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 چکیده

کیفیت زندگی بر مبنای بهزیستی  بینی پیشاین پژوهش با هدف 
در بازنشسننتنان مشننترد قننندو   آوری تننا و  شنننایتی روان

طنر  پنژوهش از    بازنشستنی کشوری استان تهران انجنا  شند   
آماری پنژوهش بازنشسنتنان مشنترد     ةجامع  بود ای رابطهنوع 

قندو  بازنشستنی کشنوری شنهر تهنران بودنند کنه از طرین        
انتخنا  شندند     هنا  آننفر از میان  051در دسترس،  گیری نمونه

 زننندگیکیفیننت  هننای پرسشنننامهابزارهننای پننژوهش شننام    
( و 3119 ،دیویدسننون و کونننور) آوری تننا (، 0930انیسننی،)

 وتحلینن  تجزیننهبودننند   (0393)رینن ، شنننایتی روانبهزیسننتی 
بهزیسنتی  گرسیون همزمان نشان داد که تحلی  راز طری   ها داده
 بیننی  پنیش معنناداری انادر بنه     طور به آوری تا و  شنایتی روان

  (p<10/1) باشند میکیفیت زندگی بازنشستنان 
، شننایتی  روانکیفینت زنندگی، بهزیسنتی    : ی کلیدیها واژه
 بازنشستنان، آوری تا 
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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(. 
Keywords: Quality of life, psychological well-
being, resiliency 
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 مقدمه
همه ما سرانجا  روزی دوران بازنشستگی را تجربوه ووواهی    

1بازنشسوتگی "کرد، 
اجتمواعی و واعییوم مهموی     ای پدیوده  "

. افتود  موی اسم که در زندگی شوللی نیوروی انسوانی ات وا      
متموادی   هوای  سوال فرد از نقشی کوه   شدن جدابا  دورانی که

آسایش و آرامش ویال را برای فرد ایجاد  رود میداشته انتظار 
نماید لیکن چون فرد بوا نقوش جدیود آشونایی نودارد دچوار       

امر منجر به تلییور و تحوول   این سرگردانی و اضطراب شده، 
زندگی کاری، فرد را از  ها سالو پس از  شود میامور روزمره 

 )یوامللو،  دهود  موی عورار   توثییر لحاظ عاط ی و روانی تحم 
1990.) 

 و بوده بشر آرزوی همواره مطلوب باکی یم زندگی داشتن
و  وووب  از زنودگی  گوناگونی فیتیار به همین دلیل هسم.
 شوده  ارائوه  محققوین  و شمندانیاند سوی از 2زندگی کی یم

ابیاد کی یم زنودگی  (. با عنایم به اینکه 1992)ص ری، اسم
فراد مسن ابیواد جسومانی کواهش    ادر  مثال عنوان بهپویاسم، 
 پوایوت، ) شوود  تر می و اجتماعی نیز مه  روانی عواملیافته و 
از طور  دیگور بوا نگواهی بوه      (. 2011، 9نبوارینگتو  کیم و

دریافوم کوه اگرچوه چوالش      توان میوضییم گذشته و حال 
اصلی بهداشم و سالمم در عرن بیست  فقط زنده ماندن بوده 

اما چالش اصلی عرن جدید در این حوزه زنودگی کوردن بوا    "
 ،(2002 ،کموالی، ارجمنودی و آهنگوری   ) "کی یتی برتر اسم

 .توجه به آن از اهمیم واصی برووردار اسم
از موعییوم زنودگی شی،وی،    فورد  کی یم زندگی درک 

و اهودا ،   کند مییست  ارزشی که در آن زندگی فرهنگ و س
ایشان تیریف شده اسم  های اولویمها و انتظارات، استاندارد

اجازه  افرادبه . این م هو  (2000، 4)بونومی، پاتریک و باشنل
در دنبوال کننود و    را شوان  زنودگی اهدا  ارزشوی  تا  دهد می

. ابیواد اصولی   شود مینمایان  ها آناحساس بهتر بودن عمومی 
کی یووم زنوودگی در چهووار بیوود: فیزیکووی، نهنووی و روانووی،  
اجتماعی، ادراکات کلی از عملکرد و احساس بهتر بودن بیوان  

 (.1991، 5)شوماکر و ناگتون شود می
اویر توجه بسیاری از  های دهه یکی از موضوعاتی که در

 راتر از وپژوهشگران را به وود جلب کرده اسم که ع،د آن ف
 
 

به سمم بهینوه کوردن کی یوم     درواععبوده و  ها آسیبترمی  
 شناسوی  روان. باشود  موی  گورا  مثبمشناسی  زندگی اسم، روان

گرا به موضوعات مثبم زنودگی بشور نظیور شوادکامی،      مثبم
، آوری تواب ، شوناوتی  روانهزیسوتی  وردمندی، وودآگاهی، ب

با نگاهی علمی و عملوی   کند میو سیی  پردازد می بینی ووش
 ؛مثبم را در زندگی بشر هموارتر سازد های مؤل هحضور این 

از  آوری تواب و  بینوی  وووش ، شناوتی روانبنابراین بهزیستی 
شناسوی   اسوم کوه در رویکورد روان    هوایی  حیطوه  تورین  مه 
)سووری، حجوازی و    مورد توجه پژوهشگران اسم گرا مثبم
 .(1991، ای اژه

و اوتالالت  ها بیماریاز وعوع  جلوگیریبر همین اساس 
 ای پیشگیرانهرفتاری و روانی در زندگی بازنشستگان اعدامات 

نیازمند توجه واصی اسم که این امر با  که شود میمحسوب 
ر د 1شوووناوتی روانارتقوووای کی یوووم زنووودگی و بهزیسوووتی 

هملوون کی یوم    هوایی  مؤل هبازنشستگان محقق وواهد شد. 
و  بینوی  وووش زندگی و بهزیستی، رضایم از زندگی، امید و 

