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چکیده
بخشش مزایای روانی ،اجتماعی ،ذهنی و جسمانی را برای سالمندان در پی دارد و همچنین باعث کاهش
اضطراب ،افسردگی ،بیماریهای روانتنی ،قلبی و فشارخون میگردد .پژوهش حاضر با هدف تبیین بخشش
در سالمندان از طریق قدردانی ،شادکامی و پذیرش خود با نقش میانجی توانمندی خود انجام شد .روش
پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی و معادالت ساختاری بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه سالمندان عضو
کانونهای جهاندیدگان شهرداری تهران در سال  6986تشکیل دادند که از بین آنها  859نفر بهصورت
نمونهگیری خوشهای انتخاب شد .پرسشنامههای شادکامی فوردایس ( ،)6889پذیرش بیقیدوشرط جیمزلین
و همکاران ( ،)4996قدردانی (فرم ششگویهای) مگکالوف ( ،)4994روانشناختی قدرت ایگو استروم و
همکاران و بخشودگی بینفردی احتشامزاده و همکاران ( )6998اجرا شد .سپس با روشهای همبستگی
پیرسون و معادلهیابی ساختاری یافتهها مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد
متغیر وابسته پژوهش یعنی بخشش با تمامی متغیرهای پژوهش دارای رابطه معنیدار است ( .)p>9/95جهت
تمامی این روابط مثبت است که به معنای این است که افزایش هرکدام از متغیرهای مستقل (قدردانی،
پذیرش خود ،شادکامی و توانمندیهای خود) منجر به افزایش بخشش میشود .بررسی شدت همبستگیها
نشان میدهد که قویترین رابطه با بخشش به ترتیب مربوط به توانمندیهای خود و شادکامی است .با آگاه
کردن سالمند از تواناییهایش و تقویت حس قدردانی ،شادکامی و پذیرش خود در او ،میتوان نگرش مثبت
سالمندان به خود و جهان اطراف ،میزان بخشش و سالمت روان آنان را افزایش داد.
کلیدواژهها :بخشش ،پذیرش خود ،قدردانی ،شادکامی ،توانمندی خود ،سالمندان.
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مقدمه

بخشش ،6مزایای روانی ،اجتماعی ،ذهنی و جسمانی را برای سالمندان در پی دارد و
همچنین باعث کاهش اضطراب ،افسردگی ،بیماریهای روانتنی ،قلبی و فشارخون

میگردد .بخشش شاهراه سالمت روانی است (ماتسوکی )4966 ،و اگر خوب درک شود
و با شکیبایی به انجام برسد ،موجب رفاه ،سالمت عاطفی و شادکامی بخشنده میشود.
بسیاری از افراد فرآیند بخشش را در دوران پیری آغاز میکنند ،چون از احساسات بد
خسته شدهاند و میخواهند احساس بهتری داشته باشند (اینرایت .)4996 ،بخشش یک
ویژگی سودمند در روابط انسانی است که بهطور گسترده بهعنوان یک موضوع پژوهشی
بهوسیله متخصصان علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفته است (ایمانیفر ،فاطمی و امینی،
 .)6986اینرایت ( )4966بخشش را میلی درونی که افراد را بهسوی بازداری از پاسخهای
ناخوشایند ارتباطی و رفتار کردن بهطور مثبت نسبت به کسی که بهطور منفی با آنها رفتار
کرده است ،متمایل میسازد نیز تعریف کردهاند .نتایج پژوهشهای انجام شده در این زمینه
نشان داده است که بین عفو و گذشت و سالمت روانی ارتباط معناداری وجود دارد و افراد
دارای عفو و گذشت باال در بعد رفتاری از افسردگی و اضطراب پایینتری برخوردار
هستند (غباریبناب ،کیوانزاده و وحدتتربتی .)6991 ،همچنین بخشش با ویژگیهای
روانرنجورخویی رابطه منفی و با برونگرایی (اختر و بارلو4969 ،؛ زندیپور ،آزادی و
ناهیدپور ،)6989 ،خودآگاهی و پذیرش ،رابطه و عواطف مثبت و معناداری دارد (وندیک
و الیاس .)4991 ،اورکات ( )4996نیز در پژوهشی نشان داد که بین بخشش و کاهش
نشانههای ناراحتی رابطه معناداری وجود دارد.
یکی از مسائل مهم قرن حاضر ،پدیده پیری است ،به عبارتی جمعیت جهان بهسرعت به
سمت سالخورده شدن پیش میرود .بر اساس پیشبینی سازمان ملل متحد درصد جمعیت
 69ساله و باالتر در جهان که در حال حاضر حدود  64درصد یعنی بیش از  929میلیون نفر
است تا اواسط قرن  46به بیش از  46درصد یعنی حدود دو میلیارد نفر خواهد رسید
(پالتاسینگ و تیاجی .)4964 ،مطابق آمار ،در کشور ایران جمعیت سالمندان 4باالی  69سال
بین سالهای  6925تا  6989از  5/9به  9/6درصد افزایش یافته است و پیشبینی میشود که
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. forgiveness
2. elderly
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تا سال  6292میزان جمعیت باالی  69و  65سال به ترتیب  64/9و  9/6درصد کل جمعیت
برسد (کوششی ،کمیجانی و نیاکان .)6984 ،افزایش تعداد سالمندان در ایران حتی از دیگر
کشورها نیز پیشی گرفته است .بهطوریکه هِرم سنی کشور تا سال  6299استوانهای میشود
و به تعبیری سونامی سالمندی ایران در راه است (بلورساز مشهدی .)6986 ،سالمندان
بهعنوان یکی از گروههای آسیبپذیر نیازمند توجه خاصی هستند .با افزایش سالهای عمر
بهویژه پس از  69سالگی اغلب کارکردهای فیزیولوژیکی و مکانیکی بدن کاهش
(بوسکت و همکاران )4965 ،و درصد ابتال به بیماریهای مزمن جسمی ،روانی و ناتوان
کننده افزایش مییابد (ناصح ،شیخی و رفیعی.)6985 ،
در دهههای گذشته تمرکز بیشتر روی جنبههای منفی ویژگیهای افراد مسن بوده است
(بهعنوانمثال بهجای شادی و شجاعت روی افسردگی و اضطراب مطالعه شده است) و
حوزههایی مانند سالمت ذهن و سالمت روان و رشد انسان کمتر موردمطالعه قرار گرفتهاند
(آداک و آنجالیرای)4965 ،؛ اما بهتازگی مفهوم سالمندی موفق که از جنبش روانشناسی
مثبت نشأت گرفته است با تمرکز بر مسائل خاص دوره سالمندی سعی در شناسایی و
بهکارگیری منابع و توانمندىهای شخصی دارد که میتوانند به حفظ مطلوبتر عملکرد در
سنین سالمندی کمک کنند (سو ،ژو ،کائو ،وانگ و زاینگ .)4969 ،رفتارهای مثبت و
مطلوب در دوره سالمندی ازآنجهت حائز اهمیت است که بروز رفتارهای جامعه پسند
برای سالمند ،برای اطرافیان و بهطورکلی برای جامعه آثار مثبت فراوانی دارد (معتمدی،
 .)6989با افزایش سن ،شرایط کیفیت بهزیستی روانشناختی تغییر میکند (کنزالزکراسکو،
کاسز ،مالو ،ویناس و دینیسمان )4961 ،زندگی روانشناختی افراد مسن تحت تأثیر عوامل
مختلفی است که این عوامل در زیست بهتر آنها نقش مهمی دارد () .یکی از مهمترین
فاکتور های تأثیر گذر بر کیفیت زندگی و تجربه زیسته سالمندان قدرت بخشش و
بخشندگی است.
بخشودن و بخشش یک فضیلت اخالقی است که در برابر خطای دیگران انجام میشود
و قابلآموزش دادن است .هرچند انتقام گرفتن پاسخ طبیعی انسان در برابر خطاهای دیگران
است اما بخشش شاهراه سالمت روانی است (ماتسویاکی .)4966 ،6بخشش یک ویژگی
سودمند در روابط انسانی است که بهطور گسترده بهعنوان یک موضوع پژوهشی بهوسیله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Masami,M

421

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال دهم ،شمارة  ،93پاییز 4931

متخصصان علوم انسانی موردبررسی قرارگرفته است .در دو دهه اخیر روانشناسان عالقهمند
بودهاند تا این موضوع را مورد آزمون قرار داده و از آن بهعنوان یک عامل مهم و مؤثر در
روابط بهرهجویند.
بخشش ،بهعنوان یک فضیلت اخالقی ،در مواجهه با عامل قصور یا تقصیر (خود یا
دیگری) ،توسط فرد بخشنده آشکار میشود و جایگزین قهر و غضب و کینهورزی و انتقام

