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Abstract
The goal of this research is to anticipate life
quality of the retired's branch on the base of
psychological well-being and the resiliency. Our
research design was relational and the population
was the who are members of civil servant
pension found in Tehran. 150 persons were
selected through accessible sampling. Research
instruments consisted life quality SF-12 (Anisi,
2012), psychological Well-being Scale (Ryff,
1989) and Resilience Scale (Connor-Davidson,
2003). Data were analyzed using Pearson
correlation coefficient and enter method multiple
regression analysis. The results showed that have
predictive power of psychological Well-being
and Connor-Davidson Resilience of retired
people's quality of life (p<0.01(.
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چکیده
این پژوهش با هدف پیشبینی کیفیت زندگی بر مبنای بهزیستی
روانشنننایتی و تننا آوری در بازنشسننتنان مشننترد قننندو
بازنشستنی کشوری استان تهران انجنا شند طنر پنژوهش از
نوع رابطهای بود جامعة آماری پنژوهش بازنشسنتنان مشنترد
قندو بازنشستنی کشنوری شنهر تهنران بودنند کنه از طرین
 نفر از میان آنهنا انتخنا شندند051 ،نمونهگیری در دسترس
ابزارهننای پننژوهش شننام پرسشنننامههننای کیفیننت زننندگی
) و3119 ، تننا آوری (کونننور و دیویدسننون،)0930،(انیسننی
) بودننند تجزیننهوتحلی ن0393، بهزیسننتی روانشنننایتی (ری ن
دادهها از طری تحلی رگرسیون همزمان نشان داد که بهزیسنتی
روانشنایتی و تا آوری بهطور معنناداری انادر بنه پنیشبیننی
)p>1/10( کیفیت زندگی بازنشستنان میباشند
، بهزیسنتی روان شننایتی، کیفینت زنندگی:واژههای کلیدی
 بازنشستنان،تا آوری

hhatami83@yahoo.com : نویسندۀ مسئول.*
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مقدمه
همه ما سرانجا روزی دوران بازنشستگی را تجربوه ووواهی

کرد" ،بازنشسوتگی "1پدیودهای اجتمواعی و واعییوم مهموی

ترمی آسیب ها بوده و درواعع به سمم بهینوه کوردن کی یوم
زندگی اسم ،روانشناسی مثبمگورا مویباشود .روانشناسوی
مثبمگرا به موضوعات مثبم زنودگی بشور نظیور شوادکامی،
وردمندی ،وودآگاهی ،بهزیسوتی روانشوناوتی ،تواب آوری،

اسم که در زندگی شوللی نیوروی انسوانی ات وا مویافتود.
دورانی که با جدا شدن فرد از نقشی کوه سوالهوای متموادی

ووشبینی میپردازد و سیی میکند با نگاهی علمی و عملوی

داشته انتظار میرود آسایش و آرامش ویال را برای فرد ایجاد

حضور این مؤل ههای مثبم را در زندگی بشر هموارتر سازد؛

نماید لیکن چون فرد بوا نقوش جدیود آشونایی نودارد دچوار

بنابراین بهزیستی روانشناوتی ،وووشبینوی و تواب آوری از

سرگردانی و اضطراب شده ،این امر منجر به تلییور و تحوول

مه تورین حیطوه هوایی اسوم کوه در رویکورد روانشناسوی

امور روزمره میشود و پس از سالها زندگی کاری ،فرد را از
لحاظ عاط ی و روانی تحم توثییر عورار موی دهود (یوامللو،

مثبمگرا مورد توجه پژوهشگران اسم (سووری ،حجوازی و

.)1990

اژهای.)1991 ،
بر همین اساس جلوگیری از وعوع بیماری ها و اوتالالت

داشتن زندگی باکی یم مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و

رفتاری و روانی در زندگی بازنشستگان اعدامات پیشگیرانهای
محسوب میشود که نیازمند توجه واصی اسم که این امر با

هسم .به همین دلیل تیاریف گوناگونی از زنودگی وووب و
کی یم زندگی 2از سوی اندیشمندان و محققوین ارائوه شوده

ارتقوووای کی یوووم زنووودگی و بهزیسوووتی روانشوووناوتی در

اسم (ص ری .)1992،با عنایم به اینکه ابیاد کی یم زنودگی

بازنشستگان محقق وواهد شد .مؤل ههوایی هملوون کی یوم

پویاسم ،بهعنوان مثال در افراد مسن ابیواد جسومانی کواهش

زندگی و بهزیستی ،رضایم از زندگی ،امید و وووشبینوی و

یافته و عوامل روانی و اجتماعی نیز مه تر میشوود (پوایوت،

 ...بهعنوان سازههای مه در روانشناسی مثبومگورا و حووزه

1

کیم و بوارینگتون .)2011 ،9از طور دیگور بوا نگواهی بوه
وضییم گذشته و حال میتوان دریافوم کوه اگرچوه چوالش

میطو

اصلی بهداشم و سالمم در عرن بیست فقط زنده ماندن بوده

رضایتمندی عمومی از زندگی که شوامل ووود و دیگوران در

"اما چالش اصلی عرن جدید در این حوزه زنودگی کوردن بوا

پیشوگیری در سوطوا اولیوه ،توجهوات ویوژهای را بوه ووود
داشته اسوم .بهزیسوتی احسواس مثبوم و احسواس

حوزههای شلل ،وانواده و  ...میباشد .بر اساس پژوهشهای
دونالدسون ،ارل و موراتور )2010( 7و توپا ،موریانو ،دپولو و

کی یتی برتر اسم" (کموالی ،ارجمنودی و آهنگوری،)2002 ،
توجه به آن از اهمیم واصی برووردار اسم.