و حووزه   گورا  مثبوم شناسی  مه  در روان های سازه عنوان به... 
را بوه ووود    ای ویوژه  توجهوات  پیشوگیری در سوطوا اولیوه،   

بهزیسوتی احسواس مثبوم و احسواس      میطو  داشته اسوم. 
مندی عمومی از زندگی که شوامل ووود و دیگوران در    یترضا
 های پژوهش اساس بر. باشد میشلل، وانواده و ...  های حوزه

موریانو، دپولو و  ،( و توپا2010) 7ارل و موراتور ،دونالدسون
( عواموول متیووددی در آمووادگی افووراد بوورای  2009) 2آلکوواور

 هوا  آن تورین  مهو  کوه از   مؤیرنود مواجهه با دوره بازنشستگی 
  اشاره کرد. شناوتی روانبه بهزیستی  توان می

بهزیستی شامل احسواس مثبوم و احسواس رضوایتمندی     
 هوای  حووزه عمومی از زندگی که شامل ووود و دیگوران در   

بنابراین افوراد بوا احسواس     ؛میتلف وانواده، شلل و ... اسم
هیجانوات مثبوم بیشوتری را     ای عموده  طوور  بوه بهزیستی باال 

 وودارزیوابی و از حوواد  و وعوایع پیراموون     کنند میتجربه 
افراد با بهزیستی پوایین حوواد  و    ی دارند و سوی دیگرمثبت

را نووامطلوب ارزیووابی و بیشووتر  شووان زنوودگی هووای موعییووم
هیجانات من ی نظیر اضطراب، افسوردگی و وشو  را تجربوه    

 ه در وک وروط انوهم، (1990اهی،ووسروشادری وبه) کنند یوم
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3. Payot, Keith & Barrington 

5. Shumaker & Nagtoune 
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، اتولینی، رافنلوی،  رونینتایج پژوهش  های یافتهاز  ییها بیش
نیز رابطه مینادار بهزیستی  (2009) 1همکارانتوسانی، ریف و 

 .شود میت من ی مشاهده او هیجان شناوتی روان
سووازنده بهزیسووتی  هووای مؤل ووه( 1995) 2ریووف و کیووز

 :انوود دانسووتهشووش عاموول   ةرا دربرگیرنوود شووناوتی روان
مثبوم   روابط ،5شی،ی رشد ،4محیط بر، سلطه 9وودمیتاری
 .2و پذیرش وود 7، هدفمندی در زندگی1با دیگران

کی یوم زنودگی اسوم     شناوتی روانبهزیستی روانی جزء 
درک افراد از زندگی وودشان در حیطه رفتارهای  عنوان بهکه 

هیجانی و عملکردهای روانی و ابیاد سالمم روانوی تیریوف   
شده اسم و شامل دو بیش اسم: اولین بیوش آن عضواوت   

 حوال  در شوان  زنودگی چطور افوراد در   که اینشناوتی درباره 
دوموین جوزء    کوه  درصورتی شود میپیشرفم هستند را شامل 

 هوا  پوژوهش . گیورد  برمیووشایند را در  های تجربهآن، سطح 
درباره بهزیستی روانی علمروهوایی از شی،ویم، انگیوزش و    

شناوتی را نشان داده اسم که همه این عوامول در   های عامل
افوراد از زنودگی مشوارکم دارنود. بهزیسوتی       منودی  رضایم

از  انود  عبوارت شی،ی دارای ه وم علمورو مهو  اسوم کوه      
مم، موفقیوم در زنودگی، ایمنوی،    استانداردهای زندگی، سال

نسووبم وویشووی، تیووامالت اجتموواعی و آینووده ایموون. ایوون  
در فهوو  روانووی و فیزیکووی از افووراد و   بوواارزشعلمروهووای 

شناسایی اجزای بهزیستی شی،ی عموومی مشوارکم دارنود.    
بهزیستی روانی بیانگر این اسم کوه افوراد چوه احساسوی از     

ی افووراد، هیجووان هووای پاسوو وودشووان دارنوود و شووامل   
از زنودگی و عضواوت دربواره کی یوم زنودگی       مندی رضایم

. بهزیستی روانی ساوتار مهموی اسوم کوه در سوطح     شود می
پایین منجر به افسردگی و انزوای اجتمواعی و باعوف فقودان    

و احسواس نبوود اراده یوا     ن وس  اعتمادبوه احساس رضایم و 
هد  در زندگی شده و به کاهش سالمم روانی و جسومانی  

 هووای بررسوویدر  (.1992 )کمووالی وورگووو، شووود موویر منجوو
 نشان داده شده اسم کوه ( نیز 1999) 9، هسینک و فیآریندل

، سالمم عموومی نیوز تحوم    شناوتی روانبا ارتقاء بهزیستی 
 .یابد میعرار گرفته و افزایش  تثییر
 
 
 

نظری  های گیری جهم بر بنا، شناوتی روانسازه بهزیستی 
و اجوزای میتل وی اشوباع شوده اسوم.       هوا  مؤل هگوناگون از 

، انود  پرداوتوه هریک از پژوهشگرانی که در این حیطه به کوار  
اما عالعه روانشناسان به  اند کردهعوامل و ابیاد واصی میرفی 

در سنین میانسالی بوه بیود بوه     شناوتی روانبررسی بهزیستی 
، عوالوه بور ایون    باشد می الیمر مادا به رشد  ها آندلیل عالعه 

نوووعی جایگوواه در سوواوتار  دهنوودة نشووانسون و تح،وویالت  
 ایرگذارنوودبوور ایوون متلیوور  تواننوود موویکووه اسووم اجتموواعی 

 (.1992)آدمی،
 هوای  ویژگوی ( 2010) 10به اعتقاد زائووترا، هوال، موورای   

را  آوری تواب شیص و موعییوم ممکون اسوم فرآینودهای     
منجور   زا اسوترس بید از شرایط  ها ویژگیتییین کنند، اگر این 

