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پيشبيني سرسختي روانشناختي بر اساس ميزان تمايزيافتگي
و تحمل ناكامي در سالمندان
نسیم رحیمی
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمانشاه
دریافت1396/04/10 :

دکتر کریم افشارینیا
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمانشاه
پذیرش1396/09/05 :

افزایش جمعیت سالمندان سبب شده است محققان و متخصصان رفتهرفته بر اهمیت توجه به سالمت سالمندان صحه
گذاشته و فراهم آوردن امکانات الزم را برای خدمات ویژه در این زمینه توصیه کنند .از رویکردهای مهمی که کیفیت
زندگی سالمندان را تبیین میکنند ،تمایزیافتگی و ناکامی میباشند .بنابراین هدف پژوهش حاضر پیشبینی سرسختی
روانشناختی بر اساس میزان تمایزیافتگی و تحمل ناکامی در سالمندان است .روش این پژوهش توصیفی از نوع
همبستگی بود .جامعه آماری مطالعه شامل کلیه سالمندان باالی  60سال تحت پوشش اداره تأمین اجتماعی شهر
کرمانشاه بود .نمونه آماری نیز با استفاده روش نمونهگیری دردسترس تعداد  195نفر از سالمندان انتخاب شدند .ابزار مورد
استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز ،تمایزیافتگی اسکورون و فریدلندر و تحمل ناکامی
هارینگتون بودند .یافتهها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون چندراهه نشان داد که بین تمایزیافتگی
با سرسختی روانشناختی سالمندان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .بین تحمل ناکامی با سرسختی روانشناختی
سالمندان رابطه مثبت معنیداری وجود دارد .متغیرهای تحمل ناکامی ،تمایزیافتگی در زمینه همآمیختگی با دیگران و
تمایزیافتگی در زمینه واکنشپذیری عاطفی بهترتیب پیشبینی کننده سرسختی روانشناختی سالمندان میباشند .بنابراین
میتوان گفت که مسائل و مشکالتی که موجب یأس در سالمندان میشوند ،اگر به موقع و به طور منطقی حل نگردند
باعث ناراحتیها و تنشهای بسیاری میشوند که نتیجه آن اختالل در شخصیت و رفتار فرد میشود و در صورت
پیشرفت ،فرد را به سوی بیماریهای روانی سوق میدهد.
کلیدواژهها :سرسختی روانشناختی ،تمایز یافتگی ،تحمل ناکامی ،سالمندان

سالمندی دورهای از زندگی است که از  65سالگی شروع
میشود .فرایند سالمندی عبارت است از کاهش تدریجی
عملکرد سیستمهای بدن سالمند که یك فرد بالغ سالم را
به فردی ضعیف با کاهش در ظرفیتهای فیزیولوژیك و
افزایش استعداد ابتال به بسیاری از بیماریها و مرگ
1

نسیم رحیمی ،کارشناس ارشد مشاوره ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران؛ کریم افشارینیا ،گروه
روان شناسی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
مکاتبات مربوط به این مقاله باید خطاب به کریم افشارینیا ،گروه
روانشناسی ،واحد کرمانشاه ، ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران باشد.
پست الکترونیکیk.afsharineya@iauksh.ac.ir :

تبدیل میکند .اما با وجود تغییراتی که از نظر جسمی و
سالمتی در این دوره از زندگی بوجود میآید ،سالمندان از
نظر نیازهای روانی و اجتماعی به میانساالن شباهت دارند
(سروندیان و حسنپور .)1394 ،سالمندان در بیشتر موارد
همچنان عالقمند به ادامهی فعالیتهای پیشین خود
هستند ،ولی کاهش تعامل اجتماعی در دوران سالمندی به
این علت است که اجتماع از سالمندان برخالف میل بیشتر
آنها دل میکند (الهیاری و تهرانی .)1393 ،آمار بهداشت
جهانی نشان میدهد  24تا  28درصد افراد باالی  65سال
ال بازنشسته شدهاند که
تنها زندگی میکنند و معمو ا
بازنشستگی اجباری میتواند احساسات منفی نسبت به
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موقعیت بوجود آورد و این احساسات قادرند مشکالت
جسمی و روانی ایجاد کنند .با وجود اینکه دوران سالمندی
میتواند زمینهساز مشکالت برای سالمندان اعم از مرد و
زن باشد ،فشارهای ناشی از دگرگونیهای جسمی ،روانی،
اجتماعی نقشی عمده در افسردگی سالمندان دارند و نه
تنها موجب ناامیدی ،زوال روانی-اجتماعی ،ناخوشی
جسمانی ،از دست رفتن منابع اقتصادی و افزایش مدت
نگهداری آنها در سرای سالمندان میشود بلکه خودکشی
را به میزان زیادی افزایش میدهد (سریعالقدم.)1395 ،
همچنین سالمندی دورانی است که دارای برخی
ویژگیهای جسمی ،اجتماعی و روانی است ،از جمله
کاهش نسبی قوای جسمی به طوری که از  60سالگی به
بعد هر چه سن باالتر میرود نیروی جسمی فرد رو به
کاهش میگذارد .بازنشستگی و از دست دادن شغل یکی
دیگر از چالشهای این دوران است که باعث کاهش
مسئولیتها و تواناییهای اجتماعی این افراد میشود.