میشود (انرایت .)4966 ،ورتینگتون 6و دیگران ( )4962بخشش را بهعنوان فرآیندی
میدانند که بر اساس آن افکار ،هیجانها و رفتارهای منفی نسبت به فرد خطاکار با عوامل
مثبت جایگزین می شود؛ بدون اینکه مسئولیت فرد متخلف برای خطا و اشتباه صورت
گرفته نادیده گرفته شود .بر این اساس ،بخشش بهعنوان یک ویژگی روانشناختی ،دو جنبه
درون شخصی و بین شخصی دارد و در دو ساحت درون روانی و بین شخصی پدیدار
میشود.
توسینت و وب ( )4995معتقدند که بخشش را باید بهعنوان یک ساختار چندبعدی
حاوی عاطفه ،رفتار و شناخت ،مفهومسازی کرد و بر اهمیت اهداف مختلف (مثل شخص،
دیگران و خدا) و شیوههای بخشش (مانند ابراز احساس و جستوجو) تأکید کرد .برای
عفو و بخشش تاکنون تعاریف چندی ارائه شده است .ازجمله این تعاریف ،تعریف انرایت
و همکاران ( )6889از اهمیت بسیاری برخوردار است .آنها بخشش را فرایند گذشتن از
خطای دیگران می دانند که یا به علت انگیزه آرامش درونی یا بهبود روابط با خاطی و یا
بهمنظور انجام رفتاری ارزشی صورت میگیرد و دارای پیامدهای رهایی از احساس منفی
نسبت به فرد خطاکار ،غلبه بر رنجش حاصل از بدی و پرهیز از عصبانیت ،دوری ،جدایی و
انتقام نسبت به فرد خطاکار میباشد.
بخشش پاسخ مثبت شناختی ،عاطفی و رفتاری فرد به تعارضهای بین شخصی است که
موجب بهبود روابط صمیمانه میشود زیرا وقتی فرد اشتباهات شخص خطاکار را میبخشد،
عواطف و قضاوتهای منفی وی را انکار کرده و با وی دوستانه و محبتآمیز رفتار خواهد
کرد و در نتیجه رضایت و عملکرد افراد بهبود خواهد یافت (چن .)4999 ،4به دلیل اهمیت
و پیامدهای مثبت بخشش در بهبود زندگی فردی و اجتماعی انسان ،تالش برای شناخت هر
چه بهتر بخشش و همبستههای آن و نیز ارتباط آن با متغیرهای گوناگون مورد توجه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Everett ,W
2. Lung,C
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روانشناسان بسیاری واقع شده است (امانی )6982 ،بخشش یکی از فرآیندهای
روانشناختی و ارتباطی برای افزایش سالمت روان و التیام آزردگی است که الزمه رشد
ارتباطی ،عاطفی ،معنوی و جسمانی انسان است و با بیشتر شاخصهای سالمت روان رابطه
دارد (پارسافر؛ نامداری؛ هاشمی و مهرابی .)6982 ،یکی از مهمترین سازه ناشی از بخشش،
شادمانی و شادکامی است .تالش برای تحقق شادکامی 6موجب نگرش مثبت به زندگی،
خودپنداری مثبت ،برخورداری از سالمت روان و تعادل عاطفی ،امیدواری به آینده،
نگرش مطلوب و رضایتآمیز به خود و دیگران ،روابط اجتماعی متعادل ،دوری از کینه و
اهداف ،دوری از اتالف وقت و کاهلی ،افزایش موفقیتهای زندگی ،برخورداری از
شاخص های باالی زندگی ،خواب بهتر ،تمایل بیشتر در کمک به دیگران و تصمیمگیری
بهتر در افراد میگردد (لومان ،نیکا ،شونبرودت و هوکلی .)4966 ،هادینژاد و زارعی
( )6999شادکامی را سازهای شامل هفت مؤلفه که عبارت از خود پنداره ،رضایت از
زندگی ،آمادگی روانی ،سر ذوق بودن ،احساس زیباییشناختی ،خودکارآمدی و
امیدواری .شادکامی یک حالت درونی مثبت در روان فرد هستند .بااینوجود برخی افراد
معتقدند که شادکامی یک احساس است و تحت تأثیر تغییرات ناگهانی در خلق قرار دارد،
افراد دیگری نیز معتقدند که شادکامی یک فکر است و جنبه شناختی دارد و میگویند
شادکامی یک نقطه شروع است که در سرتاسر زندگی فرد ثابت بوده و تحت تأثیر عوامل
زیستی است .به اعتقاد برخی از پژوهشگران دانشگاه تورنتو 4میزان لذتی که افراد از زندگی
خود میبرند و میزان رضایتی که از زنده بودن خود دارند ،مهمترین فرصت و امکان بالقوه
آنها برای برخوردار بودن از یک زندگی شاد و سالمت جسمی و روانشناختی است
(شعاع کاظمی و مؤمنی جاوید .)6999 ،در تعریف شادکامی به سه بعد توجه میشود،
رضایت زندگی حداکثر ،عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی (داینر ،اوشی و لوکاس،
 .)4999شادکامی مفهومی گسترده است که دو مؤلفه عاطفی و شناختی دارد .مؤلفه عاطفی
به معنای لذت بردن از زندگی و مؤلفه شناختی هم همان رضایت از زندگی است (امانی،
 .)6982تحقیقات مختلف مؤید آن است که میان بخشش و شادکامی ارتباط مستقیم وجود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. happiness
2. Toronto
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دارد (اختر و بارلو4969 ،؛ مالک4969 ،6؛ صف آرا و بخشی زاده6986،؛ قاسمی پیر بلوطی
و امینی6985 ،؛ لواف پوری نوری ،زهراکار و آذر هوش.)6989 ،
از جمله توانمندیهای شخصی و از سـازههای روانشناسـی مثبـت که میتواند در
سالمت روانی و قدرت بخشش افراد نقش بسزایی داشته باشد حس قدردانی میباشد.

قدردانی 4بهعنوان یک فشارسنج اخالقی منجر میشود که فرد از یک موقعیت قدرشناسانه،
ارزیابی اخالقی داشته باشد .این ارزیابی کمک میکند که فرد خود را مسئول جبران عمل
اخالقی فرد دیگر در نظر بگیرد .لذا بهموجب آن بهزیستی ذهنی فرد افزایش مییابد.
قدردانی به عنوان یک انگیزه اخالقی ،فرد را تشویق میکند تا نسبت به عمل متقابل برای
دیگری تالش نماید .برای مثال فرد را تشویق میکند تا با مهربانی نسبت به فرد دیگر رفتار
کند .قدردانی در مقام یک تقویت کننده اخالقی ،بدین معنا است که فرد قدردان،
بهطورمعمول به دنبال راههایی میرود تا بهوسیله آن عمل فرد نیکوکار را جبران نماید و
این رفتار فرد ،با رفتار قدرشناسانه فرد مقابل توأم میشود و بدین ترتیب در آینده احتمال
دریافت رفتار قدرشناسانه برای فرد قدردان ،افزایش مییابد (رضوانیزاده و نامور.)6985 ،
پ ژوهشی که ارتباط بخشش و قدردانی با سالمت روان در جوانان بود نشان داد که بخشش
و قدرشناسی با هم مرتبط هستند و یک ارتباط بسیار قوی مثبت با سالمت روانی دارند و
بخشش عامل پیشبینی کننده قویتری است (رانی ،ملیک و کهلی )4965،9و همچنین
قدرشناسی میزان قابلتوجهی از تغییرات تمایل به بخشش را شرح میدهد (نتو.)4991 ،2