کوه در   شوود  موی مطورا   سوؤال به پیامدهای سال  شوند، این 
 شان روانیمرد  چگونه سالمتی و بهزیستی  آوری تاببررسی 

 درواعوع ؟ کنند میو پویا ح ظ  برانگیز چالشرا در یک محیط 
ظرفیم افراد برای سال  ماندن و مقاومم کردن در  آوری تاب

بر آن  تنها نه شود میاسم که موجب  شرایط سیم و پروطر
نیز  تر عویشرایط دشوار فائق آیند بلکه طی آن و با وجود آن 

 ای آیندهنسبم به  بینی ووشو این ممکن اسم ناشی از  شده
  .(2001 ،11روتر) باشدبهتر 

 .انود  دادهارائوه   آوری تواب تیاریف بسیاری از  نمحققا
اسوم کوه    شوناوتی  روانم هوومی   آوری تواب  یطوورکل  به

غیرمنتظوره   یهوا  میو با موعی افراد چگونه ،دهد یمتوضیح 
، یریپوذ  انیطا شامل م هو   آوری تابواژه کنارمی آیند. 

بهبود و بازگشم بوه حالوم اولیوه پوس از رویوارویی بوا       
شرایط ناگوار اسوم. شورایط نواگوار در زنودگی روزموره      

موواد، یوا    سوءم،ر حوادیی مانند طال ، بیماری، مرگ، 
 (.1992)علیزاده،  اسمتلییر در موعییم شللی و آموزشی 

 12به پژوهش کارل و چیسوون  توان یماین مطلب  دییتثدر 
 آوری تاب( اشاره کرد که نشان دادند سطوا باالی 2004)

مثبوم   یهوا  جوان یهتا از عواطوف و   کند یمبه فرد کمک 
پشم سر نهادن تجارب نامطلوب و بازگشم بوه   منظور به

 وضییم مطلوب است اده کند.
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وجود دارد،  آوری تابمتیددی که در حوزه  های تیریف"
 هوا  موعییمدر  آوری تابتنوع رفتارهای حاکی از  دهندة نشان
 آوری تواب میتلوف اسوم. تیواریف مربوو  بوه       های زمانو 

بیانگر توان بالقوه این رفتار برای تلییور و انیطوا  در زموان    
 تثییراتاین رفتارها عمدتاً بر اساس  هرحال به؛ اسمگرفتاری 

، (1992نیکووزاده،   )کردمیرزا "شوند میزمانی و مکانی ظاهر 
(، میکووائیلی، 1992) صوو ری (،1992) گیالونوودانیت ریجووی 

مقود    فتحوی نژاد، عمری و  ، کیان(1991میتار پور و میسمی )
نشوان دادنود   ( 1990کاکاوند و برماس ) ،، حق رنجبر(1992)

 وجوود دارد.  مینوادار  ةرابطو  آوری تواب بین کی یم زندگی و 
 آوری تواب ( به این نتیجه دسم یافم که 1990) رادشهبازی 

 های یافته. کند می بینی پیشا % از واریانس کی یم زندگی ر95
(، رسوتمی، ابوالقاسومی و   1991) شواهین حاصل از پژوهش 

( حاکی از آن اسم که افزایش 1990(، زارع )1992نریمانی )
 .شود می شناوتی روانکی یم زندگی باعف افزایش بهزیستی 

ری و (، سوو 1992آشوتیانی )  کرانوی، الهوی و فتحوی    مداا
( 1991، حسینی، اکبوری و کرموی )  مؤمنی(، 1991) همکاران

 شوناوتی  روانند که بهزیسوتی  وود نشان داد های پژوهشدر 
اسووم و  آوری توواب ازجملووهاز عواموول شی،وویتی   متووثیر
باال را بوه   شناوتی روانباال، عادر اسم که بهزیستی  آوری تاب

 کند. بینی پیششکل میناداری 
 آوری تواب نیز نشوان دادنود کوه    ( 2011) 1ماک و وونک

مثبم بوا بهزیسوتی رابطوه دارد از طرفوی هرچوه فورد        طور به
، مقابلووه بووا مشووکالت و   آوری تووابعوودرت بیشووتری در  

زندگی داشته باشود کمتور در میورش آشو تگی      های استرس
و از سالمم و بهزیستی روانوی بواالتری    گیرد میروانی عرار 

  .شود می مند بهره
انجوا  گرفتوه بوه بررسوی روابوط جداگانوه        های پژوهش

و بوور روی جامیوه مووورد بررسوی نیووز    انود  پرداوتووهیرهوا  متل
مطالیات اندکی صورت گرفته، لذا لزو  یک کار پژوهشی بوا  
محوریم مطالیه روابوط چندگانوه متلیرهوا بور روی جامیوه      

. از طرفی بوا توجوه بوه    شد میبازنشستگان به شدت احساس 
افزایش چشمگیر جمییم سالمندی در سراسر دنیا که از عرن 

نیز ادامه دارد و کشور ما  21آغاز شده اسم و در عرن بیست  
از ایون تحوول    توسویه  درحوال یکی از کشورهای  عنوان بهنیز 

 د ودر کشور از رش دنوش روپید ورون که طوری بهنیسم  مستثنا

اویر  های سال که در تا جایی جمییم سالمندی حکایم دارد
انتشوار   ،1991گذشته(، طبق سالنامه آماری سال  )بیسم سال

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

ن ور رسویده اسوم کوه از ایون       4291719 تیداد سالمندان به
 دهنود  مین ر را بازنشستگان کشوری تشکیل  959975تیداد، 

جمییووم سووالمندان، بازنشسووتگان صووندو   درصوود 94/22)
ایوون افووزایش جمییووم  (.باشووند موویبازنشسووتگی کشوووری 

سالمندان و بازنشستگان در جهان و ایران، ضرورت و اهمیم 
 توجه به این عشر را بیش از پیش کرده اسم.
و  شوناوتی  روانلذا در این تحقیق کی یم زنودگی، بهزیسوتی   

