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Abstract 
Introduction: Population aging and advancing longevity is one of the achievements of the present century. 
Life satisfaction is considered as a typical sign of a successful adaptation to changes in various life situations, 
among these factors are forgiveness and endurance distress. The purpose of this study was the role of 
forgiveness and endurance distress on life satisfaction in elderly people in Qazvin. 
Methods: The research method was descriptive correlational. The statistical population consisted of 150 
elderly people living in nursing homes of Qazvin who were selected by simple random sampling and 108 
items using Morgan table. Data were analyzed by using Simons & Gaher Distress Tolerance Questionnaire 
(2005), Forgive Thompson et al. (2005) and Life satisfaction (1985). Using SPSS software version 22 and 
Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. 
Results: The results showed that correlation coefficient between distress tolerance and life satisfaction (r 
= 0.680, P <0.001) and forgiveness with life satisfaction (r = 0.616, P <0.001) were significant. Also, 
components of tolerance of distress 46/46 are positive and predictors of forgiveness of 1/38 positively 
predict life satisfaction (P <0.001). 
Conclusions: The results of the research show the importance of forgiveness and tolerance of distress on 
the life satisfaction of the elderly. It is suggested that treatment modalities for the treatment of forgiveness 
and tolerance of distress should be considered in order to improve the life satisfaction of the elderly. 
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مقدمه

، های اقتصادیترین چالشپدیده افزایش جمعیت سالمندان یکی از مهم

. جمعیت [1]رود و یک به شمار می ستیاجتماعی و بهداشتی در قرن ب

. طبق [2]دانند سالگی می 65یا  60ی را از شناسان آغاز دوران سالمند

 2050گزارش سازمان جهانی بهداشت تعداد سالمندان جهان تا سال 

به دو میلیارد نفر خواهد رسید و از هر پنج نفر، یک نفر سالمند خواهد 

. همچنین بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران و مطالعات انجام [3]بود 

درصد  10بیش از  2021سال ایران در سال  60شده، جمعیت بیشتر از 

توان فرایندی . سالمندی در حیات انسانی را می[4]شود برآورد می

دانست که با فرسایش تدریجی ساز و کارهای فیزیولوژیکی و ناتوانی در 

و با پایان زندگی خاتمه شود های حیاتی آغاز میاحیای توانمندی ارگان

. در این سنین کاهش روابط اجتماعی، عالوه بر سالمت [5]یابد می

ن رضایت از زندگی نیز تأثیر جسمی و روانی، بر نحوه زندگی و میزا

که تعداد سالمندان به سرعت در حال افزایش جایی؛ و از آن[6]گذارد می

ای دارد. منظور از است، توجه به رضایت از زندگی آنان اهمیت ویژه

رضایت از زندگی، نگرش فرد و ارزیابی عمومی از کلیت زندگی خود یا 

های زندگی همچون زندگی خانوادگی و تجربه آموزشی برخی از جنبه

کننده توازن بین آرزوهای . همچنین رضایت از زندگی منعکس[7]است 

 چکیده
ز ای بارجمعیت سالمندان یکی از دستاوردهای قرن حاضر است. رضایت از زندگی به عنوان نشانهافزایش طول عمر و فزونی  مقدمه:

گیرد عوامل متعددی در رضایت از زندگی های گوناگون زندگی مورد توجه قرار میآمیز فرد با تغییر در موقعیتاز سازگاری موفقیت
شد. لذا پژوهش حاضر باهدف نقش بخشش و تحمل پریشانی بر رضایت بانقش دارند. ازجمله این عوامل بخشش و تحمل پریشانی می

 زندگی سالمندان شهر قزوین انجام شد.
های سالمندان شهر قزوین بودند سالمند ساکن در خانه 150روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری  روش کار:

های تحمل نامهها با استفاده پرسشنفر انتخاب شدند. داده 108تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان،  یریگکه به روش نمونه
 SPSS افزار( و به کمک نرم1985( و رضایت از زندگی داینر )2005(، بخشش تامپسون و همکاران )2005پریشانی سیمونز و گاهر )

 تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. های ضریب همبستگی پیرسون وو آزمون 22نسخه 
( و بخشش با رضایت از r،001/0 > P=  680/0نتایج نشان داد، ضریب همبستگی بین تحمل پریشانی و رضایت از زندگی ) ها:یافته

 1/38های بخشش طور مثبت و مؤلفهبه 8/46های تحمل پریشانی دار است. همچنین مؤلفه( معنیr،001/0 > P=  616/0زندگی )
 (.P < 001/0کنند )بینی میطور مثبت رضایت از زندگی را پیشبه

که  شودیدهد و پیشنهاد منتایج پژوهش اهمیت بخشش و تحمل پریشانی بر رضایت زندگی سالمندان را نشان می گیری:نتیجه
 درمانی بخشش درمان و تحمل پریشانی جهت ارتقای رضایت از زندگی سالمندان مورد توجه قرار گیرند. یهامدل

 بخشش، تحمل پریشانی، رضایت زندگی و سالمندان ها:کلیدواژه
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فرد و وضعیت فعلی او است و به عنوان مؤلفه شناختی رفاه ذهنی در 

 .[8]شود گرفته می نظر

رسیدن به رضایتمندی در دوره سالمندی به عوامل گوناگونی در زندگی 

افراد بستگی دارد. یکی از متغیرهایی که بر میزان رضایت از زندگی 

مؤثر است، میزان تحمل پریشانی است. تحمل پریشانی به ظرفیت 

. تحمل [9]کند تجربه و مقاومت در برابر ناراحتی هیجانی اشاره می

به عنوان یک ساختار مهم در رشد، بینشی  ای،طور فزایندهپریشانی به

های روانی و همچنین پیشگیری و جدید درباره شروع و ابقاء آسیب

فرا هیجانی  ٔ  . تحمل پریشانی یک سازه[10]شده است درمان مشاهده

زیابی انتظارات یک فرد از تجربه دهد که شامل اررا مورد توجه قرار می

( ارزیابی و 2پذیری و انزجار ( تحمل1حاالت هیجانی منفی در مورد 

( 4( گرایش به جذب توجه و از هم گسیختن عملکرد 3قابلیت پذیرش 

تنظیم هیجانات به ویژه نیروی حاصل از تمایالت عمل در جهت اجتناب 

 .[11]یا تضعیف فوری تجربه است 

دهد که تحمل نشان می [12]های پژوهش بانجار، دیوید و راهدان یافته

پریشانی از عوامل مؤثر در رضایت زندگی سالمندان است. در پژوهشی 

دیگر نشان داده شد که بین تحمل پریشانی و خودکارآمدی سالمندان 

رابطه معنادار معکوس وجود دارد و همه ابعاد تحمل پریشانی )تحمل، 

معکوس با خودکارآمدی  ها( نیز رابطهجذب، ارزیابی و تنظیم تالش

. [13]باشند بینی خودکارآمدی سالمندان میداشته، قادر به پیش

نشان داد که تحمل پریشانی صرفاً  [14]همچنین مطالعه اندامی خشک 

 داشت. گری تاب آوری رابطه معناداری با رضایت از زندگیبا میانجی

ها، تغییر در رضایت از زندگی به موازات تحوالت طبق نتایج پژوهش

ها و میزان بخشش دوره سالمندی تا حدود زیادی تحت تأثیر نگرش

توان گفت که افراد با بخشیدن خطاهای افراد است. در همین راستا می

خود و دیگری، احساس رضایت و شادمانی را برای خود به ارمغان 

های جسمانی و روانی خود را تقلیل و ناراحتی آورند و مشکالتمی

 .[15]دهند می

پوشی ارادی معتقد است بخشش به معنای فرایند چشم [16]نیوسبام 

آور است که شخص از حق عصبانیت و انزجار از یک عمل ارتکابی رنج

گیرد. آمیز را با فرد خاطی در پیش میآزاردیده رفتاری گرم و محبت

بخشش را به عنوان رها کردن عاطفه منفی )نظیر  [17]رأی و پارگامنت 

های منفی )نظیر افکار مربوط به انتقام( و رفتار منفی دشمنی(، شناخت

 شده، تعریفعدالتی ادراک)نظیر پرخاشگری کالمی( در پاسخ به بی