آلکوواور ( )2009عواموول متیووددی در آمووادگی افووراد بوورای

کی یم زندگی درک فورد از موعییوم زنودگی شی،وی،

مواجهه با دوره بازنشستگی مؤیرنود کوه از مهو تورین آنهوا

فرهنگ و سیست ارزشی که در آن زندگی میکند و اهودا ،
انتظارات ،استانداردها و اولویمهای ایشان تیریف شده اسم

2

میتوان به بهزیستی روانشناوتی اشاره کرد.
بهزیستی شامل احسواس مثبوم و احسواس رضوایتمندی

(بونومی ،پاتریک و باشنل .)2000 ،4این م هو به افراد اجازه
می دهد تا اهدا ارزشوی زنودگیشوان را دنبوال کننود و در

میتلف وانواده ،شلل و  ...اسم؛ بنابراین افوراد بوا احسواس

احساس بهتر بودن عمومی آنها نمایان میشود .ابیواد اصولی

بهزیستی باال بوهطوور عمودهای هیجانوات مثبوم بیشوتری را

کی یووم زنوودگی در چهووار بیوود :فیزیکووی ،نهنووی و روانووی،

تجربه می کنند و از حوواد و وعوایع پیراموون وودارزیوابی
مثبتی دارند و سوی دیگر افراد با بهزیستی پوایین حوواد و

عمومی از زندگی که شامل ووود و دیگوران در حووزه هوای

اجتماعی ،ادراکات کلی از عملکرد و احساس بهتر بودن بیوان
میشود (شوماکر و ناگتون.)1991 ،5

موعییوومهووای زنوودگیشووان را نووامطلوب ارزیووابی و بیشووتر

یکی از موضوعاتی که در دهه های اویر توجه بسیاری از

هیجانات من ی نظیر اضطراب ،افسوردگی و وشو را تجربوه

پژوهشگران را به وود جلب کرده اسم که ع،د آن فوراتر از

مویکنند (بهوادری وسروشواهی ،)1990،هموانطوور کوه در

2. quality of life
4. Bonomi, Patric & Bushnell
6. Psychological well-being
8. Toopa, Moriano, Depolo, Alcover

1. retirement
3. Payot, Keith & Barrington
5. Shumaker & Nagtoune
7. Donalson, Earl & Muratore
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بیشهایی از یافتههای نتایج پژوهش رونی ،اتولینی ،رافنلوی،

سازه بهزیستی روانشناوتی ،بنا بر جهمگیری های نظری

توسانی ،ریف و همکاران )2009( 1نیز رابطه مینادار بهزیستی

گوناگون از مؤل ههوا و اجوزای میتل وی اشوباع شوده اسوم.

روانشناوتی و هیجانات من ی مشاهده میشود.
ریووف و کیووز )1995( 2مؤل ووههووای سووازنده بهزیسووتی

هریک از پژوهشگرانی که در این حیطه به کوار پرداوتوهانود،
عوامل و ابیاد واصی میرفی کردهاند اما عالعه روانشناسان به

روانشووناوتی را دربرگیرنوودة شووش عاموول دانسووتهانوود:

بررسی بهزیستی روانشناوتی در سنین میانسالی بوه بیود بوه

وودمیتاری ،9سلطه بر محیط ،4رشد شی،ی ،5روابط مثبوم

با دیگران ،1هدفمندی در زندگی 7و پذیرش وود.2

بهزیستی روانی جزء روانشناوتی کی یوم زنودگی اسوم
که بهعنوان درک افراد از زندگی وودشان در حیطه رفتارهای

دلیل عالعه آنها به رشد مادا الیمر میباشد ،عوالوه بور ایون
سون و تح،وویالت نشوواندهنوودة نوووعی جایگوواه در سوواوتار
اجتموواعی اسووم کووه موویتواننوود بوور ایوون متلیوور ایرگذارنوود
(آدمی.)1992،
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هیجانی و عملکردهای روانی و ابیاد سالمم روانوی تیریوف

به اعتقاد زائووترا ،هوال ،موورای ( )2010ویژگوی هوای

شده اسم و شامل دو بیش اسم :اولین بیوش آن عضواوت

شیص و موعییوم ممکون اسوم فرآینودهای توابآوری را

شناوتی درباره اینکه چطور افوراد در زنودگیشوان در حوال
پیشرفم هستند را شامل میشود درصورتیکوه دوموین جوزء

تییین کنند ،اگر این ویژگیها بید از شرایط اسوترسزا منجور
به پیامدهای سال شوند ،این سوؤال مطورا مویشوود کوه در

آن ،سطح تجربههای ووشایند را در برمیگیورد .پوژوهشهوا

بررسی تابآوری مرد چگونه سالمتی و بهزیستی روانیشان

درباره بهزیستی روانی علمروهوایی از شی،ویم ،انگیوزش و

را در یک محیط چالشبرانگیز و پویا ح ظ میکنند؟ درواعوع

عامل های شناوتی را نشان داده اسم که همه این عوامول در

تاب آوری ظرفیم افراد برای سال ماندن و مقاومم کردن در

رضایم منودی افوراد از زنودگی مشوارکم دارنود .بهزیسوتی

شرایط سیم و پروطر اسم که موجب میشود نهتنها بر آن

شی،ی دارای ه وم علمورو مهو اسوم کوه عبوارتانود از

شرایط دشوار فائق آیند بلکه طی آن و با وجود آن عویتر نیز

استانداردهای زندگی ،سالمم ،موفقیوم در زنودگی ،ایمنوی،

شده و این ممکن اسم ناشی از ووشبینی نسبم به آیندهای

نسووبم وویشووی ،تیووامالت اجتموواعی و آینووده ایموون .ایوون

بهتر باشد (روتر.)2001 ،11

علمروهووای بوواارزش در فه و روانووی و فیزیکووی از افووراد و
شناسایی اجزای بهزیستی شی،ی عموومی مشوارکم دارنود.