یرفی شده و سویی بور   تحقیق م متلیرهای عنوان به آوری تاب
کوار، بوه دوران    هوا  سالآن اسم تا بازنشستگان را که پس از 

مورد بررسی عرار داده تا نقوش   اند رسیدهفراغم و سالمندی 
کی یووم  بینووی پوویش در آوری تووابو  شووناوتی روانبهزیسووتی 

زندگی بازنشستگان تییین گردد. فرضیه پژوهش نیز بوه ایون   
 آوری تواب و  شوناوتی  نروامتلیرهوای بهزیسوتی    شرا اسم:

 کی یم زندگی بازنشستگان هستند. بینی پیشعادر به 
 

 روش
مطالیوه حاضور،    آم اري و نمون  :   ةروش پژوهش، جامع  

پووژوهش نیووز   ةاز نوووع همبسووتگی بووود. جامیوو   ای رابطووه
بازنشستگان مشترک صندو  بازنشستگی کشووری در اسوتان   

 هوای  کوانون و  هوا  مودیریم به  1999تهران بودند که در پاییز 
 ؛انود  نمووده بازنشستگی صندو  بازنشستگی کشوری مراجیه 

در دسوترس   گیوری  نمونوه ن ر از طریق  150 ها آناز میان  که
ت،وادفی بوین افوراد     صوورت  به ها پرسشنامه وانتیاب شدند 

ن ر  14ن ر مرد و  21د از این تیدا پیش گردید. کننده مراجیه
 درصد 45دیپل ،  تا درصد 45 تح،یالت نیز ازنظر. زن بودند

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

 پژوهش ابزار
بورای سونجش کی یوم زنودگی،     : 8كیفیت زندگیسشنامة پر

متیددی وجود دارد کوه از ایون میوان یکوی از      های پرسشنامه
سنجش سریع موورد توجوه    منظور بهکه اغلب  هایی پرسشنامه
 ه واسم ک سؤالی 12دگی وه کی یم زنورسشنامورفته پوعرار گ

2. quality of life 1. Mack & Wong 
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شده اسم. روایوی ابوزار موورد     ساوته (1991توسط انیسی )
است اده در این پژوهش با روش روایی محتوی سنجیده شوده  

تییین اعتبار از روش آزمون مجودد اسوت اده گردیوده     برایو 
سوالمندان   ةپرسشنامه در جامی(. هملنین این r=0.90اسم )

 وحودانی،  )منتظری، ایرانی اعتباریابی شده اسم ةو کل جامی
هوو  بووا مقیوواس    سووؤاالت. (2009 موسوووی و امیوودوای، 

بلی و ویر، اسم. نموره   صورت بهلیکرت و ه   ای چندگزینه
پرسش محاسبه و  12کل پرسشنامه از جمع نمرات مربو  به 

عدد جلووی هور پاسو  نموره      دیگر عبارت به ؛آید میبه دسم 
مربو  به آن پرسش اسم کوه بوا جموع کوردن نمورات هور       
پرسش نمره کل پرسشنامه یا نمره کی یوم زنودگی آزموودنی    

کوه در پرسشونامه    ای نموره  برحسوب . افوراد  شود میمحاسبه 
بووه سووه دسووته ضووییف، متوسووط و ووووب  کننوود موویکسووب 
 ؛ر اسوم متلیو  42توا   12. دامنه نمرات از شوند می بندی طبقه
کی یوم زنودگی بواالتر     دهنودة  نشوان امتیاز باال  دیگر عبارت به

 راد و شوهبازی  موؤمنی  ،(1991اسم. میکوائیلی و همکواران )  
 هوای  پژوهشدر از این پرسشنامه  (1992و ص ری ) (1991)

، آل ووای کرونبوواال اعووال  شووده در انوود نمووودهوووود اسووت اده 
آل ای کرونباال . بوده اسم 91/0تا  7/0از ایشان  های پژوهش

به دسم آمد. یوک   21/0برابر با  پرسشنامه در پژوهش حاضر
آیووا » ازایوون پرسشوونامه عبووارت اسووم   سووؤاالتنمونووه از 

 «عادی شما محدود شده اسم؟ های فیالیم
ق، ین تحقیدر ا :1ریف شناختی روانبهزیستی سشنامة پر

، از هوا  آزموودنی  شوناوتی  رواندرجه بهزیسوتی  سنجش  یبرا
( 1929ریوف ) کوه توسوط    شوناوتی  روانامه بهزیستی پرسشن

ایون   سوؤالی  12نسیه کوتواه   .ساوته شده اسم، است اده شد
را  شوناوتی  رواناصلی الگوی بهزیستی  مؤل ه 1پرسشنامه که 

زیر مقیاس )هر  1و بنابراین دارای  دهد میمورد ارزیابی عرار 
عبارت( تسولط محیطوی، پوذیرش ووود،      9زیرمقیاس شامل 

ه مثبم با دیگران، داشتن هد  در زندگی، رشد فردی و رابط
 1بور روی یوک طیوف     سوؤال پاسو  بوه هور     استقالل اسم.