اکار ه خطکنند؛ و همچنین ممکن است شامل واکنش مثبت نسبت بمی

تواند خود، دیگران و موقعیت را در برگیرد. پژوهشی باشد. بخشش می

در زمینه ارتباط بخشش و رضایت از زندگی در جامعه سالمندان تا آنجا 

ها در نشده است اما نتایج پژوهشکه محقق بررسی نموده است، انجام

جامعه دانشجویانی و دیگر جوامع هدف در زمینه نقش بخشش در 

ع های پژوهش زارطور مثال یافتهت از زندگی ضد و نقیض است، بهرضای

نشان داد که افراد با بخشیدن خطاهای خود و دیگری،  [18]و امینی 

ت آورند و مشکالاحساس رضایت و شادمانی را برای خود به ارمغان می

دهند. همچنین های جسمانی و روانی خود را تقلیل میو ناراحتی

نشان داد که بین بخشش و رضایت  [19]مطالعه زندی پور و یادگاری 

ستگی وجود دارد و افراد کم گذشت نسبت به افرادی که از زندگی همب

تری در زندگی برخوردارند؛ گذشت متوسط و زیاد دارند، از رضایت کم

بر روی زنان  [20]اما در همین راستا نتایج بررسی موداگ و تیواری 

د که میزان بخشش و رضایت از زندگی آنان در مبتال به ایدز نشان دا

سطح پایینی قرار دارد بین بخشش و رضایت از زندگی آنان همبستگی 

در مطالعه خود بر روی دانشجویان چینی  [21]ای وجود ندارد. ژائو قوی

دریافت که بخشش در رابطه بین حمایت اجتماعی با رضایت زندگی، 

 نقش تعدیل کننده دارد.

زو اند، جافراد سالمند نیز به دلیل تجاربی که از زندگی کسب کرده

بنابراین باید به رسیدگی به شوند، های جامعه محسوب میسرمایه

نیازهای روحی و جسمی این افراد در جامعه توجه شود، همچنین 

های سالمندان رسیدن به سن سالمندی به همراه اقامت در آسایشگاه

ممکن است منجر به کاهش رضایت از زندگی گردد. لذا با توجه به 

 شاهمیت رضایت زندگی سالمندان و نقش مهم تحمل پریشانی و بخش

و عدم پژوهش در زمینه ارتباط متغیرهای مذکور در جامعه  نیدر این ب

سالمندان و وجود خأل پژوهشی در این زمینه، محقق را بر آن داشت تا 

به بررسی نقش بخشش و تحمل پریشانی بر رضایت زندگی سالمندان 

شهر قزوین بپردازد، لذا در پی پاسخ به این سؤال است که آیا بین 

ل پریشانی با رضایت زندگی سالمندان شهر قزوین رابطه بخشش و تحم

داری وجود دارد؟ و متغیرهای مذکور چقدر رضایت از زندگی را معنی

 کنند؟بینی میپیش

 روش کار

روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری 

سال و بیشتر ساکن در خانه  60پژوهش حاضر شامل تمامی سالمندان 

نفر(.  150بودند ) 1396دان شهر قزوین در شش ماه دوم سال سالمن

مرد( و به  60زن و  48نفر شامل ) 108با استفاده از جدول مورگان 

صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرایط ورود سالمندان 

به مطالعه عبارت بود از: داشتن رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش، 

یی به سؤاالت به لحاظ جسمانی و روانی و سکونت در گوتوانایی پاسخ

خانه سالمندان. معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل وجود بیماری یا 

اختالل بسیار شدید ذهنی )دمانس، آلزایمر، اسکیزوفرنی، افسردگی 

شدید( بر اساس پرونده پزشکی و تجربه سوگ )مرگ نزدیکان( در شش 

ها شامل سه اضر ابزار گردآوری دادهشد. در پژوهش حماه گذشته می

نامه رضایت از زندگی نامه تحمل پریشانی، بخشش و پرسشپرسش

 بودند.