محققان تیاریف بسیاری از تواب آوری ارائوه داده انود.
به طوورکلی تواب آوری م هوومی روان شوناوتی اسوم کوه

بهزیستی روانی بیانگر این اسم کوه افوراد چوه احساسوی از

توضیح می دهد ،افراد چگونه با موعییوم هوای غیرمنتظوره

وودشووان دارنوود و شووامل پاسوو هووای هیجووانی افووراد،

کنارمی آیند .واژه تاب آوری شامل م هو انیطا پوذیری،

رضایممندی از زنودگی و عضواوت دربواره کی یوم زنودگی

بهبود و بازگشم بوه حالوم اولیوه پوس از رویوارویی بوا

میشود .بهزیستی روانی ساوتار مهموی اسوم کوه در سوطح

شرایط ناگوار اسوم .شورایط نواگوار در زنودگی روزموره

پایین منجر به افسردگی و انزوای اجتمواعی و باعوف فقودان

حوادیی مانند طال  ،بیماری ،مرگ ،سوءم،ر

موواد ،یوا

احساس رضایم و اعتمادبوهن وس و احسواس نبوود اراده یوا

تلییر در موعییم شللی و آموزشی اسم (علیزاده.)1992 ،

هد

در زندگی شده و به کاهش سالمم روانی و جسومانی

در تثیید این مطلب می توان به پژوهش کارل و چیسوون

12

منجور موویشووود (کمووالی وورگووو .)1992 ،در بررسوویهووای
آریندل ،هسینک و فی )1999( 9نیز نشان داده شده اسم کوه

( ) 2004اشاره کرد که نشان دادند سطوا باالی تاب آوری
به فرد کمک می کند تا از عواطوف و هیجوان هوای مثبوم

با ارتقاء بهزیستی روان شناوتی ،سالمم عموومی نیوز تحوم

به منظور پشم سر نهادن تجارب نامطلوب و بازگشم بوه

تثییر عرار گرفته و افزایش مییابد.

وضییم مطلوب است اده کند.

2. Ryff & Keyes
4. environmental mastery
6. positive relation with others
8. self-acceptance
10. Zautra, Hal, Murray
12. Carle & chassion

1. Roini, Ottolini, Rafanelli, Tossani & Ryff
3. autonomy
5. personal grawth
7. purpose in life
9. Arrindell, Heesink & Fei
11. Rutter
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"تیریفهای متیددی که در حوزه تابآوری وجود دارد،

جمییم سالمندی حکایم دارد تا جایی که در سالهای اویر

نشاندهندة تنوع رفتارهای حاکی از تابآوری در موعییمهوا

(بیسم سال گذشته) ،طبق سالنامه آماری سال  ،1991انتشوار

و زمانهای میتلوف اسوم .تیواریف مربوو بوه توابآوری
بیانگر توان بالقوه این رفتار برای تلییور و انیطوا در زموان

یافته توسط مرکز آمار ایران ،جمییم سالمندان در ایران رشد
 127درصدی داشته و طبق آورین سرشماری در سال ،1990

گرفتاری اسم؛ بههرحال این رفتارها عمدتاً بر اساس تثییرات

تیداد سالمندان به  4291719ن ور رسویده اسوم کوه از ایون

زمانی و مکانی ظاهر میشوند" (کردمیرزا نیکووزاده،)1992 ،

تیداد 959975 ،ن ر را بازنشستگان کشوری تشکیل میدهنود

ت ریجووی گیالونوودانی ( ،)1992صوو ری ( ،)1992میکووائیلی،

( 22/94درصوود جمییووم سووالمندان ،بازنشسووتگان صووندو

میتار پور و میسمی ( ،)1991کیاننژاد ،عمری و فتحویمقود

بازنشسووتگی کشوووری موویباشووند) .ایوون افووزایش جمییووم

( ،)1992حق رنجبر ،کاکاوند و برماس ( )1990نشوان دادنود

سالمندان و بازنشستگان در جهان و ایران ،ضرورت و اهمیم

بین کی یم زندگی و توابآوری رابطوة مینوادار وجوود دارد.

توجه به این عشر را بیش از پیش کرده اسم.

شهبازی راد ( )1990به این نتیجه دسم یافم که تواب آوری

لذا در این تحقیق کی یم زنودگی ،بهزیسوتی روانشوناوتی و

 %95از واریانس کی یم زندگی را پیشبینی میکند .یافتههای
حاصل از پژوهش شواهین ( ،)1991رسوتمی ،ابوالقاسومی و

تاب آوری بهعنوان متلیرهای تحقیق میرفی شده و سویی بور
آن اسم تا بازنشستگان را که پس از سالهوا کوار ،بوه دوران

نریمانی ( ،)1992زارع ( )1990حاکی از آن اسم که افزایش

فراغم و سالمندی رسیده اند مورد بررسی عرار داده تا نقوش

کی یم زندگی باعف افزایش بهزیستی روانشناوتی میشود.