. شوود  میموافق( مشیص  کامالًمیالف تا  کامالً)از  ای درجه
 29/0توا   7/0با مقیاس اصلی از  سؤالی 12همبستگی مقیاس 

 51/0 سوؤالی  9در نوسان بوده اسم. همسانی درونی مقیاس 
 اسوم.  عبوول  عابول  سونجی  روان ازنظر که ؛گزارش شده اسم

 املی مناسب  وار عوودن ببه توضیح اسم به علم پایین ب الز 

( دو گویه حذ  شوده اسوم. آل وای کرونبواال     9/0)کمتر از 
از  ای نمونوه به دسم آمود.   7/0پرسشنامه در پژوهش حاضر 

از رویدادهای زندگی »از  اسم عبارتاین پرسشنامه  سؤاالت
از ایوون پرسشوونامه ت رجووی «. کوون  موویاحسوواس ووشوونودی 

 مؤمنی(، 1992مداا کرانی و همکاران ) ،(1992) گیالوندانی
، اسماعیلی، دانشورپور، غنایی (، شکری1991) راد و شهبازی

 هووای پوژوهش در ( 1991و صوائمیان )  (1921) و دسوتجردی 
تا  72/0ی کرونباال را از و آل ا اند داده وود مورد است اده عرار

آل ای کرونباال این پرسشونامه در تحقیوق    اعال  کردند. 29/0
پرسشونامه   سوؤاالت محاسبه شود. یوک نمونوه از     7/0حاضر 
 «کن  میدر برابر زندگی احساس مسئولیم »از  اسم عبارت

ایون مقیواس    :8كون ور و دیویدس ون   آوري تابسشنامة پر
( 2009اسم که توسط کونور و دیویدسوون )  سؤال 25شامل 
عدرت مقابله با فشوار و تهدیود تهیوه شوده      گیری اندازه برای

 کوامالً ) ای گزینوه پنج  بندی درجهطیف  سؤال اسم. برای هر
نادرسم تا همیشه درسم( در نظر گرفته شوده اسوم کوه از    

 گوذاری  نموره نادرسم( تا پنج )همیشه درسوم(   کامالًص ر )
را  آوری تواب مقیواس اگرچوه ابیواد میتلوف     . ایون  شوود  می
 100توا   0بوین   کوه  اسوم ولی دارای یک نمره کل  سنجد می

بیشوتر آزموودنی    آوری تواب عرار دارد. نمرات بواالتر بیوانگر   
 ، نج وی و رسوتمی  اسم. پرسشنامه موذکور توسوط بیگودلی   

( و حوق رنجبور و   1992کواران ) م(، مداا کرانوی و ه 1992)
که آل ای  ( نیز مورد است اده عرار گرفته اسم1990) همکاران
آل وای کرونبواال   . اند نمودهش رگزا 29/0تا  2/0را از کرونباال 

یک نمونوه از   به دسم آمد. 71/0پرسشنامه در تحقیق حاضر 
رالیتلییروعتی»از  اسم عبارتپرسشنامه مذکور  سؤاالت

 .«کن سازگارآنباراوود توان  می،دهد می
 

 ها دادهو تحلیل  روش اجرا
 کننوده  مراجیهاجرای پرسشنامه بر روی بازنشستگان  منظور به
 ای اولیوه ارتبوا    ها آزمودنیبل از اجرای آزمون سیی شد با ع

کامول و بوا صوداعم بوه      طوور  بوه برعرار شود تا بازنشستگان 
پاس  دهند. دستورالیمل چگونگی پاسیگویی به  ها پرسشنامه

پرسشوونامه در صوو حه اول نوشووته شووده بووود عووالوه بوور آن  
توصیه شود   ها آنو به  ارائه ها آزمودنیتوضیحات الز  نیز به 

 ا دعم ورا ب ها سؤالد و ورا بدون پاس  نگذارن سؤالیکه هیچ 

2. Connor-Dacidson resilience scale 1. Ryff Psychological well-being 
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کوه اجورای    شود  موی ایشوان اطمینوان داده    پاس  دهنود و بوه  
صرفاً یک کار پژوهشوی اسوم و اطالعواتی کوه      ها پرسشنامه

محدودیم زموانی   و ماند میمحرمانه باعی  دهند میارائه  ها آن
. پوس از اجورای آزموون بور     شوم برای پاسیگویی وجود ندا

، هوا  آنامول بوودن   کنوان از  یو اطم موردنظرروی تیداد نمونه 
 آموده  دسم بهو اطالعات  یمشی،ات فرد یاردگذکاعدا  به 

وارد  ینو یمی یور بور طبوق الگوو   کموذ  یدهاکو و سوپس   شد
شود.   وتحلیل تجزیه SPSSو با است اده از برنامة  هوتر شدیامپک

تحقیوق نیوز از ضوریب همبسوتگی      هوای  فرضویه برای آزمون 
تلییرات متلیر وابسوته از   بینی پیش برایپیرسون و رگرسیون 

مستقل  متلیرهایسه  هر یک از و تییین طریق متلیر مستقل 
 است اده شد. در تبیین متلیر وابسته

 
 پژوهش های یافته
کی یم زندگی از طریق متلیرهای بهزیستی  بینی پیش منظور به

 اده شد کوه  تاز تحلیل رگرسیون اس آوری تابو  شناوتی روان
 گزارش شوده اسوم.   2نتایج مربو  به آن در جدول  والصه

 1نیز در جودول شوماره    متلیرهامیانگین و انحرا  استاندارد 
 عابل مشاهده اسم.

 
 میانگین و انحراف استاندارد متغیرها .1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین شناختی روانبهزیستی 

 9/5 09/99 کی یم زندگی

 2 42/10 شناوتی روانبهزیستی 

 10 42/59 آوری تاب

 
 شناختی روانبهزیستی  هاي مقیاس و خرده آوري تاب طریقضرایب استاندارد تحلیل رگرسیون كیفیت زندگی از  .8جدول 
 B Β T F Df p-value R R2 R2 بین پیشمتلیر 

 551/9** 295/0 514/0 تسلط محیطی

92/14 7 000/0 144/0 415/0 921/0 

 517/2* 291/0 419/0 پذیرش وود
 292/0 055/0 141/0 رابطه مثبم با دیگران
 -222/0 -54/0 111/0 هد  در زندگی
 -942/0 -027/0 -49/0 رشد فردی
 052/0 004/0 17/0 استقالل

 099/5** 945/0 122/0 آوری تاب
** p<.0.0 *p<.0.0 

 
حواکی از آن اسوم کوه مقودار ضوریب       2نتایج جودول  
بوین   دهد میکه نشان  اسم R=144/0 متلیرهاهمبستگی بین 

