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Abstract 
Introduction: Considering to the growing Iran’s elderly population and their physical and psychological 
problems, investigation life expectancy and its related factors in elderly is necessary. As a result, present study 
aimed to investigate the role of loneliness and positive meta-emotion in predicting life expectancy of elderly 
men. 
Methods: This was a descriptive correlational study. The research population was elderly men of Neyshabur’s 
Ali-ebn AbiTaleb’s elderly home in 2018 year. Sample size was calculated based on Cochran formula 132 
people who after reviewing the inclusion criteria were selected by available sampling method. The research 
tools were the positive meta-emotion subscale and questionnaires of life expectancy and loneliness. Data were 
analyzed by methods of Pearson correlation and multiple regression with stepwise method in SPSS-23 
software. 
Results: The findings showed that there was a negative and significant relationship between the loneliness 
with life expectancy of elderly men (r=-0.686) and a positive and significant relationship between the positive 
meta-emotion with their life expectancy (r=0.787). In addition, loneliness and positive meta-emotion 
significantly could predict 74.1 percent of variance of life expectancy of elderly men, who in this predicting 
the role of positive meta-emotion was higher than loneliness (P<0.01). 
Conclusions: Based on the findings and importance of life expectancy, to elderly home officials and 
specialists recommended that for promote the life expectancy of elderly men increase their positive meta-
emotion and decrease their loneliness, which for this purpose can be used from happy and diverse camps and 
talking and interacting with elderly. 
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 مقاله پژوهشی            نشریه روان پرستاری

 ان سالمندمرد یبه زندگ دیام ینیبشیمثبت در پ جانیو فراه یینقش احساس تنها یبررس
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 11/10/1331 تاریخ پذیرش مقاله:   11/12/1331 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده

 و عوامل مرتبط با آن یبه زندگ دیام یآنان، بررس یو روان یو مشکالت جسم رانیسالمندان ا تیبا توجه به رشد روزافزون جمع مقدمه:

 یه زندگب دیام ینیبشیمثبت در پ جانیو فراه یینقش احساس تنها یمطالعه حاضر با هدف بررس جه،یاست. در نت یدر سالمندان ضررو

 مردان سالمند انجام شد.

ر سال د شابورین طالبیاب بنیعل یسالمند یبود. جامعه پژوهش مردان سالمند سرا یاز نوع همبستگ یفیمطالعه توص نیا روش کار:

در  یریگورود به مطالعه با روش نمونه یهامالک ینفر محاسبه که پس از بررس 136بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  1330

ها بودند. داده ییو احساس تنها یبه زندگ دیام یهاشنامهمثبت و پرس جانیفراه اسیخرده مق شپژوه یدسترس انتخاب شدند. ابزارها

 شدند. لیتحل SPSS 23افزار گام در نرمبهگام وهیچندگانه به ش ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ یهابا روش

( و بین فراهیجان r=-212/1)ها نشان داد که بین احساس تنهایی با امید به زندگی سالمندان مرد رابطه منفی و معنادار یافته ها:یافته

( وجود داشت. عالوه بر آن، احساس تنهایی و فراهیجان مثبت به طور r=010/1مثبت با امید به زندگی آنان رابطه مثبت و معنادار )

جان مثبت یبینی نقش فراهبینی نمایند که در این پیشدرصد از تغییرات امید به زندگی سالمندان مرد را پیش 1/07معناداری توانستند 

 (.>11/1Pاز احساس تنهایی بیشتر بود )

ای امید گردد که برای ارتقها و اهمیت امید به زندگی، به مسئوالن و متخصصان سرای سالمندان توصیه میبر اساس یافته گیری:نتیجه

توان از اردوهای رای این منظور میبه زندگی مردان سالمند، فراهیجان مثبت آنها را افزایش و احساس تنهایی آنها را کاهش دهند که ب

 شاد و متنوع و گفتگو و تعامل با سالمندان استفاده کرد.