بهزیسووتی روانشووناوتی و تووابآوری در پوویشبینووی کی یووم

مدااکرانوی ،الهوی و فتحویآشوتیانی ( ،)1992سووری و

زندگی بازنشستگان تییین گردد .فرضیه پژوهش نیز بوه ایون

همکاران ( ،)1991مؤمنی ،حسینی ،اکبوری و کرموی ()1991

شرا اسم :متلیرهوای بهزیسوتی روانشوناوتی و توابآوری

در پژوهش های وود نشان دادند که بهزیسوتی روانشوناوتی

عادر به پیشبینی کی یم زندگی بازنشستگان هستند.

متووثیر از عواموول شی،وویتی ازجملووه تووابآوری اسووم و
تابآوری باال ،عادر اسم که بهزیستی روانشناوتی باال را بوه
شکل میناداری پیشبینی کند.
ماک و وونک )2011( 1نیز نشوان دادنود کوه تواب آوری
بهطور مثبم بوا بهزیسوتی رابطوه دارد از طرفوی هرچوه فورد
عوودرت بیشووتری در تووابآوری ،مقابلووه بووا مشووکالت و
استرس های زندگی داشته باشود کمتور در میورش آشو تگی
روانی عرار میگیرد و از سالمم و بهزیستی روانوی بواالتری
بهرهمند میشود.

روش
روش پژوهش ،جامع ة آم اري و نمون  :مطالیوه حاضور،
رابطووهای از نوووع همبسووتگی بووود .جامیووة پووژوهش نیووز
بازنشستگان مشترک صندو بازنشستگی کشووری در اسوتان
تهران بودند که در پاییز  1999به مودیریمهوا و کوانونهوای
بازنشستگی صندو بازنشستگی کشوری مراجیه نموودهانود؛
که از میان آن ها  150ن ر از طریق نمونوهگیوری در دسوترس
انتیاب شدند و پرسشنامه ها بهصوورت ت،وادفی بوین افوراد

پژوهش های انجوا گرفتوه بوه بررسوی روابوط جداگانوه

مراجیهکننده پیش گردید .از این تیداد  21ن ر مرد و  14ن ر
زن بودند .ازنظر تح،یالت نیز  45درصد تا دیپل  45 ،درصد

مطالیات اندکی صورت گرفته ،لذا لزو یک کار پژوهشی بوا
محوریم مطالیه روابوط چندگانوه متلیرهوا بور روی جامیوه

فو دیپل و لیسانس و  10درصد فو لیسانس و باالتر بودند.

متلیرهوا پرداوتووهانود و بوور روی جامیوه مووورد بررسوی نیووز

بازنشستگان به شدت احساس میشد .از طرفی بوا توجوه بوه
افزایش چشمگیر جمییم سالمندی در سراسر دنیا که از عرن
بیست آغاز شده اسم و در عرن  21نیز ادامه دارد و کشور ما
نیز بهعنوان یکی از کشورهای درحوالتوسویه از ایون تحوول
مستثنا نیسم بهطوریکه رونود پیور شودن در کشور از رشود
2. quality of life

ابزار پژوهش
پرسشنامة كیفیت زندگی  :بورای سونجش کی یوم زنودگی،
8

پرسشنامههای متیددی وجود دارد کوه از ایون میوان یکوی از
پرسشنامههایی که اغلب بهمنظور سنجش سریع موورد توجوه
عرار گورفته پورسشناموه کی یم زنودگی  12سؤالی اسم کوه
1. Mack & Wong
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شوده اسوم .آل وای کرونبواال

توسط انیسی ( )1991ساوته شده اسم .روایوی ابوزار موورد

(کمتر از  )0/9دو گویه حذ

است اده در این پژوهش با روش روایی محتوی سنجیده شوده

پرسشنامه در پژوهش حاضر  0/7به دسم آمود .نمونوهای از

و برای تییین اعتبار از روش آزمون مجودد اسوت اده گردیوده
اسم ( .)r=0.90هملنین این پرسشنامه در جامیة سوالمندان

سؤاالت این پرسشنامه عبارت اسم از «از رویدادهای زندگی
احسوواس ووشوونودی موویکوون » .از ایوون پرسشوونامه ت رجووی

و کل جامیة ایرانی اعتباریابی شده اسم (منتظری ،وحودانی،

گیالوندانی ( ،)1992مداا کرانی و همکاران ( ،)1992مؤمنی

موسوووی و امیوودوای .)2009 ،سووؤاالت هوو بووا مقیوواس

و شهبازی راد ( ،)1991شکری ،اسماعیلی ،دانشورپور ،غنایی

چندگزینهای لیکرت و ه بهصورت بلی و ویر ،اسم .نموره

و دسوتجردی ( )1921و صوائمیان ( )1991در پوژوهشهووای

کل پرسشنامه از جمع نمرات مربو به  12پرسش محاسبه و

وود مورد است اده عرار دادهاند و آل ای کرونباال را از  0/72تا

به دسم میآید؛ بهعبارتدیگر عدد جلووی هور پاسو نموره

 0/29اعال کردند .آل ای کرونباال این پرسشونامه در تحقیوق

مربو به آن پرسش اسم کوه بوا جموع کوردن نمورات هور

حاضر  0/7محاسبه شود .یوک نمونوه از سوؤاالت پرسشونامه

پرسش نمره کل پرسشنامه یا نمره کی یوم زنودگی آزموودنی

عبارت اسم از «در برابر زندگی احساس مسئولیم میکن »