مجموعه متلیرهای مستقل و متلیور وابسوته تحقیوق )کی یوم     
 عوی وجود داد. نسبتاًزندگی( همبستگی 

نتایج تحلیول رگرسویون همزموان نشوان داد کوه کی یوم       
و  شووناوتی روانزنوودگی بازنشسووتگان از طریووق بهزیسووتی   

مقودار ضوریب   (. p<0.01اسوم )  بینوی  پویش عابل  آوری تاب
R= 1/92 شده تیدیل

درصود از   4/92 دهد مینشان  که اسم 2
کل تلییرات میزان کی یم زندگی در بازنشستگان، وابسوته بوه   

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

(p<0.01 )نتیجه گرفم که مودل رگرسویونی تحقیوق     توان می
مدل ووبی بوده و مجموعه متلیرهای مستقل عادرند تلییرات 

مبنوی بور؛   لوذا فرضویه تحقیوق    ، کی یم زندگی را تبیین کنند
کی یوم   بینوی  پیشعادر به  آوری تابو  شناوتی روانبهزیستی 

 عرار گرفم. تثییدمورد  ،زندگی بازنشستگان هستند
هور متلیور مسوتقل بور متلیور       تثییرمربو  به میزان  نتایج

وابسته نیز در جدول نشان داده شده اسم. نتایج گویای ایون  
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رش ووود  سه متلیر تسلط محیطی، پوذی  تثییرمطلب اسم که 
بور   آوری تواب ( و شناوتی روانبهزیستی  های مقیاس )از ورده

اما متلیرهوای رابطوه مثبوم بوا      ؛اسم دار مینیکی یم زندگی 
)دیگر ورده  دیگران، هد  در زندگی، رشد فردی و استقالل

سوطح   با توجه بوه اینکوه   (شناوتی روانبهزیستی  های مقیاس
این اسم  دهندة نشان ،باشد می (P>0.05) ها آن tوطای مقدار 

 توثییر بر متلیر کی یوم زنودگی    تنهایی به مذکور متلیرهایکه 
 .اند نگذاشته

 
 گیری نتیجهبحث و 

پرداوتن به  صرفاًامروزه دغدغه اصلی محققان و پژوهشگران 
بلکه با نگاهی به وضییم گذشوته و   نیسمافزایش طول عمر 

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

 زندگی کردن با کی یتوی برتور اسوم    عرن جدید در این حوزه
تالش بور ایون    لذا در این تحقیق(. 2002کمالی و همکاران،)

 بینوی  پیش در آوری تابو  شناوتی رواننقش بهزیستی  بود تا
 .کی یم زندگی بازنشستگان تییین گردد

، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد کوه  1با توجه به جدول 
زندگی رابطه دارد و عادر بوه   می یک با شناوتی روانبهزیستی 

از واریوانس   درصود  5/20و  باشد یمکی یم زندگی  بینی پیش
ایون   .کنود  یمو  بینوی  پیشمتلیر کی یم زندگی بازنشستگان را 

(، رستمی و 1990، زارع )(1991)شاهین  یها پژوهشیافته با 
 ییها بیشو  (1929، ت ریجی گیالوندانی )(1992ران )همکا
 و( 2009) رونووی و همکوواراننتووایج پووژوهش  هووای یافتووهاز 

  همیوانی و انطبا  دارد.( 1999) آریندل و همکاران
ه  سه حیطه جسمانی، روانی، اجتماعی، روحی  1درکمن

لوذا از  . (1992صو ری،  کنود )  یمرا برای کی یم زندگی بیان 
بیوود نیووز کی یووم زنوودگی را  بیوودهاییکووی از آنجووا کووه 

کی یم زندگی با بهزیسوتی   که اینپس  اند دانسته شناوتی روان
از طور    اسوم.  توجیوه عابل  کامالًارتبا  دارد  شناوتی روان

 هووای چووالشمسووتلز  درک  شووناوتی روانبهزیسووتی دیگوور 
کی یوم زنودگی    شوناوتی  روانو جوزء   وجودی زندگی اسم

 ،رفتواری  های حیطهدرک افراد از زندگی در  عنوان بهاسم که 
 ی تیریوف  هیجانی، عملکردهای روانی و ابیاد سوالمم روانو  

 دگی وکی یم زن ةدودهن انیکاسبهزیستی  نیشده اسم. هملن

ولق مثبم، سرزندگی و  دهندة پوششکه  باشد مینهنی افراد 
 (.2012، 2عالعووه بووه محوویط اسووم )کووارمن و وینگرهوسووم

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

از زنودگی و عضواوت دربواره کی یوم زنودگی       مندی رضایم
در سوطح پوایین منجور بوه      و ساوتار مهمی اسم که شود می

افسردگی و انزوای اجتماعی و باعف فقدان احساس رضایم 
و احساس نبود اراده یا هد  در زندگی شده  ن س اعتمادبهو 

کوه ایون    شود میو به کاهش سالمم روانی و جسمانی منجر 
امر مبین آن اسم که افرادی که با آگاهی کامول از تمامیوم و   

 گوذاری  ارزشدی ووود را بوا   فور  هوای  جنبهیکپارچگی تما  
کی یوم زنودگی بواالتری را تجربوه      ،کننود  میمثبم عضاوت 

که  هایی ویژگیفردی که عادر اسم وود را با تما   .نمایند می
تسلط دارد با ح وظ نشوا  و انورژی     بر محیط ودارد بپذیرد 

حیاتی وود عملکرد فیزیکوی و اجتمواعی مناسوبی را تجربوه     
کی یم زندگی ووبی وواهد داشم.  طورکلی بهوواهد کرد و 
تسلط محیطوی و پوذیرش    های مقیاسورده  تثییراین مطالب 

 .نماید می تثییدوود بر کی یم زندگی را 
بهزیسووتی  انوود دادهنشووان  هووا بررسوویهملنووین نتووایج 