آرسیگلو ) 4966( 5نیز رابطه بین بخشش و قدردانی را مثبت و معنادار اعالم کرد .همچنین
در این رابطه نتایج پژوهشها بیانگر وجود ارتباط معنادار بین قدردانی و افزایش بخشش
(عبید4965 ،؛ رتینگتون و دیگران4962،؛ ماتسویاکی4966 ،؛ ویلیکس ،نتو و
ماوروولی4962،6؛ شانه ساززاد و نادی )6981،میباشد.
یکی از سازههای روانشناسی که میتواند سالمت روان و به زیستی سالمندان را تحت
تأثیر قرار دهد قدرت پذیرش خود 1است .پذیرش خود میتواند در تعامل با سازههای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Anjali M
2. gratitude
3. Varsha R, Anjali M, Sarvdeep K
4. Felix,N
5. Ahu, A
6. Daniela W, Stella M
7. self - acceptance
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دیگر مانند شادکامی ،قدردانی در تبیین بخشش نقش داشته باشد .در ادبیات امروزی،
پذیرش خود شامل یک آگاهی ذهنی و واقعبینانه از نقاط ضعف و قوت خودمان است.
ادبیات پذیرش دو قلمرو از پذیرش خود را که یکی شامل پذیرش خود و یکی شامل
پذیرش دیگران است ،بیان کرده است؛ و پژوهشها پیوند و همبستگی این دو را نشان داده
است (رحمانی .)6986 ،گرنوالد و بلزا و باناجی ( ،6889به نقل از زارع ،دانشپژوه ،امینی،
رازقی و فالحزاده )6996،بیان میکنند که یکی از ویژگیهای شخصیت بهنجار،
برخورداری از پذیرش خود است .به جنبه ارزشیابانه خودپنداره ،پذیرش خود میگویند .از
نظر اسمیت ،نولن -هوکسما ،فردریکسون و لوفتاس ( )4994پذیرش خـود عبـارت اسـت
از درجه تصویب و تأیید و ارزشی که شخص بـرای خـود احـساس میکند ،یا قضاوتی که
فرد درباره ارزش خـود دارد .در این رابطه نیز ،نتایج پژوهش پوپوف ،رادانویچ و بیرو

6

( )4966نشان داد که میان پذیرش خود و سالمت روان رابطه وجود دارد.
همچنین توانمندی خود یکی از متغیرهایی است که در سالمت روان سالمندان و بهبود
شادکامی و بخشش و قدرت پذیرش سالمندان نقسی میانجی داشته باشد .توانایی منبعی
برای زندگی است که در هر فردی وجود دارد (میلر .)4999 ،توانمندی به خـودی خـود
بـا فرد زاده نشده و یا با آموزش آموخته نمیشود .این حس در موقعیتهایی همچون از
دست دادن کنترل ،استرس ،سوگواری ،از دست دادن عزیزان ،پیامدهای پیری ،از دست
دادن منابع و بیماریهای ناتوانکننده که به حس ناتوانی میانجامد ،کاهش مییابد .در این
رابطه میتوان گفت که توانمندی میتواند باعث افزایش خودکارآمدی سالمندان
(روزبهانی و پورصمد)6982 ،؛ افزایش قدرت ذهنی ،اجتماعی و بهویژه معنوی افراد مسن
شود و اثر از دست دادن قدرت جسمی و شادابی که با اثرات بدتر شونده مشکالت سنی و
افسردگی است را جبران کند (روانیپور ،صالحی ،طالقانی و عابدی .)6991 ،در حقیقت،
هنگامیکه افراد پیر میشوند با فقدان کارکردی روبرو میشوند که همه آنها از طریق
فرآیند بیماریهای معمولی بدن خود را نشان میدهد و باعث درماندگی تدریجی در انجام
فعالیتهای اساسی روزانه آنها میشود و این امر منجر میشود که سالمندان رابطهشان را با
دیگران به دلیل کهولت جسمی یا فقدان و از دست رفتن عملکردهایشان کاهش دهند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Stanislava P, Jelena R & Miklos B
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(خدابخشی کوالیی ،حیدری و زنگنه مطلق)6981 ،؛ این امر بهنوعی باعث کاهش
شادکامی و بهزیستی روانشناختی آنها میشود (وود ،فرو ،گراقتی.)4969 ،
با توجه به آنچه بیان شد و اهمیت مسئله سالمندی و مسائل روانشناختی سالمندان ،لزوم
توجه به متغیرهای روانشناسی مثبتگرا جهت شناسایی عوامل ارتقادهنده کیفیت زندگی،
سالمت روانی سالمندان ضروری به نظر میرسد؛ بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا با به
تبیین بخشش در سالمندان از طریق قدردانی ،شادکامی و پذیرش خود با نقش میانجی
توانمندی خود بپردازد .اهمیت موضوع پژوهش حاضر در آن است که تابهحال در ایران،
پژوهشهای اندکی در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقا سالمت روان و بخشش در
سالمندان پرداختهاند و شکافی که در تحقیقات گذشته وجود دارد آن لست که اکثر
پژوهشها ارتباط بخشش با بعضی از متغیرهای این پژوهش بهصورت پراکنده و در جوامع
دیگر موردبررسی قرار دادهاند؛ درواقع ،این پژوهش در تالش است تا در حد ممکن بین
متغیرهای نامبرده با تمرکز روی بخشش به عنوان متغیر مالک ،پیوند برقرار کند .فرضیههای
پژوهش عبارت بودند از اینکه ( )6پذیرش خود میتواند بهطور مستقیم بخشش را پیشبینی
کند )4( ،قدردانی میتواند بهطور مستقیم بخشش را پیشبینی کند )9( ،شادکامی میتواند
بهطور مستقیم بخشش را پیشبینی کند )2( ،پذیرش خود ،قدردانی و شادکامی میتوانند
بهطور غیرمستقیم از طریق توانمندیهای خود ،بخشش را پیشبینی کنند.

روش

پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی – همبســتگی با استفاده از معادالت ساختاری بود.
جامعه آماری پژوهش را کلیه سالمندان عضو کانونهای جهاندیدگان شهرداری تهران در

سال  6986تشکیل دادند که از بین آنها  859نفر ( 164زن و  499مرد) بر اساس روش
محاسبه سرانگشتی (تعداد کل گویههای پرسشنامه شامل  669سؤال بود که به ازای هر
گویه  6نفر در نظر گرفته شد ،با سطح اطمینان  85درصد (آلفای  5درصد)؛ حجم نمونه
بهاندازه  )669×6=859(859نفر برآورد گردید) بهصورت نمونهگیری خوشهای انتخاب
شدند .این حجم نمونه مورد تأیید جدول مورگان و فرمول

میباشد.

مالکهای ورود مطالعه عبارت از ( )6نداشتن معلولیت جسمانی )4( ،نداشتن ضعف بینایی
و شنوایی )9( ،عدم ابتال به بیماریهای مزمن ،اختالالت حاد شخصیتی ،نقص حافظه و
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بیماری آلزایمر (تشخیص این موارد با توجه به بررسی پرونده آنها بود) )9( ،داشتن تمایل و
رضایت شخصی برای شرکت در پژوهش و ( )2داشتن سواد خواندن و نوشتن بودند.
مالکهای خروج از مطالعه نیز عبارت از ( )6ناتوانی در تکمیل آزمونهای پژوهش و ()4
عدم دقت در تکمیل پرسشنامهها ،خستگی و انصراف از اجرای آزمونها بودند .نمونه
پژوهش شامل  859نفر از سالمندان شهر تهران بود که در دامنه سنی  59 -19سال قرار
داشتند .سطح تحصیالت  554نفر ( 59/66درصد) از آنها ابتدایی و سیکل؛  999نفر
( 94/24درصد) دیپلم و کاردانی؛  99نفر ( 9/24درصد) لیسانس و  69نفر ( 6/95درصد)
فوق لیسانس بود .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش عبارت بودند:

4

پرسشنامه شادکامی فوردایس :6این پرسشنامه در سال  6889توسـط آیزنـگ بـر مبنـای

مهارتهای چهاردهگانه شادکامی فوردایس تهیه شد .او برای هر اصل سه سؤال طرح کرد؛
یعنی هر سه سؤال یکی از مهارتهای شـادکامی را مـیسـنجید و سـه سـؤال بـرای سـنجش
شادکامی کلی در نظر گرفت .در نتیجه کل سؤاالت پرسشنامه به  25رسـید .در سـال 6991
در ایران با توجه به یافتههای عابدی ( ،)6999سؤالهای پرسشنامه با فرهنـگ ایرانـی تطبیـق
داده شد و مهارت شانزدهم (بیان احساسات) با طرح سه سؤال به آن اضافه شـد و پرسشـنامه

با نام پرسشنامه شادکامی فوردایس – اصـفهان بـا  29سـؤال مـورد هنجاریـابی قـرار گرفـت
پایایی این پرسشنامه به روش آلفـای کرونبـا  9/84 ،و بـه روش بـاز آزمـایی در فاصـله دو
هفته تا دو ماه برابر  9/19بوده است .روایی محتوایی پنج نفر متخصـص تأییدشـده و روایـی
مالکی همزمان با همبستگی با پرسشنامه شادکامی آکسفورد در یک نمونه  141نفری برابـر
 9/19بــود .روایــی ســازه پرسشــنامه در پــژوهش عابــدی ( )6996بــا توانــایی متمایزســازی
دانشجویان افسرده از غیر افسرده تأییدشده بود .در این پـژوهش پایـایی پرسشـنامه بـه روش

