
Relationships between The self-worth and Beliefs in a just world with life 

satisfaction of elderly People
*Yamini M1, Sadidi M2

https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.29252/joge.3.2.40

1- Ph.D, Department of Psychology, Kheradgerayan Motahar University, Mashad, Iran (Corresponding Author)                                                                                                                
Email: Yamini1342@gmail.com
2- Msc, Department of Counseling, Faculty of psychology and Education, Allameh Tabatabaee University, Tehran, 
Iran.

Abstract
Introduction: Due to the growth of aging population in the country, this group faces increasing 

problems. Considering the importance of improving the health of the elderly and the need to pay 
attention to the components of health promotion, especially mental health, There will be expected 
steps to be taken in this regard. One of the things that helps mental health in the elderly is having a 
life satisfaction. The aim of this study was to investigate the relationship between between the self-
worth and Beliefs in a just world with life satisfaction of elderly People in the Esfarayen city, Iran.

Method: The research was a descriptive-correlational study. The statistical population of the 
study was all retired elderly people of the government offices in Esfarayen city in the year 2017-
2018 who were 55 to 65 years old. 330 students were selected by available sampling. The research 
instruments were Just World Scale, Contingencies of Self-Worth Scale and life Satisfaction index. 
Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression.

Results: The results of correlation coefficient showed that the correlation between self-worth and 
life satisfaction was 0.381. Also the correlation between belief in the fair world with life satisfaction 
was 0.413. All the correlations were significant at the level of 0.001. Also, multiple regression 
analysis showed that predictor variables explained 56% of variance in Satisfaction with Life.

Conclusion: results indicate that self-worth and belief in the fair world have significant and 
positive correlation with satisfaction with life.Thus, it seems that developing a sense of self-worth 
and having a belief in the fair world can make life satisfaction.
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چکیده  
مقدمه: با توجه به افزایش جمعیت سالمندی در کشور، این قشر با مشکالت فزاینده ای مواجه هستند . توجه به اهمیت ارتقاء سالمت سالمندان 
و ضرورت توجه به مولفه های ارتقاء سالمت خصوصا سالمت روانی ایجاب می کند که تا حد ممکن در این زمینه گام هایی بر داشته شود. یکی از جنبه 
هایی که به سالمت روان سالمندان کمک می کند، داشتن رضایت از زندگی است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه خودارزشمندی و نگاه به دنیای 

عادالنه با رضایت از زندگی سالمندان انجام شده است.
روش: مطالعه حاضر مطالعه ای  توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش همه سالمندان بازنشسته ادارات دولتی شهر اسفراین در 
سال 1397-1396 بودند که در حدود 55 تا 65 سال سن داشتند. تعداد 120 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش 
مقیاس باور به دنیای عادالنه، خودارزشمندی و پرسشنامه رضایت از زندگی بود.  داده ها با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل 

رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج ضریب همبستگی نشان داد که همبستگی بین واسطه های خود ارزشمندی با رضایت از زندگی  0.381 بود. همبستگی بین باور 
به دنیای عادالنه و رضایت از زندگی همچنین 0.413 بود که همگی در سطح 0/001 معنی دار بودند. همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که 

متغیرهای پیش بین روی هم رفته 56 درصد واریانس رضایت از زندگی  را تبیین می کنند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین واسطه های خود ارزشمندی و نگاه به دنیای عادالنه با رضایت از زندگی سالمندان ارتباط مثبت وجود دارد 
که به این ترتیب به نظر می رسد پرورش حس خودارزشمندی و داشتن نگاه به دنیایی که عادالنه است می تواند رضایت از زندگی را در پی داشته باشد. 