همچنین فرد سالخورده هر چند وقت یکبار شاهد از دست
دادن یکی از دوستان یا بستگان نزدیك خود است و لذا هر
روز بیش از پیش احساس تنهایی و انزوا میکند .بهیاری از
افراد سالخورده بهویژه آنهایی که با پستهای باال
بازنشست شدهاند توان و امکان کار را از دست میدهند،
احساس کنترل بر زندگی و اقتدار خود را از دست میدهند
و به گونهای افسردگی و انزوا دچار میشوند که به همین
دلیل خیلی از سالمندان به دشواری میتوانند خود را با
دوران از کار افتادگی تطبیق دهند (شریفی.)1394 ،
مفهوم سرسختی روانشناختی 1ریشه در فلسفه وجود
دارد .در اواخر دههی  1970برخی از روانشناسان فلسفه
وجودی در تبیین نظریه تحول از این دیدگاه به مفهوم
سخترویی رسیدند .سخترویی که از نظر فلسفی کم و
بیش با واژههای چون شهود ،جسارت ،بیپروایی ،شهامت و
پایمردی وجه اشتراک دارد توسط کوباسا )1997( 2معرفی و
توسط همکارانش گسترش یافت (به نقل از شاملو.)1389 ،
در واقع سرسختی روانشناختی نوعی سبك شخصیتی
است که از مجموعهای از صفات روانی تشکیل شده است.
برای افراد سرسخت حوادث و فعالیتهای روزمره ،چالش
انگیز هستند ،آنها تجربههای زندگی را سرشار میدانند و
برخورد با آنها را آموزنده تلقی میکند .این در حالی است

که بسیاری از مردم رویارویی با حوادث زندگی را خسته
کننده ،ماللآور یا حتی تهدیدآفرین تلقی مینمایند .افراد
سرسخت نسبت به رویدادهای زندگی احساس کنترل
بیشتری مینمایند و رویدادهای محیط را به گونهای معنادار
ارزیابی میکنند در حالی که افراد غیرسرسخت نسبت به
رویدادهای زندگی دچار احساس از خود بیگانگی ،ناتوانی و
تهدید میکنند ،یقیناا چنین نگرشی در شیوه ارزیابی
شناختی نقش عمدهای ایفا میکند (بیاض.)1391 ،
به عقیده بوئن ،)1960( 3تمایزیافتگی 4مهمترین مفهوم
نظریه سیستمهای خانواده است و بیانگر میزان توانایی فرد
در تفکیك فرآیندهای عقالنی و احساسی از یکدیگر است.
به عبارتی دیگر ،رسیدن به حدی از استقالل عاطفی که
فرد بتواند در موقعیتهای عاطفی و هیجانی ،بدون غرق
شدن در جو عاطفی آن موقعیتها ،به صورت خودمختار و
عقالنی تصمیمگیری کند .افراد تمایزیافته تعریف مشخصی
از خود و عقایدشان دارند ،میتوانند جهت خویش را در
زندگی انتخاب نمایند و در موقعیتهای عاطفی شدید که
در بسیاری از افراد منجر به بروز رفتارهای غیرارادی و
تصمیمات نافرجام میشود ،کنترل خود را از دست ندهند و
با در نظر گرفتن عقل و منطق تصمیمگیری کنند .در
مقابل ،افراد تمایزنایافته که هویتی تعریف شده برای خود
ندارند ،در تنشها و مسائل بینفردی ،همراه با موج عاطفی
خانواده حرکت میکنند .در نتیجه ،اضطراب مزمن باالیی را
تجربه میکنند و مستعد بروز انواع بیماریها هستند (به
نقل از تیموری آسفیچی ،لواسانی و بخشایش.)1391 ،
ناکامی 5احساسی است که در نتیجه ایجاد مانع بر سر
راه رسیدن به هدفی که فرد آن را مطلوب میشمارد پدید
میآید .این هدف میتواند ذهنی باشد ،یعنی این که فرد
گمان کند که در حال رسیدن به هدف دلخواهش است و
لذتهای آن را پیشبینی کند و یا ممکن است در رفتار
ظاهری تجلی یابد (سمیعیفر .)1393 ،در هر حال ،چنانچه
مانعی سد راه تحقق اهدافی که فرد انتظار دستیابی به آن
را دارد شود ،میتوان گفت که وی ناکام شده است .ویژگی
این تعریف ،تمایز ناکامی از محرومیت است .افراد فقط به
خاطر نداشتن چیزی ناکام فرض نمیشوند .ناکامی زمانی
رخ میدهد که فرد در دستیابی به هدفی که انتظار رسیدن
به آن را دارد با شکستی پیشبینی نشده مواجه میشود.