آلفای کرونبا  9/98به دست آمد .پرسشنامه پـذیرش بیقیدوشـرط خـود :9ایـن پرسشـنامه
توسط چمبرلین و هاگا ( )4996طراحی شده است و شامل  49مـاده و دارای دو زیرمقیـاس
پذیرش بیقیدوشرط خود و پذیرش مشروط خود است و برای گروه سنی  62سال و بـاالتر
قابلاجرا است .چمبرلین و هاگا ( ،)4996همسانی درونی پرسشـنامه را بـا اسـتفاده از آلفـای
کرونبا  9/14گزارش کردند که در سطح قابل قبولی اسـت .پایـایی آن از طریـق دو نیمـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fordyce Happiness Inventory Questionnaire
2. Michael E
)3. Unconditional Self - Acceptance Questionnaire (USA-Q
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کردن آزمون و با استفاده از روش تنصیف اسپیرمن – براون  9/69به دست آمد (کالنتـری،
 .)6984چمبرلین و هاگا ( )4996از طریق همبسته کردن نمرات پرسشنامه پـذیرش خـود بـا
نمرات پرسشنامه عزتنفس روزنبرگ روایی پرسشنامه را قابلقبول گزارش کردند .در ایـن
پژوهش جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی همگـرا و تحلیـل عـاملی تأییـدی اسـتفاده
گردید که ضریب همبستگی روایی همگرا  )<p9/991( 9/98به دسـت آمـد .نتـایج تحلیـل
عاملی تأییدی شاخص ریشه میانگین مجذور خطـای تقریـب برابـر بـا  9/98و شـاخصهای
برازندگی تطبیقی و نیکویی برازش به ترتیب برابـر بـا  9/85و  9/85بـه دسـت آمـد و سـایر
شاخصها نیز از مقادیر قابل قبولی برخوردار بودند که میتوان گفت ،برازش خوب مدل بـا
دادههــا داللــت دارد .پرسشــنامه قــدردانی – فــرم شــشگویهای :6ایــن پرسشــنامه توســط
مگکالوف ،امانز و تسانگ ( )4994طراحی شده است که مشتمل بر  6گویه مـیباشـد کـه
بهصورت ( 6کامالً مخالفم) تا ( 6کامالً موافقم) نمرهگـذاری مـیشـود .هـر گویـه میـزان و
شدت قدردانی کـه فـرد تجربـه مـیکنـد را انـدازه مـیگیـرد .ایـن پرسشـنامه یـک مقیـاس
خودگزارشی و تکبعدی اسـت کـه قـدردانی ،صـفتی را در گـروههـای سـنی نوجـوان تـا
بزرگسال (دامنه سنی  66تا  15سال) ارزیابی میکند .پایایی این پرسشنامه به روشهای باز
آزمایی ،آلفای کرونبا و پایایی تصنیفی بررسی گردید .یافتهها نشان داد که تحلیـل مـواد،
روایی همگرا ،همسانی درونی ،پایایی باز آزمایی و پایایی تصنیفی پرسشنامه در بـین دانـش
آموزان دبیرستانی رضایتبخش بود .همچنین ،تحلیل عوامل حکایت از وجـود یـک عامـل
عمومی داشت .در مجموع ،نتایج حاصل نشـان داد کـه پرسشـنامه قـدردانی از خصوصـیات
روانسنجی رضایتبخشی برای استفاده در دانش آموزان ایرانـی برخـوردار بـوده (قمرانـی،
کجباف ،عریضی و امیری .)6999 ،در این پژوهش با اسـتفاده از روش بـاز آزمـایی بعـد از
گذشت سه هفته ،ضریب پایـایی ایـن پرسشـنامه  9/92بـه دسـت آمـد .مقیـاس بخشـودگی
بینفردی :4یک پرسشنامه  45سؤالی است که توسط احتشامزاده ،احدی ،عنایتی و حیـدری
( )6998در ایران بهمنظور سنجش بخشودگی بـین فـردی تهیـه شـده اسـت .دارای  9خـرده
مقیاس ارتباط مجدد و کنترل انتقامجـویی ( 64سـؤال ،کنتـرل رنجـش ( 6سـؤال) ،درک و
فهم واقعبینانه ( 1سؤال) میباشد .نمرهدهی سؤاالت بـر اسـاس مقیـاس  2درجـهای لیکـرت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. Gratitude Questionnaire -6 (GQ-6
(2. Interpersonal Forgiveness Inventory Questionnaire )IFI
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برای  1سؤال آخر یعنی سؤاالت  68تا  45به شکل کامالً مخـالف ( )6تـا کـامالً موافـق ()2
انجام میشود و سایر سؤاالت به شکل معکوس نمرهگذاری میشـود .بـهاینترتیب حـداکثر
نمره برای کل مقیاس  699و حداقل  45میباشد .کسب نمـره بـاالتر در ایـن مقیـاس ،نشـان
دهنده توانایی باال برای بخشودن خطـای دیگـران اسـت .احتشـامزاده و همکـاران ،ضـریب
پایایی آن بر اساس ضریب باز آزمایی برای کل مقیاس و خرده مقیاسهای آن را به ترتیـب
 9/69 ،9/19 ،9/16و  9/59و بر اسـاس آلفـای کرونبـا بـرای کـل مقیـاس  9/99و خـرده
مقیاسها به ترتیب  9/66 ،9/11و  9/51گـزارش کردنـد (احتشـامزاده و همکـاران.)6998 ،
در این پژوهش پایایی کل مقیاس و خـرده مقیـاسهـای آن بـر اسـاس آلفـای کرونبـا بـه

ترتیب  9/52 ،9/15 ،9/19و  9/59به دست آمد .پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگـو :6ایـن
پرسشنامه توسط استروم ،سابینو ،ترنر و برمان ( )6881ساخته شده است کـه  9نقطـه قـدرت
ایگو شامل (امید ،خواسته ،هدف ،شایستگی ،وفاداری ،عشق ،مراقبت و خـرد) را میسـنجد
و دارای  62سؤال اسـت .عبـارات پرسشـنامه بـر روی یـک مقیـاس پـنج درجـهای لیکـرت
بهصورت کامالً با من مطابق است نمره  ،5کمی با من مطابق است نمره  ،2نظری ندارم نمره
 ،9کمی با من مطابق نیست نمره  4و اصالً با من مطـابق نیسـت نمـره  ،6نمـرهگـذاری شـده
است .شیوه پاسخدهی سؤاالت معکوس بهصورت برعکس انجام میشود .باالترین نمـرهای
که فرد میتواند اخذ نماید  999و پایینترین نمره  69میباشد .نمره بـاال در ایـن آزمـون بـه
معنی سطح باالی قدرت ایگو است .نمره فرد در این پرسشنامه از حاصل جمع نمره فـرد در
سؤاالت به دست مـیآیـد (عینـی ،نریمـانی ،عطادخـت ،بشـرپور و صـادقیموحـد.)6981 ،
استروم و همکاران ( )6881بهعنوان سازندگان این پرسشنامه ،روایی و پایایی این پرسشـنامه
را موردبررسی قرار دادند .آنها روایی صوری ،محتوا و سازه این پرسشـنامه را مـورد تأییـد
قرار دادند و همچنین برای بررسی پایایی آن از روش محاسبه ضریب آلفای کرنبـا  ،آن را
 9/69گزارش کردند .الطافی ( )6999نیز آلفای کرونبا سیاهه را بـر روی نمونـهای ایرانـی
 9/86و پایایی دو نیمهسازی مقیاس را  9/11گزارش کرد .در این پـژوهش پایـایی ابـزار بـه
روش آلفای کرونبا  9/16به دست آمد .برای انجام پژوهش حاضر هماهنگیهای الزم بـا
معاونت اجتماعی شهرداری شهر تهران انجام شد و توضیحات الزم درباره تحقیق ارائه شـد.
از بین حوزههـای پنجگانـه شـمال ،جنـوب ،شـرق ،غـرب و مرکـز جغرافیـایی شـهر تهـران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1. Psychosocial Inventory of Ego-Strength Questionnaire )PIES
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بهصورت تصادفی یک منطقه انتخاب شد و در کـانون هـر منطقـه ،از افـراد بـاالی  69سـال
عضو کانون جهاندیدگان شهرداری مناطق منتخـب انتخـاب شـدند و پرسشـنامههـا در ایـن
مراکز در اختیار سالمندان قرار گرفت .سپس توضیحات الزم از سـوی پژوهشـگر در مـورد
نحوه تکمیل پرسشنامهها به آنها ارائه شد .از شرکتکنندگان خواسته شـد اگـر در فرآینـد
تکمیل پرسشنامه با مشکلی مواجه شـدند از پژوهشـگر درخواسـت توضـیح بیشـتری داشـته
باشند .سالمندان انتخاب شده پس از اعالم رضایت جهـت شـرکت در پـژوهش و دریافـت
تضمین الزم مبنی بر اینکه اطالعـات آنهـا محرمانـه بـاقی خواهـد مانـد ،اقـدام بـه تکمیـل
پرسشنامهها کردند .پرسشنامهها پس از تکمیل توسط پژوهشگر جمـعآوری شـد .در بخـش
یافتههای پژوهش به توصیف متغیرهای جمعیـت شـناختی و متغیرهـای اصـلی بـا اسـتفاده از
شاخصهای آماریِ فراوانی و درصد فراوانی ،میـانگین و انحـراف اسـتاندارد پرداختـه شـد.
نرمـــال بـــودن متغیرهـــا بـــا اســـتفاده از شـــاخصهای کجـــی و کشـــیدگی و آزمـــون
کولموگوروفاسمیرنوف بررسی شد .در بخش یافتههای استنباطی و جهت آزمون اعتبار و
پایایی پرسشنامه از آزمونهای آلفای کرونبا  ،پایایی ترکیبی ،میانگین واریـانس اسـتخراج
شده و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .رابطه بین متغیرها بـا آزمـون همبسـتگی پیرسـون و
مدل پژوهش با تکنیک مدل یابی معادالت سـاختاری آزمـون شـد .حـداکثر سـطح خطـای
آلفا جهت آزمون فرضیهها ،مقـدار  9/95تعیـین شـد ( .)p> 9/95تجزیـهوتحلیل دادههـا بـا
استفاده از نرمافزارهای آماری  SPSS 25و  LISREL 9/2انجام شد.