کلید واژه ها: واسطه های خودارزشمندی، باور به دنیای عادالنه، رضایت از زندگی، سالمندی.
 تاریخ دریافت: 1397/09/01                            تاریخ پذیرش: 1397/09/30 
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مقدمه 
جمعیت سالمندان در جهان به سرعت رو به افزایش است. 
کاهش زاد و ولد و افزایش امید به زندگی موجب شده است که جمعیت 
سالمندان بسیار سریع تر از جمعیت کلی افزایش یابد و این موضوع 
مشکالت بسیاری را برای اجتماع به بار می آورد. طبق گزارش مرکز 
آمار ایران در سرشماری سال 1395 افزایش سهم جمعیت سالمند با 
سن بیش از 65 سال از 5/7 درصد در سال 90 به 9/27 درصد در 
سال 95 رسیده است )1(. سالمندي جمعیت و بار باالي بیماریها در 
دوره سالمندي، افزایش روزافزون نیاز به خدمات درماني و به تبع آن 
افزایش هزینه هاي نظام سالمت را در پی دارد که ایجاب می کند 
دست اندرکاران نظام سالمت، سالمندي جمعیت را مورد توجه جدي 
قرار داده و براي مواجهه با این واقعیت اجتناب ناپذیر تمهیدات الزم را 
فراهم نمایند )2(. یکی از چالش های مهمی که فرد در دوران حساس 
سالمندی با آن مواجه می شود حفظ و ارتقای بهداشت روانی است. 
یکی از شاخص های سالمت روانی که ناشی از ارزیابی شناختی و 
عاطفی فرد از زندگی می باشد رضایت از زندگی است که مورد توجه 
بسیاری از متخصصان مختلف در حوزه سالمندی قرار گرفته است. 
رضایت از زندگي به عنوان قضاوت شخصي از سعادت و بهروزي و 
کیفیت زندگي مبتني بر معیارهاي انتخابي هر فرد تعریف شده است 
)3(. در واقع رضایت از زندگی مفهوم کلی و ناشی از نحوۀ ادراک 
)شناختی و عاطفی( شخص از کل زندگی است )4(؛ به همین دلیل، 
افرادی با رضایت از زندگی باال هیجان های مثبت بیشتری را تجربه 
کرده ، از گذشته و آینده خود و دیگران ، رویدادهای مثبت بیشتری 
را به یاد آورده و از پیرامون خود ارزیابی مثبت تری دارند و آنها را 
خوشایند توصیف می کنند )5(. شواهد تجربی حاکی از آن است که 
بعد زمانی رضایت ، مانند رضایت از گذشته، رضایت از حال و رضایت 

از آینده در  زندگی نیز اهمیت دارد )6، 7(. 
رضایت از زندگی می تواند تحت تاثیر برداشت ها و باورهای 
افراد در مورد هستی و رویدادهای آن نیز قرار گیرد. دو باوری که از 
نظر این مقاله در رضایت از زندگی سالمندان می توانند تاثیر داشته 
از  زندگی  در طول  ارزشمند  امور  کردن  دنبال  به  باور  یکی  باشند، 
طرف فرد و دیگری باور به وجود عدالت در هستی است. باور به خود 
ارزشمندی  یکی از باورهای بسیار مهم در زندگی یک سالمند به 
حساب می آید. خود ارزشمندی موجب ارتقاء سطح سالمت عمومی، 
خودتنظیمی، منبع انگیزش، کاهش افسردگی و اصالح رفتاراجتماعی، 
چگونگی درست و مناسب مواجهه با حوادث و وقایع روزمره زندگی 
و  آموزشی  خانوادگی،  فردی،  زندگی  مختلف  سطوح  در  که  بوده 
اجتماعی اثرات خود را نمایان می کند )8،9(.  باور به خود ارزشمندی 