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افزایش جمعیت سالمندان سبب شده است محققان و
متخصصان رفتهرفته بر اهمیت توجه به سالمت سالمندان
صحه گذاشته و فراهم آوردن امکانات الزم را برای خدمات
ویژه در این زمینه توصیه کنند .پیر شدن با خود یکسری
تغییرات قطعی را به همراه میآورد که فراتر از مسئله زمان
و عمر است .چندین عامل خطرآفرین روانی-اجتماعی مانند
فقدان نقشهای اجتماعی ،از دست دادن استقالل ،مرگ
دوستان و بستگان ،افزایش انزوا ،محدودیتهای مالی،
کاهش سالمت جسمی و روانی ،ترک خانه بوسیله
فرزندان ،مرگ همسر ،معلولیت ،بازنشستگی ،کم شدن
روابط اجتماعی و سازگارشدن با زندگی جدید ،میتوانند
باعث کمشدن امید به زندگی ،شادکامی و تجربه احساس
تنهایی در سالمندان شوند ،شناسایی اینگونه مشکالت و
پیشگیری از آنها در افزایش کیفیت زندگی سالمندان نقش
مهمی ایفاء میکنند (چنگیزی و پناهعلی .)1395 ،نتیجه
بررسی شین و شوکیا ( )2010که در پژوهشی در جوامع
گوناگون مخصوص سالخوردگان انجام داد ،نشان داده شد
که جوامع گوناگون تأثیر مثبتی بر سالمت جسمی و
سالمت روانی این افراد دارند و به سالمندان کمك میکنند
تا بر محدودیت تحرک خود غلبه کنند و مشارکت اجتماعی
بیشتری داشته باشند با این حال اجتماع سالخوردگان
تعیینکننده راحتی و خشنودکنندگی نیست .اوکابایاشی
( )2014در مطالعه خویش به بررسی تأثیر حمایت اجتماعی
و تعامل منفی بر بهداشت روان سالمندان ژاپن پرداختند که
یافتههای این پژوهش نشان میدهد تأثیر منابع مختلف
حمایت اجتماعی و تعامالت منفی بر بهداشتروان به
ماهیت شبکههای اجتماعی نیز بستگی دارد .پژوهش
وونگ ( )2014نیز که بر زنان سالمند انجام شده است
نشان میدهد که حمایت عاطفی که یکی از انواع حمایت
اجتماعی است ،بیشترین تأثیر را بر سالمت جسمی و روانی
دارد .همچنین پژوهش هاین و بروینگ ( )2014نشان داد
که بسیاری از عوامل پیشبینی کنندهی سالمت و عملکرد
بهتر سالمندان ،جنبهی اجتماعی ،روانشناختی و رفتاری
داشته و بالقوه قابل تغییر هستند .این یافتهها نشان
میدهند که موفقیت در سالمندی تحت تأثیر عوامل
تغییرناپذیری همچون وضعیت ژنتیکی فرد نیست بلکه
بیشتر عواملی چون سطح فعالیت بدنی فرد ،تعامالت
اجتماعی و نگرش به زندگی بر سالمت سالمندان مؤثر
خواهند بود .براون و مك گیل ( ،)2011در پژوهش خود
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دریافتند که هنگام وجود احساس ناراحتی و فقدان
شادکامی ،عزت نفس افراد کاهش مییابد ،به عبارتی دیگر،
بین شادکامی و عزتنفس ارتباط متقابل وجود دارد.