از زنودگی و در   ای برهوه آن در هر  های مؤل هو  شناوتی روان
جمییم شناوتی وضییم مت اوتی دارنود   های ویژگیرابطه با 

را تحوم   شوناوتی  روانو این عوامل عادرند سطح بهزیسوتی  
انجوا  یافتوه    های بررسی(. 1995،و کیز عرار دهند )ریف تثییر

ماننود سون، جنسویم،     هوایی  ویژگوی حاکی از ارتبوا  آن بوا   
یون سون و تح،ویالت    . عالوه بر ااند بوده شلل وتح،یالت 

کوه   باشوند  موی نوعی جایگاه در ساوتار اجتماعی  دهندة نشان
 دهنود  موی نشوان   ها پژوهش، ایرگذارندبر این متلیر  توانند می

در سونین میتلوف ت واوت دارد.     هوا  مؤل وه وضییم فورد در  
با افوزایش   وودمیتاریاحساس تسلط بر محیط و  های مؤل ه

احساس هد  در  های ل همؤ که درحالی، یابند میسن افزایش 
بزرگسوالی   سووی  بوه زندگی و رشد شیص با افوزایش سون   

. بیشترین کاهش در فاصله بوین میانسوالی توا    یابند میکاهش 
 هوای  ت واوت پوذیرش ووود،    ةمول اما در  ؛دهد میپیری رال 

ارتبا  مثبم بوا دیگوران    مؤل ه های یافتهسنی مشاهده نشد و 
ایون   رسود  موی که بوه نظور    (1992)آدمی، متناعض بوده اسم

 زیستی وبه ایوه اسومقی ردهوو روتثیید  ول عویوز دلومطلب نی

2. Karreman & Vingerhoest 1. Derkman 
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شامل رابطه مثبم با دیگران، هد  در زنودگی،   شناوتی روان
رشد فردی و استقالل بر متلیر کی یم زندگی در جامیه مورد 

 .باشد میبازنشستگان( ) پژوهشبررسی این 
و کی یوم   آوری تواب که بین  دادنشان  هملنین 1جدول 

% رابطوه مینوادار وجوود    99در بازنشستگان در سطح  زندگی
این  های یافته .باشد میکی یم زندگی  بینی پیشبه  عادر ودارد 

صو ری   ،(1992ت ریجی گیالوندانی )بیش با نتایج پژوهش 
 و همکواران (، میکائیلی 1992) و همکاران، کیان نژاد (1992)
 همکوواران، حووق رنجبوور و  (1990شووهبازی راد )، (1991)
بوا توجوه   . باشد میهمسو ( 2004کارل و چیسون ) و (1990)

کوه یکوی    شود میاستنبا   طور این انجا  شده های پژوهشبه 
کوه   باشود  می آوری تابمطرا در کی یم زندگی  های سازهاز 

 آمیوز  موفقیوم توانایی انطبا   عنوان به( آن را 1991) 1گارمزی
 بوه  توجوه  بوا بنابراین  ؛داند میو ناگوار  تهدیدکنندهبا شرایط 

 را زا اسوترس  طیشورا  تا کند میکمک  به فرد آوری تابنکه یا

 تنها نه زندگی ماتینامال و م،ائب با مقابله در و کند میریمد

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

هملنوین چوون   ابود.  ی دسوم  مثبم رشد و تیادل از دییجد
اسوم   وابسته زندگی متن به که اسم ایپو ندییفرا آوری تاب
 را فوردی  هوای  عابلیمشود  کسب آمیز موفقیم طور به وعتی و

 رغ  به مثبم، پیامدهای م هو  به طورکلی به و کند می میتقو

 در موؤیر  و مثبوم  عملکورد  موات، ینامال نواگوار،  هوای  تجربه

 باشود  موی  مهو   ضوربه  کیو  از بیود  بهبوودی  و ناگوار طیشرا
 شود میمتلیرهای مهمی محسوب  ازجمله و (2001 ،9ماستن)

  و آیار نامطلوب را تیدیل نماید. ها تنیدگی تواند میکه 
رضایم از زندگی  دربردارندةکه کی یم زندگی  ازآنجایی

و  هوا  احسواس بور نووع    تثییربا  آوری تاباسم، ممکن اسم 
رضوایم از   درنتیجوه فرد، باعف نگرش مثبوم و   های هیجان

، موجبات اهش احساس استرسزندگی شود، حتی گاهی با ک
ورسندی و رضایم را بورای افوراد فوراه  سوازد و موجوب      

 آوری تواب ارتقاء کی یم زندگی شود. بازنشستگانی که سطح 
نمورات بهتوری    توانند میباالتری دارند در کی یم زندگی ه  

تور کنوار   را به دسم آورند، این افراد با مشوکالت زنودگی به  
بیشوتری وواهنود    پذیری انیطا و در برابر مشکالت  آیند می

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

 ن اسواس، یو ا . برکنند میو این وط پایه را ح ظ  گردند بازمی
 مکوانیز   کیو  عنوان به ن س عزت میتقو طریق از آوری تاب

 منتهوی  روانوی  سوتی یبهزمثبوم و   پذیری انطبا  به ای واسطه

 برووردارنود  بواالتری  زندگی کی یم از که افرادی و شود می

 که اسم کسانی از مشکالت، بیشتر با ها آنسازگاری  ییتوانا

عودرت   فورد  هرچوه  طرفی، ز. انیستند برووردار میمز نیا از
 هوای  اسوترس  ومشوکالت   بوا  مقابلوه  ،آوری تاب در بیشتری

و  روانوی  هوای  آشو تگی  میورش  در کمتر باشد داشته زندگی
 زنودگی  کی یوم  و روانوی  سالمم از و گیرد می عرار هیجانی

 سواز  زمینوه وعایع من ی ممکن اسوم   .شود می مند بهره باالتری
مشکالت سالمم روان از عبیل افسردگی و اضطراب گردد و 
با فقر بهزیستی و پیامدهایی در سالمم روان همراه شود، اموا  