و عزت نفس به سمت خود نشانه رفته به ارزیابی فرد از خود اشاره 
دارند  و بیانگر نحوه برخورد فرد در تایید یا عدم تایید خود تعریف می 
شوند )10(. البته کروکر و ولف )8( به نوعی خود ارزشمندی و عزت 
نفس را از یکدیگر متمایز می کنند. آنها می گویند رویدادهای خوب و 
بد به واسطه خود ارزشگذاری های فردی، باعث احساس های موقتی 
در انسان می شوند که در عزت نفس کم و یا زیاد فرد آشکار می 
شوند و این نوسان در احساس های موقتی، باال و پایین رفتن عزت 
نفس را سبب می شوند که پیامدهای انگیزشی متفاوتی را به وجود 
می آورد )به عبارتی سیستم ارزش گذاری مهمتر از عزت نفس فرد 
می شود(. در حقیقت به قول سیزینسکی و همکاران آنچه که افراد 
را به سمت رفتارهایشان به پیش می برد و انگیزه می دهد باور آنها 
به انجام اموری است که از نظر آنها با ارزش و قیمتی تلقی می شوند 
)11(. از نظر کروکر و ولف )8( نیز واسطه هایی که فرد به خاطر آنها 
خود را با ارزش تلقی می کنند از خود عزت نفس اهمیت بیشتری 
دارد. آنها معتقدند عزت نفس با احساس های خوب و بد همبستگی 
دارد به طوری که افزایش در عزت نفس با احساس خوب و کاهش 
در آن با احساس بدی همراه است. اما افراد فارغ از اینکه عزت نفس 
پایین یا باالیی داشته باشد، اگر موفقیت را در حیطه هایی تجربه 
کنند که با دنبال کردن آنها خود را ارزشمند تلقی می کنند هیجان 
مثبت و در غیر این صورت هیجان منفی را تجربه خواهند کرد و این 
هیجانات به نوبه خود جنبه انگیزشی در رفتار دارند. به این ترتیب می 
توان گفت که این وابسته ها که افراد به واسطه آنها خود را ارزشمند 
و یا بی ارزش تلقی می کنند، مهم و تنظیم کننده رفتار هستند نه 
عزت نفس )8(. در سالمندان نیز چنین چیزی می تواند صادق باشد. 
چنانچه سالمندان در عمر خود چیزی را بدست آورده اند و کاری را 
انجام داده اند که برای آنها با ارزش بوده است باید عزت نفس باالیی 
را تجربه کنند و به این ترتیب احساس رضایت از زندگی داشته باشند 
و برعکس.  کروکر و  کروکر و ولف  بر اساس مدل نظری "واسطه 
تبیین چگونگی شکل گیری عزت  "سعی در  های خودارزشمندی 
نفس دارند و بنیانی مهم برای بررسی شکل گیری عزت نفس را 
فراهم می کند )8(. ابعاد دوگانه اصلی و ویژگی هاي هفت گانه فرعی 

خودارزشمندي بر اساس مدل نظري کروکر و ولف )8( عبارتند از:
بهاء  و  قیمت  میزان   : شامل  که  خودارزشمندی  درونی  بعد 
میزان  خانواده؛  سوي  از  حمایت  وجود  میزان  به  توجه  با  خویشتن 
ارزش و توجه خویشتن نسبت به عشق خدایی و میزان اهمیت و بهاء 

خویشتن نسبت به حوزه تقوي و پرهیزکاري.
خویشتن  قیمت  و  ارزش  میزان  خودارزشمندي:  بیرونی  بعد 
بهاء  و  اهمیت  میزان  آموزشی؛  و  به شایستگی هاي علمی  نسبت 
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خویشتن نسبت به حوزه رقابت و سبقت جویی؛ میزان ارزش خویشتن 
نسبت به جنبه هاي جسمانی، فیزیکی و ظاهري و میزان ارزش و 
قیمت خویشتن در حوزه هاي مورد موافقت دیگران بودن همان گونه 
که ذکر شد ،یکی دیگر از عوامل مرتبط با رضایت از زندگی ، باور 
به دنیای عادالنه است. برآیند مجموعه ای از شناخت های انسان در 
باره عدالت، در نهایت منجر به شکل گیر باورهای کلی عمومی در 
باره عادالنه و یا ناعادالنه بودن شرایط دنیا می شود که روی رضایت 