جعفری ،حاجلو و خزان ( )1391نشان دادند سالمتروانی
سالمندان توسط متغیرهای بهزیستی مذهبی ،بهزیستی
وجودی ،سرسختی روانشناختی و سن به خوبی قابل
پیشبینی است .نتایج این پژوهش تلویحات مهمی در
خصوص اهمیت بهزیستی معنوی و سرسختی روانشناختی
در حفظ سالمتروانی سالمندان داشت با توجه به اینکه
تمایزیافتگی و تحمل ناکامی و ابعاد مختلف آنها در
شکلگیری سرسختی روانشناختی سالمندان مؤثر هستند
و همچنین سرسختی روانشناختی در جلوگیری از جذب
سالمندان به عوامل ناکامی نقش مهم و اساسی را ایفا
میکند و از آنجایی که سرسختی روانشناختی سالمندان در
دهههای گذشته مورد توجه نبوده ،بنابراین در این پژوهش
سعی بر این بود که سؤال اصلی پژوهش را مورد بررسی
قرار دهیم که آیا تمایز یافتگی و تحمل ناکامی توان
پیشبینی سرسختی روانشناختی سالمندان را دارند؟
روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان
پژوهش حاضر باتوجه به روش توصیفی و شیوه اجرا از نوع
همبستگی است .در این پژوهش جامعه آماری کلیه
سالمندان باالی  60سال تحت پوشش اداره تأمین
اجتماعی شهر کرمانشاه بودند ،که به گزارش اداره تأمین
اجتماعی ،تعداد آنها حدود  450نفر اعالم شد .شرکت
کنندگان شامل افراد بازنشسته اداره تأمین اجتماعی بودند و
بصورت داوطلبانه و اختیاری تمایل به همکاری در پژوهش
را داشتند .نمونه آماری نیز با استفاده روش نمونهگیری در
دسترس تعداد  200نفر از سالمندان انتخاب شد .به دالیل
مختلف از بین  200نفر شرکتکننده تعداد  5نفر ریزش
داشت و سپس تعداد نمونه این پژوهش به  195نفر رسید.
مالکهای ورود به مطالعه عبارت از ( )1عدم وجود نقایص
شناختی مانند نقص حافظه و بیماری آلزایمر )2( ،عدم
وجود معلولیت جسمانی )3( ،عدم وجود بیماریهای خاص
و مزمن جسمانی ( )4عدم وجود بیماریهای سایکوتیك
(مانند اسکیزوفرنی) و ( )5رضایت شخصی برای شرکت در
مطالعه بودند .همچنین مالکهای خروج از مطالعه عبارت
از ( )1ضعف بینایی و ناتوانی در تکمیل صحیح پرسشنامه،
( )2ضعف شنوایی و توانایی ارتباط کالمی مناسب با
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پژوهشگر و ( )3عدم دقت در تکمیل پرسشنامه و ()4
خستگی و انصراف آنان از اجرای آزمون بودند .باقی افراد
پس از توضیحات در ارتباط با نحوهی تکمیل پرسشنامه
وارد مطالعه شدند .تعداد شرکتکنندگان  195نفر بود که از
این تعداد  110مرد و  85زن؛ و تعداد  24دیپلم 33 ،فوق
دیپلم 41 ،لیسانس و  12فوقلیسانس بودند.
ابزار
پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز .این
پرسشنامه به وسیله تحلیل عوامل نجاریان ،کیامرثی و
مهرابیزاده هنرمند ( )1377اعضای هیأت علمی گروه
روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ساخته شده است.
در سال  1377بر روی یك نمونه  523نفری از دانشگاه
آزاد اسالمی اهواز اعتباریابی شد که سرسختی را مورد
سنجش قرار میدهد .این آزمون یك نمره کل از
سرسختی افراد میدهد و فاقد مؤلفههای تعهد ،کنترل و
مبارزهجویی است .شیوه نمرهگذاری این پرسشنامه 27
مادهای به این صورت است که شرکتکنندگان به یکی از
چهار گزینه هرگز ،بندرت ،گاهی اوقات و اغلب اوقات
پاسخ گفته و بر اساس مقادیر صفر 3 ،2 ،1 ،نمرهگذاری
میشود .نجاریان و همکاران ( )1377برای سنجش پایایی
این مقیاس از دو روش بازآزمایی و همسانی درونی استفاده
کردهاند .ضریب همبستگی بین آزمون و آزمون مجدد با
فاصله زمانی  6هفته در نمونه  119نفری برای شرکت
کنندگان دختر و پسر به ترتیب  0/84و  0/85گزارش شد
و در روش همسانی درونی پرسشنامه سرسختی
روانشناختی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که
برای کل شرکتکنندگان  0/76بدست آمد.
پرسشنامه تمایزیافتگی خود .این پرسشنامه توسط
اسکورون و فریدلندر ( )1998طراحی و دارای  46سؤال
است که برای سنجش تمایزیافتگی افراد به کار میرود.