محاسبه میشود .افوراد برحسوب نمورهای کوه در پرسشونامه
کسووب موویکننوود بووه سووه دسووته ضووییف ،متوسووط و ووووب

پرسشنامة تاب آوري كون ور و دیویدس ون :8ایون مقیواس
شامل  25سؤال اسم که توسط کونور و دیویدسوون ()2009

طبقهبندی می شوند .دامنه نمرات از  12توا  42متلیور اسوم؛

برای اندازهگیری عدرت مقابله با فشوار و تهدیود تهیوه شوده

بهعبارتدیگر امتیاز باال نشواندهنودة کی یوم زنودگی بواالتر

اسم .برای هر سؤال طیف درجهبندی پنج گزینوهای (کوامالً

اسم .میکوائیلی و همکواران ( ،)1991موؤمنی و شوهبازیراد

نادرسم تا همیشه درسم) در نظر گرفته شوده اسوم کوه از

( )1991و ص ری ( )1992از این پرسشنامه در پژوهش هوای

ص ر (کامالً نادرسم) تا پنج (همیشه درسوم) نمورهگوذاری

وووود اسووت اده نمووودهانوود ،آل ووای کرونبوواال اعووال شووده در

میشوود .ایون مقیواس اگرچوه ابیواد میتلوف توابآوری را

پژوهش های ایشان از  0/7تا  0/91بوده اسم .آل ای کرونباال

میسنجد ولی دارای یک نمره کل اسوم کوه بوین  0توا 100

پرسشنامه در پژوهش حاضر برابر با  0/21به دسم آمد .یوک

عرار دارد .نمرات بواالتر بیوانگر تواب آوری بیشوتر آزموودنی

نمونووه از سووؤاالت ایوون پرسشوونامه عبووارت اسووم از «آیووا
فیالیمهای عادی شما محدود شده اسم؟»

اسم .پرسشنامه موذکور توسوط بیگودلی ،نج وی و رسوتمی
( ،)1992مداا کرانوی و همکواران ( )1992و حوق رنجبور و

پرسشنامة بهزیستی روان شناختی ریف :1در این تحقیق،

همکاران ( )1990نیز مورد است اده عرار گرفته اسم که آل ای

برای سنجش درجه بهزیسوتی روانشوناوتی آزموودنیهوا ،از

کرونباال را از  0/2تا  0/29گزارش نمودهاند .آل وای کرونبواال

پرسشنامه بهزیستی روانشوناوتی کوه توسوط ریوف ()1929

پرسشنامه در تحقیق حاضر  0/71به دسم آمد .یک نمونوه از

ساوته شده اسم ،است اده شد .نسیه کوتواه  12سوؤالی ایون

سؤاالت پرسشنامه مذکور عبارت اسم از «وعتی تلییری رال

پرسشنامه که  1مؤل ه اصلی الگوی بهزیستی روانشوناوتی را

میدهد ،میتوان وود را با آن سازگار کن ».

مورد ارزیابی عرار میدهد و بنابراین دارای  1زیر مقیاس (هر
زیرمقیاس شامل  9عبارت) تسولط محیطوی ،پوذیرش ووود،
رابطه مثبم با دیگران ،داشتن هد در زندگی ،رشد فردی و
استقالل اسم .پاسو بوه هور سوؤال بور روی یوک طیوف 1

روش اجرا و تحلیل دادهها
به منظور اجرای پرسشنامه بر روی بازنشستگان مراجیهکننوده
عبل از اجرای آزمون سیی شد با آزمودنیها ارتبوا اولیوهای

درجهای (از کامالً میالف تا کامالً موافق) مشیص میشوود.

برعرار شود تا بازنشستگان بوهطوور کامول و بوا صوداعم بوه
پرسشنامهها پاس دهند .دستورالیمل چگونگی پاسیگویی به

در نوسان بوده اسم .همسانی درونی مقیاس  9سوؤالی 0/51

پرسشوونامه در ص و حه اول نوشووته شووده بووود عووالوه بوور آن

گزارش شده اسم؛ که ازنظر روان سونجی عابول عبوول اسوم.

توضیحات الز نیز به آزمودنیها ارائه و به آنها توصیه شود

الز به توضیح اسم به علم پایین بودن بوار عواملی مناسب

که هیچ سؤالی را بدون پاس نگذارنود و سؤالها را بوا دعم

همبستگی مقیاس  12سؤالی با مقیاس اصلی از  0/7توا 0/29

2. Connor-Dacidson resilience scale

1. Ryff Psychological well-being
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پاس دهنود و بوه ایشوان اطمینوان داده مویشود کوه اجورای

طریق متلیر مستقل و تییین سه هر یک از متلیرهای مستقل

پرسشنامهها صرفاً یک کار پژوهشوی اسوم و اطالعواتی کوه

در تبیین متلیر وابسته است اده شد.

آنها ارائه میدهند محرمانه باعی میماند و محدودیم زموانی
برای پاسیگویی وجود نداشوم .پوس از اجورای آزموون بور
روی تیداد نمونه موردنظر و اطمینوان از کامول بوودن آنهوا،

یافتههای پژوهش
بهمنظور پیشبینی کی یم زندگی از طریق متلیرهای بهزیستی

اعدا به کدگذاری مشی،ات فردی و اطالعات بهدسمآموده

روانشناوتی و تابآوری از تحلیل رگرسیون است اده شد کوه

شد و سوپس کودهای موذکور بور طبوق الگووی میینوی وارد

والصه نتایج مربو به آن در جدول  2گزارش شوده اسوم.