از زندگی فرد تاثیر می گذارد.
فرضیه دنیای عادالنه را اولین بار لرنر  در سال 1980 مطرح 
انسانها در  بیان می شود که  این فرضیه  اساس  بر  کرد )14-12(. 
دنیای کنونی برانگیخته می شوند تا این عقیده را پیدا کنند که در 
دنیایی زندگی می کنند که هر کس آنچه استحقاق دارد بدست می 
آورد. بر اساس چنین فرضیه ای، افراد خوب به فرجامی نیک و افراد 
بد به فرجام بدی می رسند )15(. باور به دنیای عادالنه موجب کاهش 
حالت های هیجانی منفی و تجربه های هیجانی مثبت بیشتر شده 
و در کل چنین باوری، رضایت از زندگی را افزایش خواهد داد )16(. 
دالبرت و میس بین باور به عادالنه بودن دنیا و جنبه های گوناگون 
رضایت از زندگی همبستگی مثبتی یافتند )17(. یافته های پژوهشی 
کوریا، توسکانو و لیما نشان داد که میان باور به عادالنه بودن دنیا و 

رضایت از زندگی، رابطه معنی داری وجود دارد )18(. 
جانگ، یو، لو ، یو و  زو در پژوهش خود دریافتند که بین باور 
به دنیای عادالنه، سالمت روان ، خوش بینی و بهزیستی ارتباط وجود 
دارد و افزایش بهزیستی روانی باور به دنیای عادالنه، سالمت روان و 

خوش بینی را تحت تاثیر قرار می دهد )19(. 
اند که   به طور مشابه رایتر، بنسون و اشنایدر نبز پی برده 
باورهای دنیای عادالنه رابطۀ منفی با عاطفۀ منفی و افسردگی دارند 
)20(. همان گونه که ذکر شد سالمندان در این دوره بدلیل عوامل 
متعدد و رویدادهایی از قبیل پایان دوره اشتغال و شروع بازنشستگی 
پایان خط  به  تنهایی، طردشدگی و احساس  مانند  با نگرانی هایی 
رسیدن، پوچی، بی هدفی، اضطراب، افسردگی، ترس از طرد شدن 
دست به گریبان می شوند که سالمت روانی آنها را مورد تهدید قرار 
می دهد. مقاله حاضر همان گونه که ذکر شد در پی آن است تا نشان 
ارزش  برای خود  آنها  به واسطه ی  فرد  منابعی که  دهد که وجود 
قائل بیشتری قائل شود )خود-ارزشمندی(؛ و باور به دنیای عادالنه                  

می تواند رضایت از زندگی را در سالمندان پیش بینی نماید. 

روش مطالعه
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه باور به دنیای عادالنه  

و خود ارزشمندی  با رضایت از زندگی  در بازنشستگان ادارات دولتی 
شهر اسفراین صورت گرفت. داوطلبان شرکت در این پژوهش دارای 
سن 55 تا 65 سال و همگی مرد و دارای سطح تحصیالت دیپلم 
برای  دهندگان  پاسخ  رضایت  پرسشنامه  هر  اجرای  از  قبل  بودند. 
همکاری در تکمیل پرسشنامه ها جلب شد. بدین منظور پس از جمع 
ارائه  نتایج تحلیل آماری  های خام از طریق پرسشنامه  آوری داده 
گردیده و به فرضیات پژوهشی پاسخ داده شده است. در این راستا در 
ابتدا تحلیل توصیفی داده ها انجام شده و در ادامه داده های استنباطی 

ارائه و مورد بررسی قرار گرفته  است.
ابزارها

  :) دیگران  و  خود  )برای  عادالنه  دنیای  باورهای  پرسشنامه 
پرسشنامۀ باورهای دنیای عادالنه برای خود و دیگران از ساتون و 
داگالس )21( گرفته شده و برای اولین بار در ایران گلپرور و عریضی 
)22( ترجمه و اعتباریابی کرده اند. این پرسشنامه 16 سئوال دارد و 
نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت است. به این ترتیب که به 
گزینه های کامال موافقم، موافقم، تا اندازه ای موافقم، نظری ندارم، 
تا اندازه ای مخالفم،  مخالفم و کامال مخالفم به ترتیب نمره های 
1 تا 7 تعلق می گیرد. این مولفان پرسشنامه را  پایایی سنجی کرده 
و آلفای کرونباخ آن برای باورهای دنیای عادالنه برای خود 0/72 و 