تمرکز این ابزار بر ارتباطهای مهم زندگی و روابط جاری
افراد با خانواده اصلی است .این پرسشنامه دارای  4خرده
مقیاس واکنشپذیری عاطفی ،جایگاه من ،گریز عاطفی ،و
همآمیختگی با دیگران است .پرسشنامه تمایزیافتگی خود
در ایران توسط اسکیان ( )1384بر روی یك نمونه 26
نفری از دانشآموزان سال اول دبیرستان اجرا شد .ضریب
آلفای کرونباخ گزارش شده توسط اسکورن و فریدلندر برای
«پرسشنامه تمایزیافتگی خود»  0.88است .همین ضریب
آلفا در پژوهش پلج-پوپکو که در سال  2004صورت گرفت
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 0.86گزارش شده است .در پژوهش اسکیان ()1384
ضریب آلفای کرونباخ  0/81به دست آمد .ضریب آلفای
این پرسشنامه در پژوهش شکیبایی به روش بازآزمایی نیز
 0/81بوده است .همین ضریب در پژوهش استوار  ،0/77و
در پژوهش خزاعی ( 0/9 )1386به دست آمد که پایایی
باالی این پرسشنامه را نشان میدهد.
مقیاس تحمل ناکامی .1هدف این مقیاس سنجش
میزان تحمل ناکامی فرد در رسیدن به اهداف میباشد .این
مقیاس دارای  35سؤال است که به صورت طیف لیکرت 5
امتیازی نمرهگذاری میشود .مجموع نمرات پایین نشانه
تحمل ناکامی باالی شرکتکنندگان و مجموع نمرات باال
نشان دهنده تحمل ناکامی کم شرکتکنندگان میباشد .در
مطالعه بابارئیسی و علیمهدی ( )1393مقیاس تحمل
ناکامی توسط  454دانشجویان ( 250پسر و  204دختر) که
به شیوه نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شده
بودند تکمیل گردید .از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی
پایایی و از روش تحلیل عاملی تأییدی و همبستگی
مؤلفهها با نمره کل مقیاس برای بررسی روایی پرسشنامه
استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که پایایی
برای کل شرکتکنندگان  ،0/84برای مؤلفه عدم تحمل
عاطفی  ،0/50عدم تحمل هیجانی  ،0/61پیشرفت ،0/52
و استحقاق  0/71میباشد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی
نشان داد شاخصهای مقیاس تحمل ناکامی دانشجویان بر
روی عوامل از قبل طراحی شده توسط هارینگتون ()2005
بار عاملی باالتر از  0/30دارند و ریشه خطای میانگین
مجذورات تقریباا برابر  0/04است .بنابراین پرسشنامه با
چهار عامل از برازش قابل قبولی برخوردار است .همچنین
همبستگی خرده مقیاسهای تحمل ناکامی با نمره کل
مقیاس باالتر از  0/38و در سطح  0/01معنیدار میباشند.
روش اجرا
پس از هماهنگیهای الزم با اداره تأمین اجتماعی شهر
کرمانشاه ،ارائهی توضیحات الزم ،تنظیم پرسشنامهها و
انتخاب شرکتکنندگان ،پرسشنامهها در این مرکز در
اختیار سالمندان قرار گرفت .سپس توضیحات الزم از سوی
پژوهشگر در مورد نحوه تکمیل پرسشنامهها به آنها ارائه
شد .از شرکتکنندگان خواسته شد اگر در فرآیند تکمیل
پرسشنامه با مشکلی مواجه شدند از پژوهشگر درخواست
Frustration tolerance scale
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توضیح بیشتری داشته باشند .سالمندان انتخاب شده پس از
اعالم رضایت جهت شرکت در پژوهش و دریافت تضمین
الزم مبنی بر اینکه اطالعات آنها محرمانه باقی خواهد
ماند ،اقدام به تکمیل پرسشنامهها کردند .پرسشنامهها
پس از تکمیل توسط پژوهشگر جمعآوری شد .الزم به ذکر
است که تعدادی از سالمندان به علت لرزش دست ،قادر به
پاسخگویی به پرسشنامهها نبودند؛ از این رو پژوهشگر
پرسشنامهها را برای این گروه قرائت میکرد و گزینهی
مدنظر آنها را عالمتگذاری میکرد .در پایان تعداد 5
پرسشنامه که ناقص بودند از مطالعه کنار گذاشته شدند و
تعداد  195پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
جدول 1
اطالعات روانسنجی برای متغیرهای پژوهش
سالمندان مرد
متغیرها
میانگین انحرافمعیار
21/69
137/63
تمایزیافتگی
6/55
واکنشپذیری عاطفی 29/87
5/38
25/56
جایگاه من
6/87
35/78
گریز عاطفی
6/31
26/08
همآمیختگی
11/92
61/86
تحمل ناکامی
11/49
سرسختی روانشناختی 48/82
جدول  1اطالعات توصیفی را برای متغیرهای و
زیرمقیاسهای آنها نشان میدهد .همانگونه که در جدول
مشاهده میشود .سطح معنیداری آزمون کولموگروف-
اسمیرونوف از مقدار  0/05بیشتر است ،لذا پیشفرض
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تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای آمار
توصیفی (میانگین ،انحراف معیار و فراوانی) و شاخصهای
آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون
گامبهگام چندراهه) در نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام شد.