 احساس تنهایی، فراهیجان مثبت، امید به زندگی، سالمندان واژگان کلیدی:
 .است محفوظ ایران پرستاری علمی انجمن برای نشر حقوق تمامی

مقدمه

امروزه سالمندی به یک پدیده مهم و جهانی تبدیل شده که با 

تغییرات بیولوژیکی و زیستی همراه است و باعث کاهش قابلیت 

. سالمندی [1]شود انطباق و توان زندگی فرد در برابر تغییرات می

سال و به گزارش مرکز اطالعات سازمان  21یعنی داشتن سن باالتر از 

میلیون  62به رقم  6101ملل متحد تعداد سالمندان ایران در سال 

. [6]درصد از کل جمعیت خواهد رسید  62هزار نفر معادل  333و 

امید به زندگی معیاری برای تشخیص متوسط طول عمر افراد یک 

سال کمتر از زنان  0جامعه است که این میزان برای مردان حدود 

های خدمات بهداشتی و درمانی . هر چه میزان وضعیت[3]باشد می

یابد و کاهش امید به میزان امید به زندگی افزایش می بهبود یابد

. [7]دهد زندگی، سالمندان را در وضعیت انفعالی و تنهایی قرار می

ل مرتبط با امید به زندگی سالمندان، احساس تنهایی یکی از عوام

. احساس تنهایی ناتوانی در برقراری و حفظ روابط اجتماعی [0]است 

حس غمگینی، پوچی، تأسف و  بخش است که باعث تجربهرضایت

. میزان احساس تنهایی در سالمندان سرای [2]گردد حسرت می

ر از سالمندانی است که با اعضای خانواده خود زندگی سالمندی بیشت

. سالمندان تنها بیشتر از سالمندان غیرتنها دچار افت [0]کنند می

ناامیدی، افسردگی، اضطراب و سالمت جسمی و روانی، زوال عقل، 

. یکی دیگر از عوامل مرتبط [1]شوند سایر اختالالت روانشناختی می

. فراهیجان به [3]با امید به زندگی، هیجان و فراهیجان مثبت است 
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ها ای از افکار و احساسات درباره هیجانمعنای سازماندهی مجموعه

های فرد توسط خودش و برانگیختگی است و برای توصیف هیجان

ها به دو بخش . فراهیجان[11]شود وی نسبت به آنها استفاده می

های منفی های مثبت )فرادلسوزی و فراعالقه( و فراهیجانفراهیجان

های شوند و افراد دارای فراهیجان)فراخشم و فراشرم( تقسیم می

 گیری نامناسب و عجوالنه و سرکوبیمثبت تمایل کمتری برای تصمیم

 .[11]های خود دارند افکار و هیجان

های اندکی درباره روابط احساس تنهایی، فراهیجان مثبت پژوهش

مندان انجام شده است. برای مثال ویژه در سالو امید به زندگی به

( حاکی از رابطه منفی و 1336نتایج پژوهش نجفی و همکاران )

. در پژوهشی [16]معنادار بین احساس تنهایی و امید سالمندان بود 

( گزارش کردند که بین احساس 1337دیگر طائی و همکاران )

. عالوه بر [13]تنهایی و امیدواری رابطه معنادار منفی وجود داشت 

ه این نتیجه رسید که ( ضمن پژوهشی ب6116آن، مارگالیت )

آوری رابطه منفی و معنادار داشت احساس تنهایی با امیدواری و تاب

( گزارش کردند 6112. در پژوهشی دیگر فلدمن و همکاران )[17]

. [10]که رابطه احساس تنهایی با امیدواری منفی و معنادار بود 

کی از رابطه مثبت و ( حا1337همچنین، نتایج پژوهش یوسفی )

. ایوانز [12]معنادار بین هیجان مثبت و بهزیستی روانشناختی بود 

( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسید که فراهیجان با 6113)

بهزیستی روانشناختی از جمله امیدواری رابطه مثبت و معنادار 

( گزارش 6112. در پژوهشی دیگر مانوز و همکاران )[10]داشت 

گی و امید به زندگی های مثبت، رضایت از زندکردند که هیجان

توان گفت . پس به طور کلی می[3]رابطه مثبت و معنادار داشتند 

ه احساس تنهایی با امید به زندگی هایی درباره رابطبا اینکه پژوهش

انجام شده، اما پژوهشی درباره رابطه فراهیجان مثبت با امید به 

 زندگی یافت نشد.