یافتهها
در جدول شماره  6فراوانی طبقات متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت ،تحصیالت و سن)
گزارش شده است .مطابق نتایج بیشتر پاسخگویان یعنی  15درصد زن هستند و  45درصد
مرد .از نظر تحصیالت  66درصد پاسخگویان تحصیالت دانشگاهی دارند 49 ،درصد دیپلم
دارند و باقی افراد که  68درصد کل نمونه را شامل میشود تحصیالت کمتر از دیپلم
دارند .بررسی سن افراد نشان میدهد که بیش از نیمی از پاسخگویان ( 51درصد) بین  69تا
 68سال سن دارند 61 .درصد بین  59تا  58سال و  46درصد بیشتر از  19سال سن دارند.
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جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه ()N= 059
تعداد

ویژگی

درصد

جنسیت
زن

164

15

مرد

499

45

میزان تحصیالت
بیسواد

456

41

ابتدایی

924

96

سیکل

51

6

دیپلم

689

49

کاردانی

68

4

لیسانس

16

9

فوقلیسانس و باالتر

69

6

سن
59-58

664

61

69-68

526

51

19-18

498

44

99-98

99

2

در جدول  4به توصیف متغیرهای اصلی پرداخته شد .با استفاده از آمارههای میانگین و
انحراف استاندارد متغیرهای اصلی توصیف شدند .آزمونهای نرمال بودن که شامل
معنیداری آزمون کلموگوروف-اسمیرنوف و کجی و کشیدگی است در جدول  4آمده
است .در مورد کجی و کشیدگی ،چنانچه مقادیر این آمارهها بین  -4و  +4باشد نشاندهنده
نرمال بودن توزیع تک متغیره است ( .)George & Mallery, 2010نمره مجموع از جمع
نمرات سؤاالت هر متغیر به دست میآید و نمره میانگین از تقسیم نمره مجموع بر تعداد
سؤاالت هر متغیر به دست میآید .دامنه میانگین نمرات بدینصورت است :مقیاس قدردانی
و توانمندی خود از  6تا  ،5مقیاس پذیرش خود از  6تا  ،1مقیاس بخشش از  6تا  2و مقیاس
شادکامی از  9تا  69است .میانگین قدردانی در نمونه پژوهش مقدار  2است که با توجه به
طیف نمرات این متغیر میتوانیم بگوییم میزان قدردانی مقدار نسبت ًا باالیی است .میانگین
کل پذیرش خود مقدار  5/42است که با توجه به طیف نمرات ( 6تا  )1میتوانیم نتیجه
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بگیریم که میزان کل پذیرش در نمونه پژوهش مقدار نسبتاً مناسب و باالیی است .میانگین
کل بخشش مقدار  4/12است که مقدار متوسطی است و نشان میدهد که ازنظر مقدار
بخشش ،سالمندان از وضعیت متوسطی برخوردارند .میانگین توانمندیهای خود مقدار
 9/61است که این مقدار بزرگتر از متوسط نمرات که  9هست .میانگین شادکامی کل
مقدار  6/59است که نشان میدهد که میزان شادکامی کمی از متوسط باالتر است.
سطح معنیداری آزمون کلموگوروف اسمیرنوف برای تمامی متغیرها بیشتر از 9/95
است که نشان می دهد تمامی متغیرها از توزیع نرمال یا تقریباً نرمال برخوردارند .بررسی
مقادیر کجی و کشیدگی نشان میدهد با توجه به اینکه مقادیر کجی و کشیدگی تمامی
متغیرها در دامنه  +4تا  -4به دست آمده است و میتوانیم نتیجه بگیریم که تمامی متغیرها
از توزیع نرمال یا نزدیک به نرمال برخوردارند.
جدول  :2توصیف متغیرهای اصلی و نتایج نرمال بودن
متغیرها

مجموع

میانگین

انحراف
استاندارد

معنیداری
کولموگروف-

کجی

کشیدگی

اسمیرنوف

قدردانی

65/88

2

9/15

9/649

-9/266

-9/994

شادکامی

965/14

6/59

6/96

9/986

-9/599

-9/959

پذیرش خود

88/52

5/42

9/61

9/922

-9/128

6/85

توانمندی خود

665/62

9/61

9/29

9/619

-9/461

9/968

بخشش

65/99

4/12

9/24

9/698

9/646

9/166

جهت بررسی پایایی و اعتبار پرسشنامهها از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و شاخصهای
بارعاملی ،میانگین واریانس استخراجشده ،پایایی ترکیبی و آلفای کرونبا استفاده شد.
حداقل مقدار بار عاملی برای سؤاالت مقدار  9/29تعیین شد و سؤاالتی که بارعاملی کمتر
از  9/29داشتند از تحلیل حذف شدند و تمامی سؤاالت باقیمانده در مدل پژوهش دارای
بار عاملی بیشتر از  9/29هستند .بر این اساس چون تمامی سؤاالت بارعاملی بیشتر از ./29
داشتهاند ،اعتبار همه سؤاالت یا گویههای پرسشنامهها تأییدشده است .میانگین واریانس
استخراج شده معیاری برای بررسی اعتبار همگرا است که مقدار باالتر از  9/59نشاندهنده
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اعتبار همگرای قابلقبول است .نتایج جدول  9نشان میدهد تمامی مقادیر میانگین واریانس
استخراج شده مؤلفهها بیشتر از  9/59است که نشان میدهد مؤلفهها از روایی همگرای
مناسبی برخوردارند .برای بررسی پایایی از آزمونهای پایایی ترکیبی و آلفای کرونبا
استفاده شد که تمامی مقادیر پایایی ترکیبی بیشتر از  9/19به دست آمد که نشان دهنده این
است که تمامی مؤلفه ها و متغیرها از پایایی مناسب برخوردارند .پایایی اولیه پرسشنامه با
آلفای کرونبا بررسی شد .معیار معمول برای آلفای کرونبا  9/19است اما برای
مقیاسهایی که تعداد سؤاالت کمی دارند میتواند مقدار  9/69را بهعنوان مبنا در نظر
گرفت برخی محققان در مورد متغیرهایی با تعداد سؤاالت اندک ،مقدار  9/69را بهعنوان
سرحد ضریب آلفای کرونبا معرفی کردهاند (داوری و رضازاده .)18:6984 ،بر این
اساس مقدار آلفای کرونبا تمامی متغیرها و مؤلفهها مقدار مورد قبولی است چون برای
مؤلفهها یا متغیرهایی که سؤاالت زیادی دارند بیشتر از  ./19است و برای تعدادی از
مؤلفهها که سؤاالت کمی دارند بیشتر از  ./69است.
جدول  :3بررسی روایی و پایایی پرسشنامهها
متغیر