یافتهها
تجزیه و تحلیل اطالعات پژوهش شامل اطالعات توصیفی
و آزمون فرضیههای پژوهش است .در قسمت اول
اطالعات توصیفی از جمله میانگین و انحراف معیار و در
قسمت استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شده است.

سالمندان زن
کولموگروف
میانگین انحرافمعیار اسمیرونوف
1/62
24/79
153/13
0/98
8/54
34/20
0/69
7/80
31/82
1/52
8/50
39/70
1/01
8/36
33/62
0/78
12/54
63/94
1/05
13/26
53/59

سطح
معنیداری
0/08
0/25
0/39
0/15
0/18
0/35
0/19

نرمال بودن توزیع متغیرها رعایت شده است .در قسمت
آمار استنباطی و برای آزمون فرضیهها از ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون گامبهگام استفاده شد.

جدول 2
همبستگی زیر مقیاسهای تمایزیافتگی و تحمل ناکامی با سرسختی روانشناختی سالمندان
7
6
5
4
3
2
1
متغیرها
 .1تمایز یافتگی
 .2واکنشپذیری عاطفی **- -0/31
*-0/25** 0/23
 .3جایگاه من
-0/29** 0/36** -0/09
 .4گریز عاطفی
**
**
*
**
-0/38
0/31
-0/13
0/42
 .5همآمیختگی با دیگران
**0/45** -0/42** 0/33** 0/12* 0/52
 .6تحمل ناکامی
**
**
*
**
**
- 0/52 0/42
-0/09
0/23
-0/31
0/43
 .7سرسختی روانشناختی
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طبق نتایج جدول  2تحمل ناکامی با مقدار 0/52
قویترین همبستگی را با ذهنخوانی دارد .همآمیختگی با
دیگران از زیرمقیاسهای تمایزیافتگی ،جایگاه من و
واکنشپذیری عاطفی به ترتیب با ضرایب  0/23 ،0/42و
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 -0/30همبستگی مثبت و معنیداری و منفی و معنیداری
با سرسختی روانشناختی دارند .با وجود این بین مؤلفههای
گریز عاطفی با سرسختی روانشناختی همبستگی
معنیداری مشاهده نشد.

جدول 3
خالصه تحلیل رگرسیون گام به گام سرسختی روانشناختی را از طریق تمایزیافتگی و تحمل ناکامی
متغیر
گام
B
β
R2
R
F
0/27 0/52 33/39
1
0/15 0/52
تحمل ناکامی
0/35 0/55 36/36
0/13 0/43
 2تحمل ناکامی
0/12 0/33
تمایز یافتگی در زمینه هم آمیختگی با دیگران
0/43 0/58 39/67
0/10 0/34
تحمل ناکامی
3
0/9 0/32
تمایز یافتگی در زمینه هم آمیختگی با دیگران
-0/8 -0/30
تمایز یافتگی در زمینه واکنش پذیری عاطفی
جدول  3خالصه تحلیل رگرسیون گام به گام سرسختی
روانشناختی را از طریق تمایزیافتگی در زمینههای
واکنشپذیری عاطفی ،جایگاه من ،گریز عاطفی و
همآمیختگی با دیگران و تحمل ناکامی نشان میدهد .در
این جدول مقادیر  R ،Fو  R2برای معنیداری مدلهای
رگرسیونی به همراه مقادیر  Bو  βبرای هر یك از
متغیرهای حاضر در مدل ارائه شده است .طبق این جدول
مقدار  Fدر گام اول  ،33/39در گام دوم  36/36و در گام
سوم  39/67بدست آمده است که هر دو معنیدار هستند.
در واقع مدل کلی رگرسیون در هر دو گام معنیدار است.