 بینیاز یک سو با توجه به رشد خدمات بهداشتی و درمانی پیش

 11به  1331درصد سال  67/1شود که جمعیت سالمندان از می

 [6] 6101درصد در سال  62و به  [11] 1711درصد در سال 

افزایش یابد و از سوی دیگر میزان امید به زندگی سالمندان مرد 

. با توجه به اهمیت [3]سال کمتر از سالمندان زن است  0حدود 

امید به زندگی در سالمندان و ارتباط مستقیم آن با سایر 

ی هاشناختی مثبت و ارتباط معکوس آن با ویژگیهای روانویژگی

از  ا آن را شناسایی کهروانشناختی منفی، ابتدا باید عوامل مرتبط ب

توان به احساس تنهایی و فراهیجان مثبت اشاره کرد. این عوامل می

پس از شناسایی عوامل مرتبط با امید به زندگی باید به دنبال 

راهکارهایی برای بهبود آن عوامل با هدف ارتقای امید به زندگی 

توان به وجود پیشینه بود. همچنین از خألهای پژوهشی می

ی اندک درباره امید به زندگی مردان سالمند و عدم توجه به پژوهش

بینی امید به زندگی اشاره کرد. در نقش فراهیجان مثبت در پیش

د به تر بودن امینتیجه، با توجه به افزایش جمعیت سالمندان، پایین

زندگی مردان سالمند نسبت با زنان سالمند، پیشینه پژوهش اندک 

ردان سالمند و عدم پژوهش درباره رابطه درباره امید به زندگی م

فراهیجان مثبت با امید به زندگی، مطالعه حاضر با هدف بررسی 

بینی امید به نقش احساس تنهایی و فراهیجان مثبت در پیش

 زندگی مردان سالمند انجام شد.

 روش کار

این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش مردان 

به  1330بن ابیطالب نیشابور در سال سالمندی علیسالمند سرای 

زان تر بودن مینفر بودند. دلیل انتخاب مردان سالمند پایین 133تعداد 

امید به زندگی آنان نسبت به زنان سالمند بود. برای تعیین حجم نمونه 

نفر محاسبه  136از فرمول کوکران استفاده که بر اساس آن حجم نمونه 

گیری در دسترس انتخاب شدند. معیارهای روش نمونه ها باشد و نمونه

سال، حداقل تحصیالت سیکل، مرد  21-00ورود به مطالعه شامل سن 

روزی در سرای سالمندی و عدم مصرف داروهای بودن، زندگی شبانه

پزشکی و معیارهای خروج از مطالعه شامل انصراف از تکمیل کردن روان

ای به صورت ناقص بودند. روند هها و تکمیل پرسشنامهپرسشنامه

پروپوزال و دریافت کد اخالق  دییپژوهش این طور بود که پس از تأ

(IR.IAUNeyshabur.REC.1397.151 به سرای سالمندی )

بن ابیطالب مراجعه و پس از هماهنگی با مدیر مجموعه، اجازه علی

گیری و به نفر نمونه 133نفر از میان  136پژوهش گرفته شد. سپس 

آنان ضمن بیان هدف، اهمیت و ضرورت پژوهش و درباره رعایت نکات 

نامه شرکت اخالقی اطمینان داده شد و از آنان خواسته شد تا رضایت

آگاهانه در پژوهش را امضا نمایند و با نهایت دقت به پرسشنامه احساس 

تنهایی، خرده مقیاس فراهیجان مثبت و پرسشنامه امید به زندگی پاسخ 

 دهند.