مقیاس تحمل پریشانی: یک شاخص خود سنجی که توسط سیمونز و 

ماده و چهار خرده مقیاس  15شده است و دارای طراحی [22]گاهر 

اند از: تحمل )تحمل پریشانی هیجانی های عبارتمقیاس. خردهباشدیم

با  ی(، جذب )جذب شدن توسط هیجانات منف5و  3 – 1با سؤاالت 

 – 6(، ارزیابی )برآورد ذهنی پریشانی با سؤاالت 15و  4 – 2سؤاالت 

 ها برای تسکین پریشانی( و تنظیم )تنظیم تالش12و  11 -10 -9 -7

(. عبارات این پرسشنامه، بر روی یک مقیاس 14و  13 -8با سؤاالت 

نه موافق و نه مخالف  -3اندکی موافق  -2کامالً موافق  -1ای )درجهپنج

شوند، که هر یک از گذاری میکامالً مخالف( نمره -5اندکی مخالف  -4

به صورت  6امتیاز دارند. عبارت  5و  4، 3، 2، 1ها به ترتیب این گزینه

شود. ضرایب آلفا در مطالعه سیمونز و گاهر گذاری میمعکوس نمره

و برای  70/0و  78/0، 82/0، 72/0ها به ترتیب برای این مقیاس [22]

شده که این مقیاس دارای مشخص نیچن. همباشدیم 82/0کل مقیاس 

نامه فوق . پایایی پرسشباشدیخوبی م ٔ  هیهمگرای اول روایی مالکی و
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مسانی که بر روی سالمندان شهر اهواز انجام شد، ه [23]در مطالعه 

( و پایایی متوسطی را برای α=71/0درونی باالیی را برای کل مقیاس )

های نشان داد. پایایی کل به روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

تحمل، جذب، ارزیابی  یهااسیو برای خرده مق 89/0کل خرده مقیاس 

به دست آمد. در مطالعه  78/0و  70/0، 75/0، 68/0و تنظیم به ترتیب 

 یهااسیو برای خرده مق 86/0ر پایایی کل به روش آلفای کرونباخ حاض

 70/0و  78/0، 82/0، 72/0تحمل، جذب، ارزیابی و تنظیم به ترتیب 

 به دست آمد.