همچنین ضریب تبیین در گام اول  ،0/27در گام دوم 0/35
و در گام سوم  0/43حاصل شده است .همپنین از جدول
مشخص است که در اولین گام سرسختی روانشناختی بر
اساس بیشترین همبستگی با تحمل ناکامی وارد معادله
شده است و ضریب معنیدار و مثبت ( )0/52دارد .در
دومین گام تمایز یافتگی در زمینه همآمیختگی با دیگران
نیز به متغیر اول اضافه شده است و تأثیر معنیداری برای
آن بدست آمده است ( )0/33و در سومین گام تمایزیافتگی
در زمینه واکنشپذیری عاطفی نیز به متغیر اول اضافه شده
است و تأثیر معنیداری برای آن بدست آمده است (.)0/30

در نتیجه این یافتهها میتوان گفت هر سه فرضیه پژوهش
تأیید میشود.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش به منظور پیشبینی سرسختی روانشناختی بر
اساس میزان تمایزیافتگی و تحمل ناکامی در سالمندان
انجام گرفت .پس از تحلیل فرضیهها ،نتایج تحلیل فرضیه
اول نشان داد بین تمایزیافتگی با سرسختی روانشناختی
سالمندان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .به عبارت
دیگر ،هر چه تمایزیافتگی در سالمندان باالتر باشد به
همان اندازه سرسختی روانشناختی در آنان بیشتر خواهد
بود .همچنین بین تمایزیافتگی در زمینههای واکنشپذیری
عاطفی ،جایگاه من ،گریز عاطفی و همآمیختگی با دیگران
با سرسختی روانشناختی سالمندان رابطه مثبت معنیداری
مشاهده میشود .در تبیین نتیجه این فرضیه میتوان گفت
که سالمندان تمایز یافته تعریف مشخصی از خود و
عقایدشان دارند ،میتوانند جهت خویش را در زندگی
انتخاب نمایند و در موقعیتهای عاطفی شدید که در
بسیاری از افراد منجر به بروز رفتارهای غیرارادی و گرفتن
تصمیمهای نافرجام میشود ،کنترل خود را از دست ندهند
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و با در نظر گرفتن عقل و منطق تصمیمگیری کنند
(تیموری آسفیچی و همکاران.)1391 ،
از سوی دیگر افراد تمایزیافته میتوانند سرسختی
روانشناختی بیشتری داشته باشند .که روانشناسان
سالمت به دنبال شناسایی تجربیات و رفتارهایی بودند که
سالمت را ترویج میدادند ولی گاهی منجر به بیماری
میشدند (علیپور ،سجادی ،فروزان و بیگلریان.)1388 ،
همچنین روانشناسان سالمت تصمیم دارند که رفتارهای
سالمت را برای اهداف کمك به سالم ماندن افراد و نیز
کمك به اصالح رژیم غذایی بیماران تغییر دهند .درمان
رفتاری شناختی و اصالح رفتار فنونی هستند که اغلب
برای دستیابی به این هدف مورد استفاده قرار میگیرند
(گیبسون .)2007 ،نتیجه این فرضیه با نتایج تحقیقات
علیپور و همکاران ( ،)1390رشیدینژاد ( ،)1393پورمردان
( ،)1393علیزاده اصلی ( ،)1393پارپوچی ( )2013همسو و
همخوان است.
نتایج تحلیل فرضیه دوم نشان داد بین تحمل ناکامی با
سرسختی روانشناختی سالمندان رابطه مثبت معنیداری
وجود دارد .به عبارت دیگر ،هر چه تحمل ناکامی سالمندان
بیشتر باشد ،میزان سرسختی روانشناختی آنان نیز بیشتر
خواهد بود .در تبیین نتایج این نتیجه میتوان گفت از
آنجایی که بین تحمل ناکامی با سرسختی روانشناختی
سالمندان رابطه مثبت وجود دارد لذا به نظر میرسد که هر
چه سرسختی روانشناختی بیشتر باشد ،تحمل ناکامی هم
باالتر است و هرچه سرسختی روانشناختی کم باشد
تحمل ناکامی هم کمتر است .در تبیین این یافته بایستی
گفت که سرسختی روانشناختی نه فقط در سالمت
جسمانی و روانی بلکه در ابعاد دیگری از قبیل انگیزش،
یادگیری ،پیامدهای یادگیری و برنامهریزیهای آموزشی
تأثیرگذار است از طرف دیگر چن ،2006( 1به نقل از
افشون )1390 ،معتقد است که سرسختی میتواند به
عنوان یك عامل کلی جهت مقابله با پیامدهای نامطلوب
بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد .در همین رابطه نتایج
مطالعه موری ،2009( 2به نقل از کیارش )1391 ،نیز حاکی
از این است که افراد دارای سطوح پایین سرسختی برای
ابتال به ویژگیهای شخصیتی ناسالم و آشفتگیهای روانی
Chen
Murray

تمایل بیشتری دارند .سرسختی روانشناختی به عنوان
یك ویژگی مثبت نقش مؤثرتری در سالمتروانی افراد
بازی میکند .فرد سازگار و سالم از نظر شخصیتی و روانی،
فردی است که صفات و ویژگیهای گوناگون او با یکدیگر
در تعامل و ارتباط هستند .طبق عقیده هاریس ،2011( 3به
نقل از کیارش ،)1391 ،سالمتروان به معنی داشتن هدف
نهایی کمال و تحقق نفس ،داشتن کنترل بر عواطف و
احساسات ،پذیرفتن اشکاالت و کوشیدن در حد توان برای
حل آنها است .شواهد و سوابق پژوهشی نیز نشان میدهد
که سرسختی روانشناختی میتواند سنجش قابل پیشبینی
از سالمت روانی به حساب آید .نتایج این پژوهش با نتایج
صالحی و بشارت ( ،)1389ناخدا ( ،)1377میرجیان و
کوردوا ( ،)2007جادج و وتنیب ( )2005همسو و هماهنگ
میباشد .نتایج نشان داد رگرسیون سرسختی روانشناختی
سالمندان از روی متغیرهای تمایزیافتگی در زمینههای
واکنشپذیری عاطفی ،جایگاه من ،گریز عاطفی و
همآمیختگی با دیگران و تحمل ناکامی معنیدار میباشد.