( ساخته 1332) Russellسخه سوم پرسشنامه احساس تنهایی توسط ن

گویه منفی  3گویه مثبت و  11گویه است که  61شد. این ابزار دارای 

=همیشه( 7=هرگز تا 1ای لیکرت )است با استفاده از مقیاس چهار درجه

گردد، لذا ها محاسبه میگذاری و نمره ابزار با مجموع نمره گویهنمره

و نمره بیشتر حاکی از احساس تنهایی باالتر  61-11ات بین دامنه نمر

ایایی و پ دییروایی ابزار با نظر متخصصان و تحلیل عاملی تأباشد. می

و با روش بازآزمایی  37/1تا  13/1آن با روش آلفای کرونباخ در دامنه 

. حیدری و همکاران پایایی [13]گزارش شد  03/1بیشتر از یک ساله 

ر مطالعه . د[61]گزارش کردند  31/1ابزار را با روش آلفای کرونباخ 

 محاسبه شد. 36/1حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ 

( 6113و همکاران ) Mitmansgruberپرسشنامه فراهیجان توسط 

ساخته شد و دارای دو خرده مقیاس فراهیجان مثبت و فراهیجان منفی 

است که در این پژوهش از خرده مقیاس فراهیجان مثبت استفاده شد. 

ای است که با استفاده از مقیاس شش درجه گویه 16این ابزار دارای 

گذاری و نمره ابزار با =کامالً مخالف( نمره2=کامالً موافق تا 1لیکرت )

و  16-06گردد، لذا دامنه نمرات بین ها محاسبه میمجموع نمره گویه

ا روش روایی ابزار بباشد. نمره بیشتر حاکی از فراهیجان مثبت باالتر می

 31/1و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  دییی تأتحلیل عاملی اکتشاف

. رضایی و همکاران روایی ابزار را با روش تحلیل عاملی [61]گزارش شد 

گزارش  10/1خ و پایایی ابزار را با روش آلفای کرونبا دییتاییدی، تأ

 13/1. در مطالعه حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ [66]کردند 

 محاسبه شد.

( ساخته 1331و همکاران ) Snyderپرسشنامه امید به زندگی توسط 

ای استفاده از مقیاس پنج درجه گویه است که با 16شد. این ابزار دارای 

گذاری و نمره ابزار با =کامالً مخالف( نمره0=کامالً موافق تا 1لیکرت )

و  16-21گردد، لذا دامنه نمرات بین ها محاسبه میمجموع نمره گویه
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زار روایی واگرای ابباشد. نمره بیشتر حاکی از امید به زندگی باالتر می

و پایایی آن با روش بازآزمایی  -Beck ،77/1با پرسشنامه افسردگی 

فر و همکاران پایایی ابزار را با روش آلفای . مقدم[63]گزارش شد  11/1

. در مطالعه حاضر پایایی با روش [67]گزارش کردند  13/1کرونباخ 

 محاسبه شد. 03/1آلفای کرونباخ 

ها درباره رعایت نکات اخالقی به پیش از تکمیل ابزارها توسط آزمودنی

های حاصل از اجرای ابزارها پس از داده شد و داده خاطرآنان اطمینان

 >10/1Pنسخه بیست و سه، در سطح معناداری  SPSSزار افورود به نرم

گام بههای همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گامروشبا 

 تحلیل شدند.

 هایافته

سال  00/20±11/6مرد سالمند با میانگین سنی  136کنندگان شرکت

شناختی های جمعیتفراوانی و درصد فراوانی ویژگی 1جدول د. در بودن

دامنه سنی، تحصیالت، تأهل، اشتغال قبلی و مدت اقامت در سرای 

 سالمندی مردان سالمند ارائه شد.
 