پرسشنامه بخشش توسط تامپسون، اسنایدر و  نامه بخشش:پرسش

گیری بخشش )عفو و گذشت( منظور سنجش و اندازه [24]هافمن 

ل سؤا 18ساخته و مورد استفاده قرارگرفته است. این پرسشنامه دارای 

( 1تا کامالً مخالفم= 7ای لیکرت )کامالً مخالفم=درجه 7بر مبنای طیف 

شود و دارای سه خرده مقیاس: گذشت از خود )سؤاالت گذاری مینمره

( و گذشت از شرایط 12تا  7(، گذشت از دیگران )سؤاالت 6تا  1

 11 -9 – 7- 6- 4 -2باشد. همچنین سؤاالت )( می18تا  13)سؤاالت 

. این مقیاس [24]باشند گذاری معکوس می( دارای نمره17- 15- 13-

لینی خیلی بزرگ مورد آزمایش قرار گرفته و پایایی های غیر بادر نمونه

و روایی آن در مطالعات صورت گرفته تأیید و آلفای کرونباخ آن بین 

 [26]. ابراهیمی و همکاران [25, 24]شده است گزارش 83/0تا  76/0

 324مقیاس را روی تعداد سنجی نسخه فارسی این های روانویژگی

نفر از سالمندان ایرانی مورد بررسی قراردادند؛ ضرایب پایایی مقیاس به 

، 84/0ها به ترتیب روش همسانی درونی برای کل مقیاس و زیر مقیاس

 64و به روش باز آزمایی به فاصله دو هفته روی تعداد  83/0و  76/0

و  82/0، 74/0، 86/0نفر برای کل مقیاس و زیرمقیاس ها به ترتیب 

بود. از لحاظ روایی همگرا و واگرا به ترتیب بین این مقیاس با  77/0

( و با r=53/0دار )مقیاس رضایت از زندگی همبستگی مثبت معنی

( وجود r= 45/0داری )مقیاس نشخوار خشم همبستگی منفی معنی

 81/0داشته است. در مطالعه حاضر پایایی کل به روش آلفای کرونباخ 

 به دست آمد. 76/0و  79/0، 82/0های به ترتیب م قیاسبرای خرده و

برای  [27]نامه رضایت از زندگی: این مقیاس را دینر و همکاران پرسش

نامه گیری رضایت از زندگی به کار گرفتند. مقیاس این پرسشاندازه

پنج ماده دارد و هر ماده هفت گزینه دارد که در این بررسی از یک 

ذاری شده است. اسچمیک گ)کامالً مخالفم( تا هفت )کامالً موافقم( نمره

گرایی و نوروز گرایی های این مقیاس با برونبین نمره [28]و همکاران 

دست یافتند و پایایی این مقیاس را از روش  48/0و  46/0بستگی به هم

آلفای کرونباخ برای مردم آمریکا، آلمان، ژاپن، مکزیک و چین به ترتیب 

گزارش کردند. نادری و اسماعیلی  0/0، 0/61، 0/76، 82/79، 90/0

زمان آن را با مقیاس طور همبرای تعیین اعتبار این مقیاس به [29]

 0/ 66زمان آن دو شادکامی آکسفورد اجرا کردند که ضریب اعتبار هم

به دست آمد و برای تعیین پایایی این مقیاس از روش آلفای کرونباخ 

دهنده نشان را گزارش کردند که 80/0استفاده کردند و ضریب پایایی 

قبول این مقیاس است. در پژوهش حاضر پایایی این مقیاس پایایی قابل

 به دست آمد. 81/0به روش آلفای کرونباخ 

محقق در طول روزهای هفته به خانه سالمندان مراجعه کرده و پس از 

معرفی خود، بیان اهداف پژوهش، ارائه توضیحات الزم درباره نحوه 

ها نامهگرفتن رضایت کتبی از سالمندان، پرسشها و نامهتکمیل پرسش

ها در خواندن در صورتی که هریک از نمونه .در اختیار آنان قرار گرفت

ها برای نامهها دچار مشکل بود، پرسشنامهیا درک سؤاالت پرسش

ها هها، دادنامهشد. پس از تکمیل پرسشایشان خوانده و توضیح داده می

شد و با آزمون همبستگی پیرسون و  22سخه ن SPSS افزاروارد نرم

 ها تحلیل شدند.رگرسیون چند متغیره داده

 هایافته

 85تا  60سال با دامنه  65نتایج نشان داد که میانگین سنی سالمندان 

های سالمندان در تحمل سال بود. میانگین و انحراف معیار نمره

شده است. نشان داده 1جدول پریشانی و بخشش با رضایت از زندگی در 

همچنین ضرایب همبستگی بین تحمل پریشانی و بخشش با رضایت از 

شده است. قبل از انجام رگرسیون، گزارش 1جدول زندگی در 

های رضایت از زندگی و هم خطی های عادی بودن توزیع نمرهمفروضه

ها یعنی ابعاد تحمل پریشانی و بینی کنندهبودن متغیرهای پیش

های آماری کولموگروف بخشش به ترتیب با استفاده از آزمون

اسمیرونوف و هم خطی بودن بررسی شد که نتایج نشان داد این دو 

 .های متغیرهای این پژوهش برقرار استمفروضه در توزیع نمره
 

 بین متغیرهای پژوهش ماتریس ضرایب همبستگی :1جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 انحراف استاندارد میانگین 

13/2   تحمل -1  1          

95/6 جذب -2  89/1  580/0 ** 1         

32/11 ارزیابی -3  24/3  611/0 ** 698/0 ** 1        

09/8 تنظیم -4  47/2  216/0 * 228/0 * 285/0 ** 1       

64/33 تحمل پریشانی -5  35/6  776/0 ** 810/0 ** 876/0 ** 504/0 ** 1      

37/18 گذشت از خود -6  22/4  342/0 ** 247/0 * 340/0 ** 311/0 ** 417/0 ** 1     

26/19 گذشت از دیگران -7  03/5  602/0 ** 608/0 ** 616/0 ** 201/0 * 684/0 ** 301/0 ** 1    