نتایج تحلیل رگرسیون مرحلهای نیز نشان داده است که
متغیرهای تحمل ناکامی ،تمایزیافتگی در زمینه
همآمیختگی با دیگران و تمایزیافتگی در زمینه
واکنشپذیری عاطفی به ترتیب پیشبینیکننده سرسختی
روانشناختی سالمندان میباشند .در تبیین نتیجه این نتیجه
میتوان گفت که افراد همآمیخته به شدت به تأیید و
حمایت اطرافیان خود نیاز دارند و رفتارهایشان تحت تأثیر
سیستم عاطفی محیط و واکنش اطرافیان شکل میگیرد.
افراد تمایزیافته قادرند در موقعیتهای مختلف ،یا مطابق با
احساساتشان و یا بر اساس تفکرشان تصمیمگیری و رفتار
کنند .درحالیکه برای افراد تمایزنایافته تصمیمگیری به
صورت مستقل از دیگران ،سخت است و آنها تمایل دارند
همگام الگوهای عاطفی حاکم بر خانواده پیش بروند .الزم
به ذکر است ،تفکیك فرآیندهای عقالنی و احساسی به
معنای به شدت عینیگرا بودن و توقف اظهارات عاطفی
نیست ،بلکه منظور این است که افراد نباید تحت تأثیر
احساساتی قرار بگیرند که به درستی درکشان نمیکنند.
اشخاصی که درجه باالیی از استرس را برون بیماری
تجربه میکنند ساختار شخصیتی متفاوتی نسبت به افرادی
که در شرایط استرسزا بیمار میشوند دارد.
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همچنین میتوان گفت که مسائل و مشکالتی که
موجب یأس میشوند اگر به موقع و به طور منطقی حل
نگردند باعث ناراحتیها و تنشهای بسیاری میشوند که
نتیجه آن اختالل در شخصیت و رفتار فرد میشود و در
صورت پیشرفت فرد را به سوی بیماریهای روانی سوق
میدهد .برخی از این مسائل با اندک توجه و کوشش حل
میشوند ،اما برخی دیگر به آسانی حلشدنی نیستند .وظیفه
روانشناسان این است که بدانند ناکامی چگونه به وجود
آمده است و علل اصلی آن چه میباشد و در صورت لزوم
تالش نماید دریابد که چگونه میتوان از بروز یأس
جلوگیری نمود و یا آن را درمان کرد.
با توجه با اینکه پژوهش حاضر با هدف پیشبینی
سرسختی روانشناختی بر اساس میزان تمایز یافتگی و
تحمل ناکامی در سالمندان انجام گرفت ،پیشنهاد میشود
در پژوهشهای آتی به رابطه علت و معلولی این متغیرها
در قالب طرحهای آزمایش و همچنین به رابطه سایر
متغیرهای شناختی با سرسختی روانشناختی توجه شود.
پیشنهاد میشود پژوهش در سطح کلیتر و باتوجه به
شرایط فرهنگی واجتماعی ،اقتصادی افراد و گروههای
مختلف جامعه انجام پذیرد و همچنین توصیه میشود که
محققان این پژوهش را در گروههای مختلف و در سطحی
گستردهتر انجام دهند .پیشنهاد میشود که مطالب مربوط
به ویژگیهای شخصیتی مثبت مانند سرسختی روان-
شناختی که نقش بسزایی در تداوم تمایزیافتگی و تحمل
ناکامی دارد و همچنین ویژگیهای شخصیتی منفی مانند
کمالگرایی که نقش مهمی در ایجاد اختالالت روانی را
بازی میکند از طرق گوناگون به سالمندان معرفی و زمینه-
های رشد و توسعه یا تضعیف آنها آموزش داده شود.
سپاسگزاری
بدینوسیله از تمامی عزیزانی که ما را در انجام این مطالعه
یاری دادهاند تشکر و قدردانی میشود.
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