 (n=136شناختی مردان سالمند )های جمعیتفراوانی و درصد فراوانی ویژگی: 1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی هاویژگی

   دامنه سنی

 03/70% 23 سال 20-21

 33/33% 77 سال 01-22

 37/11% 60 سال 00-01

   تحصیالت

 10/37% 72 سیکل

 37/73% 01 دیپلم

 33/17% 13 کاردانی

 16/2% 3 کارشناسی

   تأهل

 03/3% 0 مجرد

 16/16% 12 متأهل

 76/20% 13 متوفی

 20/12% 66 متارکه

   اشتغال قبلی

 11/16% 10 بازنشسته

 16/10% 110 آزاد

 1% 1 بیکار

   مدت اقامت

 71/63% 31 سال 3-1

 13/61% 30 سال 2-7

 17/37% 72 سال 3-0

 01/0% 11 سال 16-11

 12/2% 1 سال 10-13

 

سال  21-20، بیشتر مردان سالمند دارای سن 1جدول بر اساس نتایج 

درصد(، دارای همسر فوت  37/73درصد(، تحصیالت دیپلم ) 03/70)

درصد( و مدت  16/10درصد(، شغل قبلی یا سابق آزاد ) 76/20کرده )

جدول درصد( بودند. در  17/37سال در سرای سالمندی ) 0-3اقامت 

نتایج میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی احساس تنهایی،  6

فراهیجان مثبت و امید به زندگی مردان سالمند ارائه شد. بر اساس 

، احساس تنهایی با امید به زندگی سالمندان مرد رابطه 6جدول نتایج 

ه زندگی آنان ( و فراهیجان مثبت با امید بr=-212/1منفی و معنادار )

 (.>11/1P)( دارد r=010/1رابطه مثبت و معنادار )

اسمیرنوف برای متغیرهای احساس تنهایی  -نتایج آزمون کولموگروف

(277/1=, P071/1=F( فراهیجان مثبت ،)672/1=, P163/1=F و )

فرض نرمال  دیی( حاکی از تأP373/1=F ,=332/1امید به زندگی )

چنین مقدار عامل تورم واریانس برای بودن توزیع متغیرها بود. هم

( و فراهیجان مثبت VIF=100/1متغیرهای احساس تنهایی )

(733/1=VIFبه دلیل پایین ) بودن حاکی از رد شدن فرض  11تر از

واتسون برای متغیر  -خطی چندگانه بود. عالوه بر آن مقدار دوربینهم

داشتن در ( به دلیل قرار D-W=100/1مالک یعنی امید به زندگی )

ها بود. ماندهحاکی از رد شدن فرض همبستگی باقی 0/1-0/6فاصله 

توان ها میهای ذکر شده برای تحلیل دادهفرضبا توجه به نتایج پیش

 7و  3های جدولاز روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده کرد. در 

گام برای بررسی نقش بهنتایج رگرسیون چندگانه به شیوه گام

 بینی امید به زندگی مرداناحساس تنهایی و فراهیجان مثبت در پیش

 سالمند ارائه شد.

و با توجه به مدل اول، ضریب همبستگی  3جدول بر اساس نتایج 

این متغیر به طور است و  010/1فراهیجان مثبت با امید به زندگی 

درصد از تغییرات امید به زندگی مردان سالمند  3/21معناداری توانست 

(. همچنین، با توجه به مدل دوم، ضریب 2R=213/1بینی نماید )را پیش

 121/1همبستگی فراهیجان مثبت و احساس تنهایی با امید به زندگی 

از تغییرات درصد  1/07است و این دو متغیر به طور معناداری توانست 

(. عالوه 2R=071/1بینی نمایند )امید به زندگی مردان سالمند را پیش

و با توجه به مدل دوم، فراهیجان  7جدول بر آن بر اساس نتایج 

(711/1=Beta( در مقایسه با احساس تنهایی )360/1=Beta نقش )

ند دارد بینی احساس تنهایی در مردان سالمبیشتری در پیش

(111/1P<.) 