47/17 گذشت از شرایط -8  18/4  547/0 ** 638/0 ** 710/0 ** 288/0 ** 737/0 ** 317/0 ** 690/0 ** 1   

10/55 بخشش -9  43/9  639/0 ** 656/0 ** 722/0 ** 322/0 ** 789/0 ** 586/0 ** 879/0 ** 887/0 ** 1  

82/16 رضایت از زندگی -10  96/3  532/0 ** 579/0 ** 619/0 ** 286/0 ** 680/0 ** 385/0 ** 528/0 ** 544/0 ** 616/0 ** 1 

 01/0داری در سطح معنی** 05/0داری در سطح معنی * 

اطالعات توصیفی نمرات متغیرهای پژوهش و نتایج  1جدول در 

همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه میان تحمل پریشانی و بخشش 

اس نتایج با رضایت از زندگی سالمندان آورده شده است. بر اس

دار معنی 01/0آمده تمامی ضرایب همبستگی در سطح آلفای دستبه
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(. ضریب همبستگی رابطه بین تحمل پریشانی و P<01/0است )

دار است که های آن با رضایت از زندگی مثبت و معنیمؤلفه

 . بر این اساسرهاستیدهنده وجود رابطه مستقیم بین این متغنشان

گفت سالمندانی که از تحمل پریشانی باالتری برخوردارند،  توانیم

رضایت بیشتری از زندگی دارند. همچنین ضریب همبستگی رابطه 

دار های آن با رضایت از زندگی نیز مثبت و معنیبین بخشش و مؤلفه

ر . برهاستیدهنده وجود رابطه مستقیم بین این متغاست که نشان

سالمندانی که بخشش بیشتری  نتیجه گرفت توانیاین اساس م

ایت بینی رضطور پیشدارند، از رضایت زندگی باالتری برخوردارند. به

از زندگی از طریق متغیرهای تحمل پریشانی و بخشش، از آزمون 

رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج مربوط به اجرای این آزمون در 

 ادامه ارائه شده است.

، ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای 2جدول با توجه به نتایج 

باشد. همچنین مقدار ضریب می 684/0مستقل و متغیر وابسته برابر با 

دهد تحمل باشد که نشان میمی 468/0( برابر با Rتعیین )مجذور 

درصد از واریانس رضایت از زندگی را تبیین نموده است.  8/46پریشانی، 

 05/0آمده که در سطح آلفای دستبه tهای ر آمارهبا توجه به مقدا

گیریم باشد، فرضیه پژوهش مورد تابید قرارگرفته و نتیجه میدار میمعنی

رضایت از زندگی  ینیبشیقادر به پ یداریطور معنکه تحمل پریشانی، به

(، P<،250/0=β 05/0(، جذب )P<،201/0=β 05/0. تحمل )باشدیم

( به صورت P<،156/0=β 01/0( و تنظیم )P<،278/0=β 05/0ارزیابی )

 .کنندیبینی ممثبت رضایت از زندگی را پیش

 

 بینی رضایت از زندگی از طریق متغیر تحمل پریشانیتحلیل رگرسیون برای پیش :2جدول 

 داریسطح معنی Fمقدار  مجذور R R داریسطح معنی t ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده 

 B خطای استاندارد Beta       

 01/0 68/22 468/0 684/0 001/0 966/5  197/5 160/31 ثابت

     036/0 129/2 201/0 295/0 628/0 تحمل

     019/0 359/2 250/0 325/0 776/0 جذب

     015/0 479/2 278/0 345/0 855/0 ارزیابی

     041/0 066/2 156/0 240/0 496/0 تنظیم

 

 بینی رضایت از زندگی از طریق متغیر بخششتحلیل رگرسیون برای پیش :3جدول 

 داریسطح معنی Fمقدار  مجذور R R داریسطح معنی t ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده 