مؤلفه

میانگین واریانس استخراج
شده ()AVE

پایایی
ترکیبی

آلفای
کرونباخ

قدردانی

قدردانی

9/52

9/94

9/16

پذیرش بیقیدوشرط خود

9/54

9/89

9/18

پذیرش مشروط خود

9/59

9/84

9/15

ارتباط مجدد و کنترل
کنترل جویی
انتقام
رنجش

9/54

9/84

9/95

9/56

9/98

9/19

درک واقع بینانه

9/59

9/86

9/94

امید

9/56

9/89

9/16

خواسته

9/56

9/96

9/66

هدف

9/62

9/84

9/65

شایستگی

9/69

9/98

9/64

وفاداری

9/59

9/94

9/61

عشق

9/66

9/98

9/66

مراقبت

9/59

9/92

9/61

خرد

9/64

9/91

9/69

پذیرش خود

بخشش

توانمندی
خود
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شادکامی کلی

9/26

9/61

9/62

فعالیت

9/65

9/92

9/95

روابط اجتماعی

9/64

9/99

9/99

از بین بردن احساسات
منفیبینی
خوش

9/28

9/12

9/12

9/12

9/98

9/98

بیان احساسات

9/58

9/96

9/18

سطح توقعات پایین

9/96

9/66

9/65

خود بودن

9/51

9/18

9/99

صمیمت

9/59

9/99

9/99

برنامهریزی

9/15

9/89

9/89

توجه به زمان حال

9/14

9/98

9/99

اولویت دادن به شادی

9/19

9/86

9/86

خالقیت

9/62

9/92

9/92

دوری از نگرانی

9/51

9/18

9/11

پرورش شخصیت سالم

9/55

9/19

9/16

پرورش شخصیت
اجتماعی

9/18

9/84

9/84

نتایج آزمون همبستگی پیرسون (جدول  )2نشان داد متغیر وابسته پژوهش یعنی بخشش با
تمامی متغیرهای پژوهش دارای رابطه معنیدار است ( .)p>9/95جهت تمامی این روابط
مثبت است که به معنای این است که افزایش هرکدام از متغیرهای مستقل (قدردانی،
پذیرش خود ،شادکامی و توانمندیهای خود) منجر به افزایش بخشش میشود .بررسی
شدت همبستگیها نشان میدهد که قویترین رابطه با بخشش به ترتیب مربوط به
توانمندیهای خود ( )r = 9/565و شادکامی ( )r = 9/959است.
آزمون همبستگی بین متغیر میانجی توانمندیهای خود با متغیرهای مستقل نشان داد که
بین توانمندیهای خود با قدردانی ،شادکامی و پذیرش خود رابطه معنیدار وجود دارد
( .)p>9/95جهت تمامی روابط مثبت است و بدین معناست که افزایش قدردانی ،شادکامی
و پذیرش خود با افزایش توانمندیهای خود همراه است .شدت همبستگی بین
توانمندیهای خود با متغیرهای مستقل از حداقل  9/681با قدردانی تا حداکثر  9/216با
شادکامی وجود دارد.
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برای بررسی اعتبار واگرا از روش فورنل و الرکر استفاده شد که از نتایج جدول  2قابل
استنتاج است .در این روش چنانچه جذر میانگین واریانس استخراج شده بیشتر از مقدار
همبستگی سازه با سازههای دیگر باشد به این معناست که اعتبار واگرا تأییدشده است .در
جدول  2قطر اصلی مربوط به جذر میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEاست و سایر
اعداد مربوط به همبستگی بین متغیرها است .مطابق نتایج تمامی مقادیر جذر میانگین
واریانس استخراجشده هر متغیر ،بزرگتر از همبستگی آن متغیر با متغیرهای اصلی دیگر
است و نشاندهنده تأیید اعتبار واگرا است.
جدول  :4ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی
متغیرها
 .1قدردانی

1

3

2

4

5

9/19

 .2شادکامی

***

9/292

9/19

 .3پذیرش

***9/449

***9/295

9/19

 .4توانمندیهای خود

***9/681

***9/216

***9/416

9/16

 .5بخشش خود

***9/949

***9/959

***9/469

***9/565

توجهp = ≥ 9/996 :

9/12

***

مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری (بهاختصار )SEM
و با استفاده از نرمافزار لیزرل آزمون شد .شکل  6مدل پژوهش را در حالت ضرایب
استاندارد شده نشان میدهد .نتایج آزمون مدل در جدول  6ارائه شده است .شاخصهای
برازش در جدول  5گزارش شده است.
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شکل  -1مدل تجربی پژوهش در حالت ضرایب مسیر استاندارد شده

شاخصهای برازش مدل در جدول  5بررسی شده است .در مجموع با ارزیابی تمامی
شاخصهای برازش میتوان استنباط کرد که شاخصهای برازش بهدستآمده در مجموع
نشان از برازش قابلقبول و مناسب دادهها با مدل دارد و میتوان برازش مدل را با توجه به
شاخصهای برازش بهدستآمده قابلقبول دانست .شاخص  RMSEAکمتر از  9/99است،
سه شاخص  NFI ،CFIو  GFIبزرگتر از  9/89هستند .مقدار  PGFIبیشتر از  9/69است و
نسبت مجذور کای بر درجه آزادی بین  6تا  5است .مقدار شاخص  RMSEAمقدار
متوسطی است اما سایر شاخصهای برازش مقدار قابلقبول و مناسبی دارند .درمجموع
شاخصهای برازش بهدستآمده نشان از تأیید مدل پژوهش دارند.
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جدول  - 5شاخصهای برازش مدل پژوهش
NFI

CFI

PGFI

GFI

RMSEA

نسبت مجذور کای بر درجه آزادی

9/86

9/89

9/69

9/84

9/918

9/95

در جدول  6نتایج آزمون مدل ساختاری گزارش شده است .در جدول مقدار تأثیر مستقیم،
تأثیر غیرمستقیم (با میانجیگری توانمندی خود) و تأثیر کل بر بخشش آمده است.
یافتههای آماری نشان می دهد تأثیر مستقیم هر چهار متغیر قدردانی ،شادکامی ،پذیرش

و توانمندی خود بر بخشش خود تأییدشده است ( .)p>9/996جهت تمامی تأثیرات مثبت
است .بیشترین تأثیر مستقیم بر بخشش خود مربوط به توانمندی خود با ضریب  9/21و

قدردانی با ضریب  9/96است.
بررسی تأثیرات غیرمستقیم با میانجیگری توانمندی خود نشان میدهد که توانمندی
خود نقش میانجیگری معنیداری در رابطه بین شادکامی با بخشش و پذیرش با بخشش
دارد اما از نظر آماری نقش میانجیگری توانمندی خود در رابطه بین قدردانی و بخشش رد
میشود چون قدردانی بر توانمندی خود بیتأثیر است ( .)p<9/95درمجموع میتوان گفت

بهغیراز تأثیر قدردانی بر توانمندی که معنیدار نشده است سایر مسیرها و تأثیرات تأییدشده
است .شادکامی با اثر کل  9/28بیشترین تأثیر را در بین متغیرهای مستقل بر بخشش دارد.
جدول  - 6نتایج آزمون مدلسازی معادالت ساختاری (جدول ضرایب)
رابطه

اثر مستقیم

تأثیر قدردانی بر بخشش خود

***

تأثیر شادکامی بر بخشش خود

***

تأثیر پذیرش بر بخشش خود

***

اثر غیرمستقیم
9/99

9/96

***

9/42

9/45

***

9/66

9/48

اثر کل
9/98
9/28
9/29

تأثیر توانمندی خود بر بخشش خود

***9/21

ــ

***9/21

تأثیر قدردانی بر توانمندی خود

9/91

ــ

ــ

تأثیر شادکامی بر توانمندی خود

***9/54

ــ

ــ

تأثیر پذیرش بر توانمندی خود

***9/42

ــ

ــ

توجهp = ≥ 9/996 :