بوا وعوایع    ها آنافراد و سازش  دهی پاس ت اوت در چگونگی 
زندگی به دلیل وجود برووی فاکتورهوای روانوی     زای استرس

 در تبیین این یافتوه . (2019، 4و ماچین بامس) اجتماعی اسم
نیوز   باشود  موی کی یم زنودگی   بینی پیشعادر به  آوری تابکه 

تور توضویح    دو متلیر پیش این رابطةدر مورد  که اینعالوه بر 
 طورز  بوه  آور، تواب  افوراد انعان نمود کوه   توان می ،دداده ش
 ها آن حل برای ،نگرند می مسائل به پذیری انیطا  و والعانه
 بوه  نسوبم  نیواز  صوورت  در و کننود  می ریزی برنامه و طرا

 کواملی  منوابع  و ورزند نمی غیدر دیگران ازکمک  دروواسم
 شوود  موی  باعوف  عوامل نیا که دارند مشکالت با مقابله برای
 .باشد برووردار ییباال زندگی کی یم از فرد

هموراه بوا افوزایش    پژوهش بیانگر این اسم که  های یافته
بازنشسوتگان، میوزان کی یوم زنودگی      شناوتی روانبهزیستی 

نیز افزایش یافته اسم از سوی دیگر بازنشستگان دارای  ها آن
یوم زنودگی بواالیی نیوز برووردارنود.      باال، از کی  آوری تاب

( در 2014) 5و میوورت متئوووسکوواروال، لوکوواس،  -سووالوادور
ی از عوامل مورتبط  کیپژوهش وود به این نتیجه رسیدند که 

. آنان اسم شناوتی روانی تسزیبا کی یم زندگی سالمندان، به
موجوب   توانود  موی کی یوم زنودگی ضوییف    از طر  دیگور  

یر در افوراد  ؤمقابله و سوازگاری نوام   های مکانیس  کارگیری به
موجب افزایش تنش در آنوان شوود و افوزایش     متیاعباًشده و 

 تونش وووود در ارتبوا  بووا عواموول فیزیکوی و جسوومی بوووده   
 و زایش ورد افواری را در فوبیمر ون اموایو  (1991)پارسایی، 
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به دنبال آن کی یوم زنودگی را    نهایتاًو  شناوتی روانبهزیستی 
 .دهد میکاهش 

 که طوری بهلذا با توجه به اینکه ایران کشوری جوان اسم 
سووال تشووکیل  90بویش از نیمووی از جمییوتش را افووراد زیور    

کشوور،   گوذاران  سیاسوم . همین موضوع موجب شده اند داده
عمده توجه ووود را بوه رفوع نیازهوای عشور جووان جامیوه        

ین در حالی اسم که جامیه جوان اموروزی  ا اوت،اص دهند،
و ایون   رسود  موی طی دو سه دهه آینده به سون بازنشسوتگی   

از کنوار آن گوذر کورد.     راحتوی  بوه موضوعی نیسم که بتووان  
 هوای  ویژگوی مناسب بوا   ای برنامهچراکه اگر نتوان سیاسم و 

فرد بازنشسوته   تنها نهاص این مقطع زمانی را طراحی نمود، و
را دچار چالش وواهد نمود بلکه سایر افراد وانواده، سازمان 
و حتی جامیه نیز از این وضوییم نابسوامان آسویب وواهنود     

انعوان داشوم کوه موضووع      توجه به این مسائل بایود  با دید.
و کارشناسوان   مسوئولین اهمیوم نظور   به دلیول  ، مورد تحقیق

مناسب بوده وانواده و بازنشستگی برای انجا  یک کار عملی 
 .اسم

پژوهش  های یافتهبا است اده از  با توجه به موارد مذکور و
وواص زموان    هوای  یژگوی ومناسوب بوا    یوزی ر برنامه توان یم

موجوود،   یهوا  چوالش بازنشستگی داشم تا با برطر  نمودن 
مادی عشر بازنشسته نیازهوای روانوی ایشوان     یازهایندر کنار 

 کوه  درصورتیزیرا ؛ گردد برآوردهنیز به بهترین شکل ممکن 
در بازنشسوتگان   را آوری تواب و  شناوتی روانبهزیستی  بتوان

ایشوان را ارتقواء داد لوذا     زنودگی  کی یوم  تووان  یمو  باال بورد 
 برای ییها برنامه نیتدو در توان یم را پژوهش نیا های یافته

 بوه  بازنشسوتگان  آوری تاب و شناوتی روانش بهزیستی یافزا

 بواال  را زنودگی ووود   کی یم تا شود کمک ها آن به تا کاربرد

در  .بیابنود  کنوار  بیشوتری  با توان زندگی ماتیبا نامال و ببرند
افوزایش بهزیسوتی    برایآموزشی  های دوره توان یماین راستا 

 شدن روبرو برای آمادگی بیشتر در آوری تابو  شناوتی روان
ایون پوژوهش نیوز ماننود سوایر       با بازنشستگی برگزار نموود. 

 هوای  داده نکوه یا نیسوم  داشم؛ هایی محدودیم ها پژوهش
 آوری جموع  ها آزمودنی دهی گزارشی وود قیطر از پژوهش
 تثییرگوذار  متیودد  عوامل تثییر تحم همیشه شیوه نیشدند ا
 پسوند  جامیوه  هوای  پاس  ارائه به دهندگان پاس  شیگرا چون
مربو  به شرایط سنی و جسومی   محدودیمدومین  .باشد می

پرسشونامه توسوط    شود  موی الز   یکوه گواه   بازنشستگان بود

آزمونگر ووانده شود و هملنین عد  حوصله و دعوم کوافی   
ناعص و بدون  های پرسشنامهتیداد  شد میبازنشستگان باعف 
 جواب زیاد باشد.
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