 B خطای استاندارد Beta       

 01/0 32/21 381/0 617/0 001/0 083/5  285/6 947/31 ثابت

     011/0 592/2 212/0 309/0 801/0 گذشت از خود 

     018/0 403/2 258/0 260/0 625/0 گذشت از دیگران

     007/0 769/2 299/0 255/0 707/0 گذشت از شرایط

، ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای 3جدول با توجه به نتایج 

باشد. همچنین مقدار ضریب می 617/0مستقل و متغیر وابسته برابر با 

دهد متغیر باشد که نشان میمی 381/0( برابر با Rتعیین )مجذور 

درصد از واریانس رضایت از زندگی را تبیین نموده است.  1/38بخشش، 

 05/0آمده که در سطح آلفای دستبه tهای با توجه به مقدار آماره

باشد، فرضیه پژوهش مورد تأیید قرارگرفته و نتیجه دار میمعنی

 ینیبشیقادر به پ یداریطور معنگیریم که متغیر بخشش، بهمی

(، P<،212/0=β 05/0. گذشت از خود )باشدیرضایت از زندگی م

 01/0( و گذشت از شرایط )P<،258/0=β 05/0گذشت از دیگران )

P<،299/0=βیبینی م( به صورت مثبت رضایت از زندگی را پیش

 .کنند

 بحث

های سالمندان رسیدن به سن سالمندی به همراه اقامت در آسایشگاه

ممکن است منجر به کاهش رضایت از زندگی گردد. لذا پژوهش حاضر 

با هدف بررسی نقش بخشش و تحمل پریشانی بر رضایت زندگی 

م شد. اولین یافته پژوهش نشان داد که میزان سالمندان شهر قزوین انجا

د داری وجوبخشش با رضایت از زندگی سالمندان رابطه مثبت و معنی

دارد؛ و بخشش و ابعاد آن )بخشش خود، دیگران، شرایط(، رضایت از 

توان گفت که هر چه کنند. لذا میبینی میزندگی سالمندان را پیش

ان رضایت از زندگی افزایش میزان بخشش افراد افزایش یابد، میز

آمده با مطالعات مشابه پیشین هرچند که در دستیابد. نتیجه بهمی

، [31, 30, 21-18]شده جامعه سالمندی نیست و در دیگر جوامع انجام

 380در پژوهش خود بر روی  [30]طور مثال الدلکلیجلو همسو است، به

ساله ترکی دریافت که بخشش و نشاط ذهنی با  25تا  18دانشجوی 

رضایت از زندگی رابطه مثبت دارد. و نشاط ذهنی و بخشش به طور 

همچنین عرشی و همکاران . کنندیمثبت رضایت زندگی را پیش بینی م

جلسات گروهی بخشش در مطالعه خود دریافتند که شرکت در  [31]

درمانی بر رضایت از زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه تأثیرگذار است و 

تواند به ارتقای کیفیت زندگی انجام قراردادی برای افزایش بخشش، می

توان سالمندان مقیم آسایشگاه کمک نماید. در تبیین یافته فوق می

رای ب گفت که بخشش نوعی ویژگی درون فردی است که فرد بخشنده

نشان دادن واکنشی مثبت و جامعه پسندانه در برابر خطاهای انسانی و 

د، بخشنکه افراد میکند. هنگامیمحیطی از سوی دیگران استفاده می

کنند که منجر به بروز به ادراکات عاطفی و احساسی تمایل پیدا می

. بخشش در واقع [32]گردد پاسخی مثبت نسبت به خطای منفی می

س ی، کینه، دشمنی، خشم و ترنوعی جابجایی هیجاناتی نظیر تنفر، تلخ

با هیجانات متمایل به مثبت نظیر عشق، همدلی، شفقت با همدردی 
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کنند که به جهان آن طور که قبالً تصور آنان درک می. [33]است 