 بحث

با توجه به آمار باالی سالمندان و نقش امید به زندگی در سالمت و 

بهزیستی روانشناختی، مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش احساس 

بینی امید به زندگی مردان سالمند تنهایی و فراهیجان مثبت در پیش

 انجام شد.

زندگی مردان سالمند  ها نشان داد که احساس تنهایی با امید بهیافته

رابطه منفی و معنادار داشت که این یافته با نتایج پژوهش نجفی و 

( مبنی بر رابطه منفی و معنادار احساس تنهایی با امید 1336همکاران )

( مبنی بر رابطه 1337، پژوهش طائی و همکاران )[16]سالمندان 

، پژوهش مارگالیت [13]معنادار منفی بین احساس تنهایی و امیدواری 

 [17]یدواری ( مبنی بر رابطه معنادار منفی احساس تنهایی با ام6116)

( مبنی بر رابطه منفی تنهایی با 6112و پژوهش فلدمن و همکاران )

 همسو بود. [10]امیدواری 

توان می [16]در تبیین این یافته بر مبنای پژوهش نجفی و همکاران 

ویژه در سالمندان کننده بهای ناراحتگفت که احساس تنهایی پدیده

ترین مشکالت سالمت عمومی و ترین و شایعاست که یکی از جدی

درصد آنان  0تا  0شود؛ به طوری که اجتماعی برای آنان محسوب می

 کنند.احساس تنهایی شدید یا تنهایی دائمی را گزارش می
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 (n=136نتایج میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی احساس تنهایی، فراهیجان مثبت و امید به زندگی مردان سالمند ): 2جدول 

 امید به زندگی فراهیجان مثبت احساس تنهایی انحراف معیار میانگین متغیرها

   1 012/7 630/01 احساس تنهایی

  1 -013/1** 031/0 121/76 فراهیجان مثبت

 1 010/1** -212/1** 331/7 110/32 امید به زندگی

11/1P<** 

 

 بینی امید به زندگی مردان سالمندگام برای بررسی نقش احساس تنهایی و فراهیجان مثبت در پیشبهنتایج رگرسیون چندگانه به شیوه گام: 3جدول 

 معناداری F df1 df2تغییر  R 2R بینمتغیرهای پیش

 111/1 131 1 231/100 213/1 010/1 فراهیجان مثبت

 111/1 163 1 261/17 071/1 121/1 فراهیجان مثبت و احساس تنهایی

 

 بینی امید به زندگی مردان سالمندضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای بررسی نقش احساس تنهایی و فراهیجان مثبت در پیش: 4جدول 

 معناداری tآماره  ضریب استاندارد خطای معیار ضریب غیراستاندارد بینپیشمتغیرهای 

 111/1 673/61 760/1 713/1 060/61 فراهیجان مثبت

 111/1 037/11 711/1 731/1 371/62 فراهیجان مثبت

 111/1 031/7 360/1 302/1 213/1 احساس تنهایی

، رنجورخویی، اضطرابکننده افسردگی، روانبینیاحساس تنهایی پیش

خواب آشفته، بدکارکردی روزمره، کاهش فعالیت جسمی، مرگ، 

بهزیستی پایین، افت سالمت روان و شناخت مختل است. همچنین 

تعلقی مواجه هستند و معموالً افراد تنها با احساس خأل، غمگینی و بی

خورند و دچار بط دوستانه نزدیک شکست میدر برقراری و تداوم روا

شوند. در نتیجه، افراد تنها ظرفیت احساس تنهایی مضاعفی می

محدودی برای لذت بردن از زندگی و روابط خود با دیگران دارند و 

تنهایی با افسردگی، خواب آشفته و بدکارکردی روزمره رابطه مثبت و 

د، لذا تی رابطه منفی داربا سالمت، کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناخ

منطقی است که بین احساس تنهایی و امید به زندگی مردان سالمند 

 ها نشان داد کهرابطه منفی و معنادار وجود داشته باشد. همچنین یافته

فراهیجان مثبت با امید به زندگی مردان سالمند رابطه مثبت و معنادار 

( مبنی بر رابطه 1337داشت که این یافته با نتایج پژوهش یوسفی )

، [12]مثبت و معنادار بین هیجان مثبت و بهزیستی روانشناختی 

( مبنی بر رابطه مثبت فراهیجان با بهزیستی 6113پژوهش ایوانز )

و پژوهش مانوز و همکاران  [10]روانشناختی از جمله امیدواری 

همسو  [3]های مثبت با امید به زندگی ( مبنی بر رابطه هیجان6112)

 [60]بود. در تبیین این یافته بر مبنای پژوهش پاندی و جیسوال 

جان مثبت از پذیرش هیجان توسط خود فرد توان گفت که فراهیمی

ون گذارد. چمثبتی بر سالمت روانشناختی می ریکند و تأثحمایت می

فراهیجان بخش مهمی از تنظیم هیجان است و افرادی که از توانایی 

تری نسبت به فراهیجانی کمتری برخوردار هستند، آگاهی پایین

تری برای نادیده گرفتن های خود دارند و تمایل بیشها و هیجاناحساس

های مثبت و منفی دارند، در مقابل های خود اعم از هیجانهیجان

افرادی که از توانایی فراهیجانی بیشتری دارند، آگاهی باالتری از 

های خود دارند و تمایل بیشتری برای سازماندهی ها و هیجاناحساس

مثبت نقش و تفسیر آنها دارند. در نتیجه، از آنجایی که فراهیجان 

ها و موثری در ارتقای سالمت روانشناختی، سازماندهی و تفسیر هیجان

توان انتظار داشت که با افزایش فراهیجان کیفیت زندگی دارد، لذا می

مثبت میزان امید به زندگی مردان سالمند نیز افزایش یابد. تبیین دیگر 

اینکه فراهیجان مثبت  [62]بر مبنای پژوهش میسیلی و کاستلفرانچی 

ای هویژه هیجانها بهباعث سازماندهی، تفسیر و ارزیابی مناسب هیجان

گردد و افراد از این طریق حس نوینی نسبت به خویشتن مثبت می

های خود را به خوبی پردازش هیجانها و دهند، احساسشکل می

کنند. های مدیریت هیجانی را در خود تقویت مینمایند و مهارتمی

دانند که چطور با دیگران ارتباط مؤثر و سازنده برقرار این افراد می

سازند و چگونه در زمان استرس خود را آرام کنند، لذا ناکامی فردی و 

ه زندگی در آینده نگاه کنند و باجتماعی کمتری را تجربه می

تری دارند. در نتیجه، فراهیجان مثبت از طریق تر و امیدوارنهبینانهخوش

فرایندهای توضیح داده شده باعث افزایش امید به زندگی مردان سالمند 

 گردد.می

ها نشان داد که احساس تنهایی و فراهیجان مثبت نقش دیگر یافته

مردان سالمند دارند. در تبیین  بینی احساس تنهاییمعناداری در پیش

توان گفت که افرادی که در ویژگی احساس تنهایی نمره این یافته می

دگی گیرند در زنتر و در ویژگی فراهیجان مثبت نمره باالتری میپایین

کنند، خود مشکالت کمتری دارند، استرس کمتری را تجربه می

 و مشکالت کمتری هااحساس رضایت بیشتری از زندگی دارند، با چالش

ها و مشکالت به تنهایی و یا با شوند، هنگام مواجهه با چالشروبرو می

ای کنند و معموالً از راهبردهای مقابلهکمک دیگران بر آنها غلبه می

شوند نمایند که این عوامل باعث میمناسب و سازگار استفاده می

در  متغیرهای احساس تنهایی و فراهیجان مثبت نقش معناداری

بینی امید به زندگی مردان سالمند داشته باشند. تبیین دیگر پیش