برای باورهای دنیای عادالنه برای دیگران 0/84 گزارش کرده اند. 
)CSWS( مقیاس واسطه های خود- ارزشمندی

مقیاس واسطه های خود- ارزشمندی را کروکر و همکاران 
)2003( ساخته اند که شامل 35 ماده بوده و پاسخ دهندگان میبایست 
در طیف لیکرت 7 درجه ای ) 1= شدیداً مخالف، 7= شدیداً موافق( 
بُعد  از:  عبارتند  مقیاس  این  مقیاسهای  زیر  دهند.  پاسخ  عبارات  به 
درونی خودارزشمندی )حمایت و عشق خانوادگی، عشق به خدا، تقوا 
و پرهیزگاری( و بُعد بیرونی خودارزشمندی )صالحیت و شایستگی 
دیگران(.  تأیید  ظاهری،  و  فیزیکی  جویی،  و سبقت  رقابت  علمی، 
نسخه ی انگلیسی این مقیاس بر طبق گزارش کراکر و همکاران 
)23( روایی و پایایی و ساختار عاملی یکسان و ثابتی برای هر دو 
بسیار  پایایی  و  روایی  دارای  خودارزشمندی  مقیاس  دارد.  جنس 
مطلوبی بوده و متناسب با فرهنگ ایران قابل استفاده میباشد. سبزه 
آرای لنگرودی و همکاران )24( در پژوهشی نشان دادند شش عامل 
با ساختار دادهها برازش دارند، عالوه بر تأیید روایی همگرا و واگرای 
مقیاس، ضرایب آلفای کرونباخ نیز همسانی درونی مناسب مقیاسهای 

عامل را نشان داد. 
پرسشنامه رضایت از زندگی LSI-Z: نسخه اصلی پرسشنامه 
13 توسط نوگارتن و همکارن )20( و فرم تجدید نظر شده آن توسط 
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وود، وایلی و شیفور )25( تهیه شده است که زهرا تقربی و همکاران 
)26( از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کرده اند. پایایی پرسشنامه 
برابر با 0/79 بدست آمده است نمره باالتر در این آزمون بیانگر باالتر 

بودن سطح رضایت از زندگی است. 

 یافته ها 
همان طور که در )جدول1( مشاهده می شود رضایت از زندگی 
دارای میانگین نمره )14.59( و انحراف معیار )5.34( وخود ارزشمندی 
دارای میانگین نمره  )124.70( و انحراف معیار )14.39( و باور به 

انحراف  و   )26.60( نمره  میانگین  دارای  خود  برای  عادالنه  دنیای 
میانگین  دارای  دیگران  برای  عادالنه  دنیای  به  باور   ،)4.19( معیار 
باور دنیای عادالنه عمومی  انحراف معیار )7.56(،  نمره )18.60( و 
باورهای  و   )3.88( معیار  انحراف  و   )16.67( نمره  میانگین  دارای 
دنیای ناعادالنه دارای میانگین نمره )15.62( و انحراف معیار )2.10( 
می باشد. در ادامه )جدول2( ضرایب همبستگی ساده بین رضایت از 
زندگی، خود ارزشمندی و دنیای عادالنه برای خود، دیگران، دنیای 

عادالنه عمومی و و دنیای ناعادالنه را نشان می دهد.
 