کامپیوتر شده و با است اده از برنامة  SPSSتجزیهوتحلیل شود.

میانگین و انحرا

استاندارد متلیرها نیز در جودول شوماره 1

برای آزمون فرضویههوای تحقیوق نیوز از ضوریب همبسوتگی

عابل مشاهده اسم.

پیرسون و رگرسیون برای پیش بینی تلییرات متلیر وابسوته از
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرها
بهزیستی روانشناختی

میانگین

انحراف استاندارد

کی یم زندگی

99/09

5/9

بهزیستی روانشناوتی

10/42

2

تابآوری

59/42

10

جدول  .8ضرایب استاندارد تحلیل رگرسیون كیفیت زندگی از طریق تابآوري و خردهمقیاسهاي بهزیستی روانشناختی
متلیر پیشبین

B

Β

تسلط محیطی

0/514

0/295

**9/551

پذیرش وود
رابطه مثبم با دیگران
هد در زندگی
رشد فردی

0/419
0/141
0/111
-0/49

0/291
0/055
-0/54
-0/027

2/517
0/292
-0/222
-0/942

استقالل
تابآوری

0/17
0/122

0/004
0/945

0/052
**5/099

T

Df

F

p-value

R

R2

R2

*

14/92

7

0/000

0/415 0/144

0/921

** p<.0.0 *p<.0.0

نتایج جودول  2حواکی از آن اسوم کوه مقودار ضوریب
همبستگی بین متلیرها  R=0/144اسم که نشان می دهد بوین

 7متلیر مستقل نکر شده در این میادلوه اسوم .بوا توجوه بوه
مینوویداری مقوودار آزمووون  F=14/924در سووطح وطووای

مجموعه متلیرهای مستقل و متلیور وابسوته تحقیوق (کی یوم

( )p<0.01میتوان نتیجه گرفم که مودل رگرسویونی تحقیوق

زندگی) همبستگی نسبتاً عوی وجود داد.

مدل ووبی بوده و مجموعه متلیرهای مستقل عادرند تلییرات

نتایج تحلیول رگرسویون همزموان نشوان داد کوه کی یوم

کی یم زندگی را تبیین کنند ،لوذا فرضویه تحقیوق مبنوی بور؛

زنوودگی بازنشسووتگان از طریووق بهزیسووتی روانشووناوتی و
تاب آوری عابل پویش بینوی اسوم ( .)p<0.01مقودار ضوریب

بهزیستی روانشناوتی و تابآوری عادر به پیشبینوی کی یوم
زندگی بازنشستگان هستند ،مورد تثیید عرار گرفم.

تیدیلشده  R2 =92/1اسم که نشان میدهد  92/4درصود از

نتایج مربو به میزان تثییر هور متلیور مسوتقل بور متلیور

کل تلییرات میزان کی یم زندگی در بازنشستگان ،وابسوته بوه

وابسته نیز در جدول نشان داده شده اسم .نتایج گویای ایون
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مطلب اسم که تثییر سه متلیر تسلط محیطی ،پوذیرش ووود

نهنی افراد میباشد که پوششدهندة ولق مثبم ،سرزندگی و

(از وردهمقیاسهای بهزیستی روانشناوتی) و توابآوری بور

عالعووه بووه محوویط اسووم (کووارمن و وینگرهوسووم .)2012 ،

کی یم زندگی مینیدار اسم؛ اما متلیرهوای رابطوه مثبوم بوا
دیگران ،هد در زندگی ،رشد فردی و استقالل (دیگر ورده

بهزیستی روانی بیانگر این اسم کوه افوراد چوه احساسوی از
وودشووان دارنوود و شووامل پاسوو هووای هیجووانی افووراد،

مقیاس های بهزیستی روانشناوتی) با توجه بوه اینکوه سوطح

رضایممندی از زنودگی و عضواوت دربواره کی یوم زنودگی

وطای مقدار  tآنها ( )P>0.05میباشد ،نشاندهندة این اسم

میشود و ساوتار مهمی اسم که در سوطح پوایین منجور بوه

که متلیرهای مذکور به تنهایی بر متلیر کی یوم زنودگی توثییر

افسردگی و انزوای اجتماعی و باعف فقدان احساس رضایم

نگذاشتهاند.

2

و اعتمادبهن س و احساس نبود اراده یا هد

در زندگی شده

و به کاهش سالمم روانی و جسمانی منجر میشود کوه ایون
بحث و نتیجهگیری
امروزه دغدغه اصلی محققان و پژوهشگران صرفاً پرداوتن به
افزایش طول عمر نیسم بلکه با نگاهی به وضییم گذشوته و

امر مبین آن اسم که افرادی که با آگاهی کامول از تمامیوم و
یکپارچگی تما جنبههوای فوردی ووود را بوا ارزشگوذاری
مثبم عضاوت می کننود ،کی یوم زنودگی بواالتری را تجربوه
مینمایند .فردی که عادر اسم وود را با تما ویژگیهایی که

حال میتوان دریافم کوه اگرچوه چوالش اصولی بهداشوم و
سالمم در عرن بیست فقط زنده ماندن بوده اما چالش اصولی

دارد بپذیرد و بر محیط تسلط دارد با ح وظ نشوا و انورژی

عرن جدید در این حوزه زندگی کردن با کی یتوی برتور اسوم

حیاتی وود عملکرد فیزیکوی و اجتمواعی مناسوبی را تجربوه

(کمالی و همکاران .)2002،لذا در این تحقیق تالش بور ایون

وواهد کرد و بهطورکلی کی یم زندگی ووبی وواهد داشم.