تی شناخهای رواناینکه، از یک سو احساس تنهایی با بسیاری از شاخص

منفی مثل استرس، افسردگی، سالمت پایین، وسواس و عزت نفس 

بینی معکوس امید به زندگی را دارند، همبستگی پایین که توانایی پیش

وجهی دارند و از سوی دیگر فراهیجان مثبت با بسیاری از مثبت قابل ت

آوری شناختی مثبت مثل شادکامی، امید، لذت، تابهای روانشاخص

بینی مستقیم امید به زندگی را دارند، و سالمت باال که توانایی پیش

همبستگی مثبت قابل توجهی دارند. در نتیجه، هنگامی که هر دو متغیر 

ی امید به زندگی وارد معادله رگرسیون شوند، بینبا هم برای پیش

امید  بینیتوان انتظار داشت که این متغیرها نقش معناداری در پیشمی

ه توان بهای پژوهش میترین محدودیتبه زندگی داشته باشند. از مهم
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بن ابیطالب شهر محدود شدن جامعه پژوهش به سرای سالمندی علی

انی در کنترل برخی متغیرهای نیشابور، تک جنسیتی بودن، ناتو

 کنندگان و انگیزه باالیگر از جمله انگیزه پایین برخی شرکتمداخله

آوری ده برای جمعبرخی دیگر از آنها و استفاده از ابزارهای خودگزارش

داده اشاره کرد. هر چند با تشویق و بیان هدف، اهمیت و ضرورت 

د. گان تقویت شوکنندپژوهش تالش شد انگیزه پایین برخی شرکت

گردد که این پژوهش بر روی مردان سالمندان سایر بنابراین، توصیه می

سرای سالمندی کشور و یا حتی بر روی زنان سالمند انجام و نتایج آن 

با نتایج مطالعه حاضر مقایسه شود. پیشنهاد دیگر استفاده از مصاحبه 

پرسشنامه تر به جای های دقیقآوری دادهساختاریافته برای جمع

توان به بررسی رابطه سایر عوامل عنوان آخرین پیشنهاد میباشد. بهمی

آگاهی، و متغیرهای مرتبط با امید به زندگی از جمله شادکامی، ذهن

آوری، تنظیم هیجان و غیره و بررسی نقش هر یک کیفیت زندگی، تاب

 از آنها اشاره کرد.

 گیرینتیجه

مستقیم فراهیجان مثبت بر احساس  ریدهنده تأثها نشانیافته

 ریمستقیم فراهیجان مثبت بر امید به زندگی، تأث ریتنهایی، تأث

م غیرمستقی ریمستقیم احساس تنهایی بر امید به زندگی و تأث

فراهیجان مثبت از طریق احساس تنهایی بر امید به زندگی در 

ای سالمندان مرد بود. با توجه به اهمیت امید به زندگی در ارتق

ر ویژه دکیفیت زندگی، سالمت روان و بهزیستی روانشناختی به

 گردد که برایسالمندان و با توجه به نتایج ذکر شده، توصیه می

ارتقای امید به زندگی مردان سالمند میزان فراهیجان مثبت آنها 

افزایش و میزان احساس تنهایی آنها کاهش یابد. برای این منظور 

باید تالش کنند از طریق بحث و گفتگو  مسئوالن سرای سالمندی

با سالمندان، تشویق سالمندان به مکالمه با یکدیگر و تدارک 

اردوهای شاد و متنوع زمینه را برای کاهش احساس تنهایی و 

 افزایش فراهیجان مثبت فراهم نمایند.

 سپاسگزاری

 IR.IAUNeyshabur.REC.1397.151این مقاله با کد اخالق 

له دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد برگرفته از رسا

نیشابور است و بدین وسیله نویسندگان تشکر و قدردانی خود را از 

بن ابیطالب شهر نیشابور به دلیل مسئوالن سرای سالمندی علی

همکاری با پژوهشگر و از سالمندان به دلیل شرکت در پژوهش اعالم 

 نمایند.می
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