جدول 1: اطالعات توصیفی نمونه مورد بررسی در متغیرهای مورد بررسی
حجم نمونه انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

5.34
6.66
3.30
2.63
5.66
7.53
6.21
1.62
14.39
4.19
7.56
3.88
2.10

14.95
22.94
25.28
21.64
25.95
15.15
23.60
11.75
124.70
26.60
18.60
16.67
15.62

22
32
29
24
30
25
32
23
146
31
29
23
18

9
16
21
18
18
7
17
10
107
21
11
13
11

رضایت از زندگی
حمایت خانواده

رقابت
ظاهر

عشق به خدا
شایستگی تحصیلی

پرهیزگاری
تایید از جانب دیگران

نمره کل
باور عادالنه برای خود

باور عادالنه برای دیگران
باور دنیای عادالنه عمومی

باور دنیای ناعادالنه

رضایت از زندگی

خود ارزشمندی 

   
باور به دنیای عادالنه 

جدول 2: همبستگی باور به دنیای عادالنه و خود ارزشمندی با رضایت از زندگی  در سالمندان
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
1

* *-.27

1
.002

**0.41

1
**.68
-.006

**0.63

1
**.65
**.58
*-.12

**0.41

1
*.13
*.17
*.11
*-.19

**0.38

1
**.49
*.11
.09

*.20
 .10

**0.47

1
*.16

**.36
*.19
.06
.09

*-.25
**0.37

1
**.28
**.40
**.34

.07

.10
*.16
.03

**0.24

1
.08

**.32
-.05

**.32
*.12
.15

*.11
*-.12

**0.18

1
.03

**.38
.09

**.56
**.39

.09
*.18
*.14
*-.23
*0.14

1
**.48
-.05

**.49
.08

**.35
**.40
*.10

**.28
*.18
.06
0.10

1
**.19
**.45
**.30
**.39
**.40
**.34
**.28
**.23
**.21
**.29
*-.18

**0.46

حمایت از خانواده 
رقابت 
ظاهر

عشق به خدا
شایستگی تحصیلی 

پرهیزگاری
تایید از جانب دیگران 
خود ارزشمندی کلی 

باور به دنیای عادالنه برای خود
باور به دنیای عادالنه برای دیگران 

باوربه دنیای عادالنه عمومی
باور به دنیادی ناعادالنه  

رضایت از زندگی 

همانگونه که داده های ارائه شده در )جدول 2( نشان می دهد 
با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که بین حمایت 
 ،)P<0.01( خدا  به  عشق   ،)P<0.05( ظاهر   ،)P<0.01( خانواده 
از  تایید   ،)P<0.01( پرهیزگاری   ،)P<0.01( تحصیلی  شایستگی 
 )P<0.01( ارزشمندی  نمره کل خود  و   )P<0.01( دیگران  جانب 
باور   ،)P<0.01( خود  برای  عادالنه  دنیای  به  باور  بین  همچنین 
عادالنه  دنیای  باور   ،)P<0.01( دیگران  برای  عادالنه  دنیای  به 

عمومی )P<0.01( و باورهای دنیای ناعادالنه از مولفه های باور به 
دنیای عادالنه با رضایت از زندگی رابطه وجود دارد. در ادامه جهت 
پاسخگویی به فرضیه  پژوهش از روش آماری تحلیل رگرسیون چند 
متغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است. همان 
طور که مشاهده می شود تعداد مدل های  وارد شده به رگرسیون سه 
مدل باور به دنیای عادالنه برای دیگران، باور به دنیای عادالنه برای 

خود و خود ارزشمندی می باشند.
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جدول 3: مربوط به نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام رضایت از زندگی بر اساس خود ارزشمندی و باور به دنیای عادالنه
R2 F  Sig. t β B متغیرها 

