عشا و ارزشامندی و

کینه و خشمي برای مدت طوالني در او باقي نميماند و

سپاسگزاری پایین موجب کاهش تصور مثبت از خود و

این باعخ بهباود ساالمت روان او مايشاود .نااتوان در

دیگران و بروز نارضایتيها در زندگي ميشود .همچنین

عفو ميتواند با تداوم هیجاناات منفاي شادید و مواجهاه

سپاسااگزاری باعااخ کاااهش آثااار منفااي اسااترسهااای

مکرر و همزیست طوالني با این هیجانات به شکست در

محیطااي و طبیعتاااً باعااخ افاازایش کیفیاات زناادگي و

سازش و درنهایت به افسردگي منجر شود .این وضاعیت

رضایت از زندگي ميشود .افراد دارای سپاسگزاری باال

دربارۀ سالمندان به مراتب مهمتار و باارزتر اسات؛ زیارا

احساس ماي کنناد عالقاۀ دوساویه باین آنهاا و دیگاران

ایاان دوره از حیااات بااا طیاا

وساایعي از فشااارزاهای

وجااود دارد و در مواقااع سااختي و دشااواری حااامي و

اجتناااابناپاااذیر هماااراه اسااات؛ درنتیجاااه عفاااونکردن

پشتیبان یکدیگرند .چناین افارادی خاوش بیناي بیشاتری

نارضایتي بیشتری را برای آنها فراهم ميکند .از دیدگاه

دارند که این عوامل باعخ افزایش بهزیستي رواني افراد

اریکسون ،مهمترین بحران دوره هر سالمند ،یکپارچگي

دارای سپاسگزاری ميشود.

شخصایت در براباار ناامیاادی اساات کاه بیشااتر بااا تااأثر و

نتایج دیگر نشان دادناد تواضاع باا بهزیساتي رواناي

نشخوار گذشته به دلیل عملکرد و انتخاابهاای فارد در

سااالمندان رابطااۀ مثباات و معنااادار دارد کااه بااا یافتااۀ

قبال خود ،دیگران و جهان همراه اسات و فارد را دچاار

پژوهشهای سامپاز و همکاران ( )0101همسو بود.

احساس شکست و سرزنش و خشام نسابت باه خاود یاا

در تبیین این یافته ميتوان گفت افراد دارای تواضاع

دیگااران مايکنااد و بخشااودگي در ایاان مااوارد درواقااع

باال در زندگي شاادترند و از زنادگي رضاایت بیشاتری

رهاشدن از ایان وضاعیت و آشات باین خاود آرماانگرا

دارند؛ زیرا افراد متواضع انت ار قدرداني ازسوی دیگران

(آنچه که فرد آرزو داشات) و خاود واقعاي (آنچاه کاه

را ندارند .همچنین در مقابل انتقاد دیگران از خود دفااع

هست) فرد خواهد بود؛ ازاینرو به ن ر ميرساد کساان

نمي کنند و انتقاد را تهدیدی در مقابال شخصایت خاود

که به عفو خود قادر نیستند ،بیشتر دچار موضاع هیجااني

نمي دانند؛ بلکه انتقاد را موقعیتي بارای ساازندگي خاود

منفااي نساابت بااه زناادگي م ايشااوند .در ایاان شاارایط،

تبیین ميکنند؛ درنتیجه ،بهزیستي آنها افزایش ميیابد.

سااالمندان کمتاار قاادردان شاارایطانااد و خااود را مح ا

سااایر نتااایج نشااان دادنااد در یااك ماادلي کااه عفااو،

شرایط بهتر ميدانند؛ درحاليکه سالمنداني که نسبت به

سپاسگزاری و تواضع بارای پایشبیناي بهزیساتي رواناي

گذشاته بخشاودگي بیشااتری دارناد ،شاکرگزار شاارایط

سالمندان رقابت ميکند ،بهترتیب عفاو ،سپاساگزاری و

فعلي اند (سپاسگزاری) و کمتر از دیگران توقع یا انت اار

تواضااع نقااش مااؤثری در پاایشبینااي بهزیسااتي روانااي

رسیدگي دارند (تواضع) (سافاریا.)0100 ،

سالمندان دارد .در این مادل متغیار عفاو ،بااالترین وزن

از مهمترین محدودیتهای پژوهش ،اساتفاده نموناه

استاندارد را داشت .پاو آنچاه در پایشبیناي بهزیساتي

در دسترس و محدودبودن جامعۀ پژوهش باه ساالمندان

رواني سالمندان نقش عمدهای ایفا مايکناد ،ابتادا عفاو

اهواز است .در این پژوهش بارای کااهش ایان خطاا باه
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آزمودني های توضی داده شد که هی جواب صحی و

ولي زاده ،ا .و آذربایجاني ،م .)0923( .آزمون اولیه

یلطي وجود ندارد و بهتارین پاساخ ،پاساخي اسات کاه

سنجش حسادت با تکیه بر منابع اسالمي ،وانشناسااي

گویااایي وضااعیت واقعااي آنااان باشااد .بااا توجااه بااه

و دین.01- 11 ،)0 (9 ،

محدودبودن جامعه باید در تعمایم نتاایج احتیااب کارد؛

هراتیااان ،ع ،.آگاااههااریو ،ت .و موسااوی ،ا.)0930( .

بنااابراین پیشاانهاد ماايشااود در پااژوهشهااای آتااي از

ساخت و اعتباریابي مقیاس اسالمي تکبر اااا تواضع،

روشهای مدلسازی معادالت ساختاری اساتفاده شاود.

روانشناسي دین.1-00 ،)0(1 ،

همچنین انجام پژوهش با جامعههای گساتردهتار امکاان

هنرمندزاده ،ر .و سجادیان ،ا .)0931( .اثربخشي مداخلۀ

تصمیمگیاری و برناماهریازی بارای ساالمندان را فاراهم

مثبااتنگاار باار بهزیسااتي ،تااابآوری و شااادکامي

ميکند .عالوه بر آن ،انجام پژوهش در ساالمندان ساایر

دختران نوجوان بيسرپرست ،پژوهشنامۀ روانشناسي

فرهنگ ها و مقایسۀ نتایج آن با نتایج این پژوهش شااید

مثبت.91-11 ،)0(1 ،

نتایج جالبي در پي داشته باشد.
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