بود تا نقش بهزیستی روانشناوتی و تاب آوری در پیشبینوی

این مطالب تثییر ورده مقیاسهای تسلط محیطوی و پوذیرش

کی یم زندگی بازنشستگان تییین گردد.
با توجه به جدول  ،1نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد کوه

وود بر کی یم زندگی را تثیید مینماید.
هملنووین نتووایج بررسوویهووا نشووان دادهانوود بهزیسووتی

بهزیستی روانشناوتی با کی یم زندگی رابطه دارد و عادر بوه

روانشناوتی و مؤل ههای آن در هر برهوهای از زنودگی و در

پیشبینی کی یم زندگی میباشد و  20/5درصود از واریوانس

رابطه با ویژگیهای جمییم شناوتی وضییم مت اوتی دارنود
و این عوامل عادرند سطح بهزیسوتی روانشوناوتی را تحوم

متلیر کی یم زندگی بازنشستگان را پیشبینوی مویکنود .ایون
یافته با پژوهشهای شاهین ( ،)1991زارع ( ،)1990رستمی و

تثییر عرار دهند (ریف و کیز .)1995،بررسیهای انجوا یافتوه

همکاران ( ،)1992ت ریجی گیالوندانی ( )1929و بیش هایی

حاکی از ارتبوا آن بوا ویژگویهوایی ماننود سون ،جنسویم،

از یافتووههووای نتووایج پووژوهش رونووی و همکوواران ( )2009و

تح،یالت و شلل بودهاند .عالوه بر ایون سون و تح،ویالت

آریندل و همکاران ( )1999همیوانی و انطبا دارد.

نشاندهندة نوعی جایگاه در ساوتار اجتماعی مویباشوند کوه

درکمن 1ه سه حیطه جسمانی ،روانی ،اجتماعی ،روحی
را برای کی یم زندگی بیان میکنود (صو ری .)1992 ،لوذا از

وضییم فورد در مؤل وههوا در سونین میتلوف ت واوت دارد.

آنجووا کووه یکووی از بیوودهای کی یووم زنوودگی را نیووز بیوود

مؤل ههای احساس تسلط بر محیط و وودمیتاری با افوزایش

روانشناوتی دانستهاند پس اینکه کی یم زندگی با بهزیسوتی

سن افزایش مییابند ،درحالیکه مؤل ه های احساس هد در
زندگی و رشد شیص با افوزایش سون بوهسووی بزرگسوالی

میتوانند بر این متلیر ایرگذارند ،پژوهشها نشوان مویدهنود

روانشناوتی ارتبا دارد کامالً عابل توجیوه اسوم .از طور
دیگوور بهزیسووتی روانشووناوتی مسووتلز درک چووالشهووای

کاهش می یابند .بیشترین کاهش در فاصله بوین میانسوالی توا

وجودی زندگی اسم و جوزء روانشوناوتی کی یوم زنودگی

پیری رال می دهد؛ اما در مول ة پوذیرش ووود ،ت واوت هوای

اسم که بهعنوان درک افراد از زندگی در حیطههای رفتواری،

سنی مشاهده نشد و یافتههای مؤل ه ارتبا مثبم بوا دیگوران

هیجانی ،عملکردهای روانی و ابیاد سوالمم روانوی تیریوف

متناعض بوده اسم (آدمی )1992،که بوه نظور مویرسود ایون

شده اسم .هملنین بهزیستی انیکاسدهنودة کی یم زنودگی

مطلب نیوز دلویول عود تثییور ووردهمقیواسهوای بهوزیستی

2. Karreman & Vingerhoest

1. Derkman
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روانشناوتی شامل رابطه مثبم با دیگران ،هد

در زنودگی،

بازمیگردند و این وط پایه را ح ظ میکنند .بر ایون اسواس،

رشد فردی و استقالل بر متلیر کی یم زندگی در جامیه مورد

تابآوری از طریق تقویم عزتن س بهعنوان یوک مکوانیز

بررسی این پژوهش (بازنشستگان) میباشد.
جدول  1هملنین نشان داد که بین توابآوری و کی یوم

واسطهای به انطبا پذیری مثبوم و بهزیسوتی روانوی منتهوی
میشود و افرادی که از کی یم زندگی بواالتری برووردارنود

زندگی در بازنشستگان در سطح  %99رابطوه مینوادار وجوود

توانایی سازگاری آنها با مشکالت ،بیشتر از کسانی اسم که

دارد و عادر به پیشبینی کی یم زندگی میباشد .یافتههای این

از این مزیم برووردار نیستند .از طرفی ،هرچوه فورد عودرت

بیش با نتایج پژوهش ت ریجی گیالوندانی ( ،)1992صو ری

بیشتری در تابآوری ،مقابلوه بوا مشوکالت و اسوترسهوای

( ،)1992کیان نژاد و همکاران ( ،)1992میکائیلی و همکواران

زندگی داشته باشد کمتر در میورش آشو تگیهوای روانوی و

( ،)1991شووهبازی راد ( ،)1990حووق رنجبوور و همکوواران

هیجانی عرار میگیرد و از سالمم روانوی و کی یوم زنودگی

( )1990و کارل و چیسون ( )2004همسو میباشد .بوا توجوه

باالتری بهرهمند میشود .وعایع من ی ممکن اسوم زمینوهسواز

به پژوهشهای انجا شده اینطور استنبا میشود کوه یکوی

مشکالت سالمم روان از عبیل افسردگی و اضطراب گردد و

از سازههای مطرا در کی یم زندگی تابآوری میباشود کوه
گارمزی )1991( 1آن را بهعنوان توانایی انطبا موفقیومآمیوز