0.399
0.492
0.563

81.810
79.225
104.711

0.001
0.001
0.001

5.897
2.624
3.20

0.631
0.211
0.139

0.748
0.831
0.540

باور به دنیای عادالنه برای دیگران
باور به دنیای عادالنه برای خود 

خود ارزشمندی 

همان طور که در )جدول3( مشاهده می شود، در مدل نخست 
باور به دنیای عادالنه برای دیگران وارد معادله شد که این متغیر قادر 
به پیش بینی رضایت از زندگی به میزان 40 درصد در نمونه حاضر 
بود. در مدل دوم که باور به دنیای عادالنه برای خود وارد معادله شد 
اضافه شدن این متغیر باعث افزایش توان پیش بینی به میزان 49 
درصد شد و در مدل سوم اضافه شدن متغیر خود ارزشمندی باعث 
اضافه شدن توان پیش بینی به میزان 56 درصد در نمونه حاضر شد. 
مطابق نتایج ارایه شده در جدول فوق مقدار ضرایب بتا برای باور به 
دنیای عادالنه برای دیگران برابر با β=0.631( 0.631(  باور به دنیای 
عادالنه برای خود برابر با β=0.211( 0.211(  و برای خود ارزشمندی 
برابر β=0.139( 0.139(  است که به طور معنادار قادر به پیش بینی و 

تبیین رضایت از زندگی در نمونه حاضر می باشد. 
 

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه واسطه های خودارزشمندی 
و نگاه عادالنه به دنیا با رضایت از زندگی در سالمندان بود. برای این 
منظور با تحلیل ماتریس همبستگی و رگرسیون گام به گام فرضیه 
های پژوهش آزمون شدند. همان گونه که نتایج حاضل از پژوهش 
نشان دادن، ضرایب همبستگی برآورد شده بین هر دو متغیر واسطه 
های خود ارزشمندی و نگاه به دنیای عادالنه با رضایت از زندگی 

مثبت و معنادار به دست آمد. 
تحقیقات متعددی در این زمینه به نقش برداشت فرد از خود و 
محیط در رضایت از زندگی اشاره داشته اند. تحقیقات همسو با یافته 
های این تحقیق عبارتند از: فارکوهار )27(؛ هیلرا و همکاران )28(؛ 
مک کامیش سونسان و همکاران )29(؛ هو و همکاران )30(؛ گولندر 
)31(؛ هل استروم و هال برگ )28(؛ نیسترم و سگستن )32(؛ بوندویک 
و اسکاگستاد )33(؛ رایت و کروپانزانو )34(؛ در خصوص ارتباط بین 
خود ارزشمندی و رضایت از زندگی به تحقیقات بالسکوویچ و توماکا 
)35(؛ داینر و داینر )36(؛ لیوبومیرسکی، تاچ، و دیمتیو )37(؛ رانزین، 
کیویس، الزکس )38(. در خصوص ارتباط بین نگاه به دنیای عادالنه 
و رضایت از زندگی می توان به تحقیقات انجم شعاع )39(؛ خسروی 
پور و ناهید پور )40(؛ دالبرت و میس )41(؛ کوریا، توسکانو و لیما 
)18(؛ وازکوئز )42(؛ فاطیما و سوهیل )43(؛ زیدنر و بن زور )44(؛ 

زانگ و زانگ )45(؛ جانگ، یو، لو، یو و  زو )19(؛ استروب، پوستم ، 
استیگمن و جان )46(؛ )گل پرور و عریضی )22(؛ دالبرت )47(؛ تیلر 
و بروان )48( لیترل و بک )49(؛ توماکا و بالسکویچ )50(؛ جنسن، 
دهلین، هاگبرگ و همکاران )51( ؛ دزوکا و دالبرت )52( و لیپکوس، 

دالبرت و زیگلر )53( اشاره کرد. 
بر  تاثیرگذار  و مهم  اساسی  فاکتورهاي  از  یکی  بدون شک 
وضعیت بهداشت روان در دوره سالمندي رضایت از زندگی است.  به 
نظرمی رسد عوامل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، وضعیت رضایت 
از زندگی آنها  را تحت الشعاع قرار می دهد. افراد مسنی که رضایت 
از زندگی باالتري دارند، انجام رفتارهاي حفاظتی و توسعه سالمتی را 
براحتی پذیرا می باشند. از آنجا که رضایت از زندگی به ارزیابی کلی 
فرد از زندگی و نقش خود در محیط زندگی اشاره دارد و متاثر از نحوۀ 
ادراک )شناختی و عاطفی( شخص از کل زندگی است، انتظار می رود 
این متغیر با نگاه به دنیا و محیط اطراف خود و برداشت فرد از ارزش 