***
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بحث و نتیجهگیری
بخشش یک عامل مهم برای سالم و آرام نگهداشتن رابطهها است ،از آنجائی که اثرات
مفیدی بر سالمت روانی و فیزیکی افراد دارد افرادی که نمیبخشند ،مشکالت زیادی برای
خود و دیگران ایجاد میکنند و نمیتوانند روابطشان را حفظ کنند (عبید .)4965 ،این
پژوهش باهدف تبیین بخشش در سالمندان از طریق قدردانی ،شادکامی و پذیرش خود با
نقش میانجی توانمندی خود انجام شد .نتایج نشان داد نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان
داد متغیر وابسته پژوهش یعنی بخشش با تمامی متغیرهای پژوهش دارای رابطه معنیدار
است .جهت تمامی این روابط مثبت است که به معنای این است که افزایش هرکدام از
متغیرهای مستقل (قدردانی ،پذیرش خود ،شادکامی و توانمندیهای خود) منجر به افزایش
بخشش میشود .بررسی شدت همبستگیها نشان میدهد که قویترین رابطه با بخشش به
ترتیب مربوط به توانمندیهای خود ( )r = 9/565و شادکامی ( )r = 9/959است.
نتیجه تحقیق نشان داد پذیرش خود میتواند بهطور مستقیم بخشش را پیشبینی کند،
این یافته با نتایج تحقیقات نولن -هوکسما ،فردریکسون و لوفتاس ( ،)4994پوپوف،
رادانویچ و بیرو ( ،)4966میلر ( ،)4999خدابخشی کوالیی ،حیدری و زنگنه مطلق ()6981
همسو است .ادبیات پذیرش شامل پذیرش خود و شامل پذیرش دیگران است و پژوهشها
پیوند و همبستگی این دو را نشان داده است (رحمانی .)6986 ،پذیرش خـود درجه
تصویب و تأیید و ارزشی که شخص بـرای خـود احـساس میکند ،یا قضاوتی که فرد
درباره ارزش خـود دارد این امر میتواند منجر عالوه بر پذیرش خود ،دیگران را بپذیرد.
روابط بین فردی با پذیرش خود بهبود مییابد .بهعبارتیدیگر زمانی که فرد خود را
میپذیرد ،بهتر میتواند دیگران را نیز بپذیرد که این امر میتواند پیامدهای مانند قدرت
بخشش و بخشندگی در پی داشته باشد .پذیرش خود فرآیندی شناختی است .آلیس در
واقع تأکید میکند که پذیرش خود پادزهری برای عزتنفس است (رحمانی .)6986 ،فرد
میتواند با توقف خود انتقادی باوجود محدودیتهایش ،تالش برای برطرف کردن آنها و
تحمل خودش باوجود کامل نبودن در بعضی زمینهها به پذیرش خود دست یابد .هیز و
همکاران ( )4992معتقدند که پذیرش خود شامل یک آگاهی غیرقضاوتی از خود و
پذیرفتن فعاالنه تجاربی از افکار ،احساسها و حسهای بدنی به همان صورت که آنها
اتفاق میافتند ،می باشد .پذیرش خود شامل مفاهیم توجه مثبت به خود در نظریه راجرز و
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ترحم و شفقت نسبت به خود در نظریه ریف و بحثهای او در رابطه با مهربانی نسبت به
خود میشود؛ (رحمانی )6986 ،که این امر میتواند منجر به افزایش بخشش در سالمندان
شود.
همچنین نتیجه تحقیق نشان داد قدردانی میتواند بهطور مستقیم بخشش را پیشبینی
کند ،این یافته با نتایج پژوهشهای عبید)4965( ،؛ رتینگتون و دیگران)4962( ،؛
ماتسویاکی ()4966؛ ویلیکس ،نتو و ماوروولی ()4962؛ شانه ساززاد و نادی ()6981
همخوانی دارد .قدردانی به عنوان یک انگیزه اخالقی ،فرد را تشویق میکند تا نسبت به
عمل متقابل برای دیگری تالش نماید .برای مثال فرد را تشویق میکند تا با مهربانی نسبت
به فرد دیگر رفتار کند .قدردانی در مقام یک تقویتکننده اخالقی ،بدین معنا است که فرد
قدردان ،بهطورمعمول به دنبال راههایی میرود تا بهوسیله آن عمل فرد نیکوکار را جبران
نماید و این رفتار فرد ،با رفتار قدرشناسانه فرد مقابل توأم میشود و بدین ترتیب در آینده
احتمال دریافت رفتار قدرشناسانه برای فرد قدردان ،افزایش مییابد (رضوانیزاده و نامور،
 )6985و همچنین قدرشناسی میزان قابلتوجهی از تغییرات تمایل به بخشش را شرح
میدهد (نتو .)4991 ،درواقع هر چه افراد بیشتر بتوانند بهصورت کالمی یا غیرکالمی از
افرادی که آنها را مورد لطف قرار دادهاند سپاسگزاری کنند ،بهتر میتوانند اطالعات و
احساسات خود را از طریق پیامهای کالمی و غیرکالمی با دیگران در میان بگذارند که
موجب تقویت ارتباط با دیگران میشود و سالمت روانی و اجتماعی افراد را افزایش
میدهد (رضوانیزاده و نامور .)6985 ،در حقیقت ،حمایت از فرد از جانب خانواده،
دوستان و دیگران سـبب میشـود کـه فـرد در پرتو این حمایت ،احساس دوست داشته
شدن ،احساس موردتوجه قـرار گـرفتن و بهطورکلی ،احساس مطلوب نماید .هنگامیکه
فرد این احساس را بهخوبی تجربه کند ،خود را قدردان و سپاسـگزار کسانی میداند که به
نحوی موجب بهزیستی و رفاه او شدهاند .به نظر میرسد ،ایـن رابطـه ،رابطـهای دوسویهای
است :از یکسو ،افرادی که قدردان دیگران باشـند ،نگـرش مثبـت دیگـران را بـه خـود
ایجـاد میکنند و این نگرش مثبت دیگران موجب نشاط بیشتر آنها میشود (کدخدازاده،
مهرابی و کالنتری .)6982 ،قدردانی باال موجب افزایش تصور مثبت از خود ،پذیرش
دیگران و احساس عشق و ارزشمندی و قدردانی پایین موجب کاهش تصور مثبت از خود
و دیگران و بروز نارضایتیها در زندگی و درنهایت منجر به بخشش میشود .همچنین
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قدردانی باعث کاهش آثار منفی استرسهای محیطی و طبیعتاً باعث افزایش کیفیت زندگی
و رضایت از زندگی میشود .افراد دارای قدردانی باال احساس میکنند عالقه دوسویه بین
آنها و دیگران وجود دارد و در مواقع سختی و دشواری حامی و پشتیبان یکدیگرند
(دشت بزرگی ،سواری و صفرزاده .)6986 ،درواقع ،ایـن قـدردانی ،بـه دریافـت حمایت
بیشتر و دریافت حمایت بیشتر ،به قدردانی بیشتر منجر میشود و این حس دوست داشتن و
مورد اهمیت قرار گرفتن موجب افزایش بخشش و گذشت میشود (شلدون و
لیومبومیرسکی4996 ،؛ فریدریکسون.)4996 ،
از یافتههای دیگر تحقیق آن بود شادکامی میتواند بهطور مستقیم بخشش را پیشبینی
کند که این یافته با نتایج پژوهشهای اختر و بارلو ( ،)4969مالک ( ،)4969صف آرا و
بخشی زاده ،)6986( ،قاسمی پیر بلوطی و امینی ( )6985و لواف پوری نوری ،زهراکار و
آذر هوش ( )6989همسو است .به اعتقاد برخی از پژوهشگران دانشگاه تورنتو میزان لذتی
که افراد از زندگی خود میبرند و میزان رضایتی که از زندهبودن خود دارند ،مهمترین
فرصت و امکان بالقوه آنها برای برخوردار بودن از یک زندگی شاد و سالمت جسمی و
روانشناختی است (شعاع کاظمی و مؤمنی جاوید .)6999 ،در شادکامی به سه بعد توجه
میشو د ،رضایت زندگی حداکثر ،عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی (داینر ،اوشی و
لوکاس .) 4999 ،افراد شادکام رویدادهای بیشتری را که از نظر فرهنگی مطلوب است
تجربه کرده و نیز رویدادهای خنثی را بهصورت مثبت و رویدادهای مثبت را مثبتتر در
نظر میگیرند این مثبت نگری میتواند به بخشش و گذشت دیگران شود و قدرت بخشش
افراد در موقعیت های مختلف را افزایش دهد .مردم قادرند از طریق کنترل افکارشان،
خوشبختی ذهنی و شادکامی خود را افزایش دهند که این امر میتواند قدرت بخشندگی و
گذشت را در میان آنها افزایش دهد و منجر به از خود گذشتن شود .فریش ( )4996معتقد