با فقر بهزیستی و پیامدهایی در سالمم روان همراه شود ،اموا
ت اوت در چگونگی پاس دهی افراد و سازش آنها بوا وعوایع

با شرایط تهدیدکننده و ناگوار میداند؛ بنابراین بوا توجوه بوه

استرسزای زندگی به دلیل وجود برووی فاکتورهوای روانوی

اینکه تابآوری به فرد کمک میکند تا شورایط اسوترسزا را

اجتماعی اسم (بامس و ماچین  .)2019 ،در تبیین این یافتوه

مدیریم کند و در مقابله با م،ائب و نامالیمات زندگی نهتنها

که تابآوری عادر به پیشبینی کی یم زنودگی مویباشود نیوز

4

جان سال به در برد (بونانو ،)2004 ،2بلکه بتوانود بوه سوطح

عالوه بر اینکه در مورد رابطة این دو متلیر پیشتور توضویح

جدیدی از تیادل و رشد مثبم دسوم یابود .هملنوین چوون

داده شد ،میتوان انعان نمود کوه افوراد تواب آور ،بوه طورز

تابآوری فرایندی پویا اسم که به متن زندگی وابسته اسوم

والعانه و انیطا پذیری به مسائل مینگرند ،برای حل آنها

و وعتی بهطور موفقیمآمیز کسب شود عابلیمهوای فوردی را

طرا و برنامهریزی میکننود و در صوورت نیواز نسوبم بوه

تقویم میکند و بهطورکلی به م هو پیامدهای مثبم ،بهرغ
تجربههوای نواگوار ،نامالیموات ،عملکورد مثبوم و موؤیر در

دروواسم کمک از دیگران دریغ نمیورزند و منوابع کواملی
برای مقابله با مشکالت دارند که این عوامل باعوف مویشوود

شرایط ناگوار و بهبوودی بیود از یوک ضوربه مهو مویباشود

فرد از کی یم زندگی باالیی برووردار باشد.

(ماستن )2001 ،9و ازجمله متلیرهای مهمی محسوب میشود

که میتواند تنیدگیها و آیار نامطلوب را تیدیل نماید.

یافتههای پژوهش بیانگر این اسم که هموراه بوا افوزایش
بهزیستی روان شناوتی بازنشسوتگان ،میوزان کی یوم زنودگی

ازآنجایی که کی یم زندگی دربردارندة رضایم از زندگی

آن ها نیز افزایش یافته اسم از سوی دیگر بازنشستگان دارای

اسم ،ممکن اسم تابآوری با تثییر بور نووع احسواسهوا و

تاب آوری باال ،از کی یوم زنودگی بواالیی نیوز برووردارنود.

هیجان های فرد ،باعف نگرش مثبوم و درنتیجوه رضوایم از

سووالوادور -کوواروال ،لوکوواس ،متئوووس و میوورت ( )2014در

زندگی شود ،حتی گاهی با کاهش احساس استرس ،موجبات

پژوهش وود به این نتیجه رسیدند که یکی از عوامل مورتبط

ورسندی و رضایم را بورای افوراد فوراه سوازد و موجوب
ارتقاء کی یم زندگی شود .بازنشستگانی که سطح توابآوری

با کی یم زندگی سالمندان ،بهزیستی روانشناوتی آنان اسم.
از طر دیگور کی یوم زنودگی ضوییف مویتوانود موجوب

باالتری دارند در کی یم زندگی ه میتوانند نمورات بهتوری

بهکارگیری مکانیس های مقابله و سوازگاری نوامؤیر در افوراد

را به دسم آورند ،این افراد با مشوکالت زنودگی بهتور کنوار

شده و متیاعباً موجب افزایش تنش در آنوان شوود و افوزایش

میآیند و در برابر مشکالت انیطا پذیری بیشوتری وواهنود

تونش وووود در ارتبوا بووا عواموول فیزیکوی و جسوومی بوووده

داشم و بید از مدتی به وط پایه اصلی و اولیه شادمانی وود

(پارسایی )1991 ،و ایون امور بیمواری را در فورد افوزایش و

2. Bonanno
4. Bums & Machin

1. Garmezy
3. Masten
5. Salvador-Carulla, Lucas, Mateos, Miret

5

پیشبینی كیفیت زندگی بر مبناي بهزیستی روانشناختی و تابآوري در بازنشستگان 89 /

بهزیستی روانشناوتی و نهایتاً به دنبال آن کی یوم زنودگی را

آزمونگر ووانده شود و هملنین عد حوصله و دعوم کوافی

کاهش میدهد.

بازنشستگان باعف میشد تیداد پرسشنامههای ناعص و بدون

لذا با توجه به اینکه ایران کشوری جوان اسم بهطوریکه
بویش از نیمووی از جمییوتش را افووراد زیور  90سووال تشووکیل

جواب زیاد باشد.

داده اند .همین موضوع موجب شده سیاسومگوذاران کشوور،
عمده توجه ووود را بوه رفوع نیازهوای عشور جووان جامیوه
اوت،اص دهند ،این در حالی اسم که جامیه جوان اموروزی
طی دو سه دهه آینده به سون بازنشسوتگی مویرسود و ایون
موضوعی نیسم که بتووان بوهراحتوی از کنوار آن گوذر کورد.
چراکه اگر نتوان سیاسم و برنامهای مناسب بوا ویژگویهوای
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