اه گنکردند، بید فکر میکردند خصمانه است و نه آن طور که خومی

 پذیرند کهبخشند و یا میدیده میکه افراد آسیبهستند. هنگامی

های ناگوار را ببخشند، شیوه تفکرشان خود، دیگران و یا موقعیت

تر و دیده نگاه واقعیشود. لذا، افراد آسیبخوش تغییر میدست

ا د و بتری نسبت به خودشان، ارتباطاتشان و جهانشان دارنشادمانه

های خنثی یا مثبت رضایت تعبیر مجدد رویدادهای منفی به ارزیابی

 یابد.شان افزایش میاز زندگی

دیگر یافته پژوهش نشان داد که بین تحمل پریشانی و رضایت از زندگی 

داری وجود دارد و ابعاد تحمل پریشان )تحمل، رابطه مثبت و معنی

 بینی رضایت از زندگی سالمندانجذب، ارزیابی و تنظیم(، توانایی پیش

توان برداشت نمود که هر چه میزان تحمل را دارند. از یافته فوق می

ه شود. نتیجه بی افزایش یابد، رضایت از زندگی بیشتر میپریشان

آمده در راستای مطالعات پیشین مشابه هست، در پژوهش اندامی دست

 گرینشان داده شد که تحمل پریشانی صرفًا با میانجی [14]خشک 

 در یتاب آوری رابطه معناداری با رضایت از زندگی داشت. به طورکل

 ای، به عنوان یک ساختار مهمتحقیقات، تحمل پریشانی به طور فزاینده

در رشد بینشی جدید درباره شروع و ابقاء آسیب روانی و همچنین 

توان . در تبیین فرضیه می[34]شده است پیشگیری و درمان مشاهده 

، به نفی استگفت که تحمل پریشانی، توانایی تحمل و قبول عواطف م

. اعتقاد [35]تواند از طریق آن صورت بگیرد طوری که حل مسائل می

بر این است که تحمل پریشانی بر ارزیابی و عواقب ناشی از تجربه به 

ری که افرادی که تحمل پریشانی هیجانات منفی اثرگذار است به طو

دهند و کمتری دارند با شدت بیشتری به استرس و پریشانی پاسخ می

اهش ها کهایی که هدف آنکارگیری استراتژیکوشند با بهدرنتیجه می

. پس [36]حاالت هیجانی منفی است، از هیجانات منفی اجتناب کنند 

 شود که فرد نگرش مثبتیتوان گفت که تحمل پریشانی موجب میمی

 به زندگی داشته باشد.

 گیرینتیجه

نتایج پژوهش اهمیت بخشش و تحمل پریشانی بر رضایت  یبه طورکل

 یهاکه مدل شودیدهد و پیشنهاد منشان می زندگی سالمندان را

درمانی بخشش درمان و تحمل پریشانی جهت ارتقای رضایت از زندگی 

ها که در این سالمندان مورد توجه قرار گیرند. از جمله محدودیت

پژوهش پایین بودن سطح سواد اکثریت سالمندان و طوالنی بودن 

که سبب دهی آنحوصلگی سالمندان در پاسخها و بینامهپرسش

 ها شده بود. از دیگریین آمدن کیفیت جوابطوالنی شدن روند کار و پا

پژوهش حاضر خود گزارشی بودن ابزار پژوهش بود، لذا  یهاتیمحدود

که در مطالعات آینده جهت تعمیم پذیری شیوه جمع  شودیپیشنهاد م

آوری اطالعات بر مبنای مصاحبه ساختاریافته انجام گیرد. همچنین 

برای رضایت از زندگی های آموزشی شود که برنامهپیشنهاد می

رسانی و آگاهی سایر قشرها در هایی برای اطالعسالمندان، برنامه

شود. برخورد با سالمندان به مسئوالن مربوطه پیشنهاد داده می

های های آموزشی به منظور افزایش مؤلفههمچنین برگزاری کارگاه

 هشناختی از قبیل تحمل پریشانی و نگرش بخشایش گرانسرمایه روان

در سالمندان که موجب بهبود بهداشت روانی و افزایش رضایت از زندگی 

 رسد.شود، ضروری به نظر میدر آنان می

 سپاسگزاری

های سالمندان شهر بدین وسیله از همکاری کارکنان محترم خانه

قزوین و تمامی عزیزانی که در این مطالعه شرکت کردند و صبورانه 

بودند صمیمانه تقدیر و تشکر ها گوی سؤالو صادقانه پاسخ

شود. ضمناً هیچ گونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود می

ندارد و این پژوهش حاصل طرح پژوهشی مستقلی است که بدون 

حمایت مالی سازمان خاصی صورت گرفته است و مجوزکد اخالق 

/س/د توسط کمیه سازمانی اخالق در 590/121/25آن با شماره 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی زیست  یهاپژوهش

 صادر شده است.
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