خود ارتباط داشته باشد. 
به  آنها  وابستگی  و  روانی  و  اجتماعی  ابعاد جسمی،  اهمیت 
یکدیگر در دوران های مختلف حیات انسانی بر کسی پوشیده نیست. 
اما، این ابعاد و ارتباط آنها با یکدیگر در دوران سالمندی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار می شوند. دیدگاه سالمندان نسبت به وجود عدالت 
می تواند به اشکال مختلف، نحوه ي واکنش آنها را نسبت به رخدادها 
و حوادث دنیاي اطراف خود متأثر سازد. این باور می تواند نحوه ي 
رفتار و برنامه ریزي براي آینده )که چندان هم طوالنی به نظر نمی 
رسد(،  شاخص هاي سالمت رواني نظیر عاطفه ي مثبت و منفي، 
افسردگي، کیفیت زندگی و رضایت از زندگي آنها را تحت تاثیر قرار 

دهد.
از طرفی عزت نفس به عنوان یکی از قطعي ترین عوامل در 
سالمت رواني سالمندان، می تواند اثرات جبران ناپذیری در جریان 
بر جای  آنها  هاي  و هدف  ها  ارزش  تمایالت،  احساسات،  فکري، 
بگذارد. بر اساس یافته های تحقیق حاضر انتظار می رود سالمندی 
که ازمنابع  احساس خود ارزشمندي باالتری برخوردار باشد و نگاه 
عادالنه نسبت به دنیا داشته باشد، بتواند با تهدیدها و وقایع اضطراب 
آور زندگي بدون تجربه منفي و از هم پاشیدگي رواني راحت تر مقابله 

نماید و از زندگی خود رضایت بیشتری داشته باشد.
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نتیجه گیری نهایی 
هر چند عزت نفس هر انسانی با رفتارهای او در ارتباط است 
اما، در حقیقت آنچه که افراد را به سمت رفتارها به پیش می برد و 
انگیزه می دهد منابع ارزش گذاری برای خود هستند. هر چه پایه و 
بنیادهای عزت نفس که همان منابع ارزش گذاری فرد برای خود می 
باشند، بیشتر باشد فرد دارای عزت نفس بیشتری بوده و به تبع آن 
سالمت روان و رضایت از زندگی بیشتری را خصوصا در سالمندی 
تجربه خواهد کرد. به عبارتی با توجه به تجارب موجود در زندگی، 
هر قدر مردم واسطه های بیشتری برای ارزش گذاری و حفظ منزلت 
بیشتری                زندگی  از  رضایت  و  روان  سالمت  از  باشند،  داشته  خود 

بهره مند خواهد بود. 
شواهد نشان می دهد که عالوه بر خود ارزشمندی، باور به 
دنیای عادالنه نیز نقش کاربردی و مثبت دارد. باور به دنیای عادالنه 

تعامالت  می گذارد،  تاثیر  افراد  زندگی  دورۀ  درک  و  بازسازی  بر 
اجتماعی را جهت دهی می کند، به افراد در رویارویی با خطرها و 
مشکالت روزمره یاری می رساند و قربانیان بی عدالتی را یاری می 
دهد و تحمل آنها را در مقابل بی عدالتی ها بیشتر می کند. همچنین 
عقیده به دنیای عادالنه یک منبع شخصی نیرومند در فرآیند مقابله 
و سازش افراد با دنیای اطراف به شیوه های متفاوت تاثیر می گذارد.
در پایان پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده رابطه ی بین 
از زندگی در سالمندان  با رضایت  خود ارزشمندی درونی و بیرونی 

مورد توجه بیشتر قرار گیرد. 

تشکر و قدردانی
پژوهش  این  در  که  سالمندی  عزیزان  تمام  همکاری  از 

همکاری نمودند، تشکر و قدردانی می شود.  
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