است تجربهی درونی از شادمانی پایدار و رضایتمندی میتواند اعتمادبهنفس ،خوشبینی
و خودکارآمدی ،تفسیر مثبت از دیگران و خوش برخورد بودن ،خونگرمی ،فعالیت و
انرژی ،رفتارهایی هماهنگ با جامعه ،امنیت و سالمت جسمانی ،انطباق مؤثر با چالشها و
فشارها ،ابتکار ،انعطافپذیری و رفتارهای هدفمند را افزایش دهد .این ویژگیها بهنوبهی
خود باعث می شود که افراد شاد با ثبات (یعنی کسانی که عواطف مثبت را در اکثر موارد
تجربه میکنند) بخشندهتر باشند و قدرت بخشندگی آنها افزایش یابد.
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همچنین نتیجه تحقیق نشان داد قدردانی و شادکامی میتوانند بهطور غیرمستقیم از
طریق توانمندیهای خود ،بخشش را پیشبینی کنند که این یافته با نتایج پژوهشهای
روزبهانی و پورصمد ( ،)6982خدابخشی کوالیی ،حیدری و زنگنه مطلق (،)6981
ماتسویاکی ()4966؛ ویلیکس ،نتو و ماوروولی ()4962؛ شانه ساززاد و نادی ( )6981و
معتمدی ( )6989همخوانی دارد .براساس تحقیقات صورت گرفته در میان اعضای خانواده،
هراندازه میزان قدردانی آنها نسبت به یکدیگر افزایش یابد بر مقدار شادکامی و قدرت
بخشندگی و درنهایت سالمت روان آنها افزوده میگردد .افراد شادکام رویدادهای
بیشتری را که از نظر فرهنگی مطلوب است تجربه کرده و نیز رویدادهای خنثی را
بهصورت مثبت و رویدادهای مثبت را مثبتتر در نظر میگیرند .این مثبت نگری منجر به
افزایش توانمندی فرد میشود .افزایش قدرت ذهنی ،اجتماعی و بهویژه معنوی افراد مسن
شود و اثر از دست دادن قدرت جسمی و شادابی که با اثرات بدتر شونده مشکالت سنی و
افسردگی است را جبران کند (روانیپور ،صالحی ،طالقانی و عابدی .)6991 ،این امر
می تواند منجر به افزایش شادکامی در میان سالمندان شود و افزایش شادکامی میتواند
قدرت بخشش آنها را افزایش دهد .زمانی که فرد خود را میپذیرد ،بهتر میتواند دیگران
را نیز بپذیرد و آنها را ببخشد .این پذیرش خود میتواند منجر به قدردانی و قدرشناسی از
خود و دیگران شود .در قدرشناسی فرد منفعتی دریافت کرده که سزاوار آن نبوده یا آن را
به دست نیاورده است ،بلکه این منفعت به خاطر نیات خوب فرد دیگری به او رسیده است
احساس قدردانی در پی منفعتی پدید میآید که فاخر ،با ارزش و با قصد نوعدوستانه تفسیر
شود توجه بیشتر به کمکهای دیگران به رضایت از زندگی و قدرت بخشندگی بیشتر
میانجامد (تسلطی .)6986 ،افرادی که با نشانههای گوناگون بیماری روانی میتوانند از
طریق بخشش به سالمت روانی دست یابند .کسانی که مضطرب هستند با بخشش میتوانند
به آرامش روانی روزافزونی برسند و افرادی که افسرده و بهشدت عصبانی یا حتی بدگمان
هستند نیز با بخشش بیماریشان بسیار خفیفتر میشود .وقتی فردی میبخشد تبدیل به
شخصی شجاع ،مهربان با دیگران و موجودی دوستداشتنی میشود .وقتی فردی
میبخشد ،ترسش کم میشود و این کاهش ترس را تا کاهش احساس گناه دنبال میکند.
بسیاری از افرادی که به دلیل رنجش از شخص موردعالقهشان عصبانی هستند ،برای امیال
پرخاشجویانهی ناخودآگاهشان احساس گناه میکنند ،بخشیدن این پرخاشجوییها را
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متوقف میکند .سالمندانی که احساس تسلط بر محیط دارند و خود را با ویژگی توانمند
بودن میشناسند در برخورد با مشکالت روزمره تصمیمهای مناسبی اتخاذ میکنند و بهتبع
آن احساس خرسندی و شادی را کسب میکنند .میزان تأثیری که سالمندان از
توانمندیهای خود دارند به میزان ادراک آنها از توانمندیشان برای ایجاد تغییر و تفاوت
در محیط بستگی دارد (وود و همکارن .)4969 ،در واقع ،فرادی که از توانمندیهای
روان شناختی کافی برخوردار هستند اثرات ناشی از بیماری و ضعف خود را به کمترین حد
میرساند و دوران سالمندی خوشایند و شادتری را نسبت به افراد ناتوان تجربه میکنند .در
این رابطه ،الولر و پیری ( ) 4996معتقدند که گذشت و بخشش که در سخنان بسیاری از
سالمندان وجود دارد و آگاهانه به داشتن این توانمندی افتخار میکنند ،با باال رفتن سن
افراد افزایش مییابد بهگونهای که منجر به دریافت حمایت بیشتر از سایر اعضای خانواده
میشود که از این نظر حس قدرتمند بودن را به آنها میدهد و باعث میشود که احساس
با ارزشی و نشاط بیشتری کنند .درنهایت با توجه به اینکه جمعیت سالمند در کشورهای
درحالتوسعه رو به افزایش است ،به نظر میرسد کوشش برای لذت بردن همیشگی
سالمندان ،هیچگاه پایان نمییابد ،با آگاه کردن سالمند از تواناییهایش و تقویت حس
قدردانی ،شادکامی و پذیرش خود در او و در نظر گرفتن دورههای آموزشی برای این
آگاهی بخشی ،میتوان در نگرش مثبت سالمندان به خود و جهان اطراف ،میزان بخشش و
سالمت روان آنان را افزایش داد .همچنین متولیان امر در سرای سالمندان ،مراکز
توانبخشی و نگهداشت از یافتهها تحقیق حاضر میتواند استفاده کنند و این مراکز با
تقویت و برگزاری برنامههای شادی محور و تفریحی زمینه سالمت روان و شاخصهای آن
مانند قدرت بخشش ،پذیرش خود و شادکامی را فراهم سازند .مراکز بهزیستی با توجه
حضور سالمند در خانواده و یا در مراکز شبانهروزی که او را ارج مینهند ،میتواند
برافزایش شادکامی آن ها اثرگذار باشد .افرادی که از سالمند مراقبت میکنند باید در
تقویت حس توانمندی و کمک به بهرهگیری از منابعی که حس ارزش و کارآمدی را در
سالمند افزایش میدهد ،اقدامات مؤثر انجام دهند .البته الزم به ذکر است بدون داشتن
مفهومی روشن از توانایی در میان سالمندان ،داوری درباره کیفیت کارکردهای پرستاری
بسیار دشوار خواهد بود .مهمترین محدودیت این پژوهش محدود شدن به سالمندان باالی
 69سال بود که امکان مقایسه مدل پژوهش را در گروههای سنی مختلف را از بین میبرد.
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به پژوهشگران عالقمند به پژوهش در این حوزه پیشنهاد میشود موضوع حاضر را در
نمونههای مختلف مطالعه کنند تا تعمیمپذیری مدل حاضر بررسی شود.
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 شماره، سال دهم، فرهنگ مشاوره و رواندرمانی.و ویژگیهای جمعیت شناختی
.26-64  صص،91
 خودکارآمدی عمومی و عوامل.)6985(  حسین، رحیم علی و رفیعی، الدن؛ شیخی،ناصح
، مجله پرستاری و مامایی جامعنگر.مرتبط با آن در سالمندان مقیم سرای سالمندی
.89-81  صص،99  شماره،سال بیست و ششم

 نقش: سالمت اجتماعی در سالمندان.)6986(  حمیدرضا، محمد و صمدی فرد،نریمانی
 شماره، سال سوم، فصلنامه روانشناسی پیری. خودکارآمدی و شادکامی،عزتنفس
.688-496  صص،9

 بررسی و مقایسه.)6986(  خدابخشی، اصغر و خدابخشی کوالیی، زکیه؛ دادخواه،نصیری
شادکامی و حرمت خود در سالمندان مقیم مراکز شبانهروزی و سالمندان مقیم در
.69 -45  صص،4  شماره، سال هفتم، مجله سالمندی ایران.خانه
 اعتبار و هنجاریابی پرسشنامه شادکامی، پایایی.)6999(  فاطمه، حسن و زارعی،هادی نژاد
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