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فزایش سن، کاهش ادراک کارآمدی اجتماعی در اثر بازنشستگی و دور شدن فرزندان ا 31/03/1398دریافت: 
کنند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شود تا سالمندان احساس تنهایی باعث می

احساس  بینیدر پیش شناختیپذیری روانی و انعطافشناختروان یهاهیسرما بررسی نقش
صورت پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه سالمندان  ییتنها

نمونه این پژوهش شامل بود.  1397آماری پژوهش شامل سالمندان شهر اصفهان در سال 
ابزارهای مورد استفاده شامل ه دردسترس انتخاب شدند. سالمند بود که به شیو 253تعداد 

 ،وندروال و سیدن شناختیپذیری روانانعطافپرسشنامه  احساس تنهایی راسل،پرسشنامه 
های حاصل از تجزیه و تحلیل دادهبود. شناختی لوتانز و اولیو روان هایسرمایه پرسشنامه و

های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به این پژوهش با استفاده از روش
روان یهاهیسرماشیوه همزمان صورت گرفت. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین 

 .(P<001/0)وجود دارد  سالمندان ییاحساس تنها با شناختیپذیری روانی و انعطافشناخت
 شناختیپذیری روانی و انعطافشناختروان یهاهیسرماعالوه بر این نتایج نشان داد که 

که تفاوت معناداری در را دارند؛ در حالی سالمندان ییاحساس تنها بینی معنادارتوانایی پیش
پذیری ی و انعطافشناختروان یهاهیسرمابین )بینی متغیرهای پیشتوان پیش

ی و شناختروان یهاهیسرما(. با توجه به نقش معنادار P>05/0جود نداشت )شناختی( وروان
، الزم است سالمندان ییاحساس تنها بینی معناداردر پیش شناختیپذیری روانانعطاف

های بهبود ی و روششناختروان یهاهیسرماجهت کاهش احساس تنهایی، بسته آموزشی 
سالمندان تهیه و از آن استفاده نمود تا بدین وسیله شاهد شناختی برای پذیری روانانعطاف

 کاهش احساس تنهایی سالمندان بود.
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Growing old, decreasing perception of social efficiency because of 

retirement and separation from children cause the elderly to feel 

lonely. Therefore, the present study was conducted to investigate the 

role of psychological capitals and psychological flexibility in 

predicting loneliness among elderly. It was a correlational descriptive 

study. The statistical population of the study included elderly living in 

Isfahan in 2018. Samples included 253 elderlies who were selected 

through convenience sampling method. Loneliness scale (Russell), 

psychological flexibility questionnaire (Denis and Vanderwal) and the 

questionnaire of psychological capitals (Lotanz and Olio) were used to 

collect data. Data were analyzed using Pearson Correlation and 

simultaneous multiple regression. The results reported a significant 

relationship between psychological capitals and psychological 

flexibility and feeling loneliness in the elderly (P˂0.001). Moreover, 

the results showed that psychological capitals and psychological 

flexibility were significant predictors of loneliness among elderly, 

while there was no significant difference in predicting predictive 

variables (psychological capitals and psychological flexibility) 

(P˃0.05). Considering the meaningful role of psychological capitals 

and psychological flexibility in significantly predicting loneliness in 

elderly, it seems a necessity to provide training for psychological 

capitals and improve psychological flexibility among elderly to 

decrease feeling lonely and apply the outcomes to decrease loneliness 

in elderly.  
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اجتماعی است که دوران حیات انسان موجودی اندیشمند و 
های های بسیاری همراه است و دورهاو با فراز و نشیب

مختلفی از تولد تا مرگ را زیر عنوان مراحل گذار از کودکی 
پشت  1سالی و در نهایت گذار به سالمندیبه جوانی، میان

ای فرآیندی، بیولوژیک و سالمندی پدیده. گذاردسر می
فرسودگی ساختار فیزیولوژیک زیستی است که پیر شدن و 

شود. این تغییرات و فرسودگی فیزیکی، انسان را شامل می
)زارعی و  دهدروان انسان را نیز زیر تأثیر خود قرار می

وجود پدیده سالمندی و جمعیت سالمند در (. 1386قربانی، 
کسی است که  ای اجتناب ناپذیر است. سالمندهر جامعه

یک فرایند تدریجی رو به  نیرو و قوای جسمانی او طی
کاستی و زوال نهاده است و از این رو برای امور زندگی 

)وانگ و همکاران، اش به کمک نیازمند است روزمره
ای از سالخوردگی برای بعضی از سالمندان، مرحله(. 2019

رشد و تکامل است که همراه با آسایش و رضایت خاطر 
مرحله منفی از است. در صورتی که برای برخی دیگر، یک 

 . (2018)شیه، یانگ، گارتاگانیس، یو و اینوی،  تسزندگی ا
اند، احساس یکی از عواملی که سالمندان با آن مواجه

؛ 1397است )نوغانی، یعقوبی، الهام و مهران،  2تنهایی
؛ حیدری، 1395میردریکوند، پناهی و حسینی رمقانی، 

؛ بخت و زاسنیوسکی، 1395قدوسی بروجنی و ناصح، 
 -(. احساس تنهایی سالمندان یکی از مشکالت روانی2012

اجتماعی است که کمتر به آن توجه شده است. کاهش 
نزدیکان، آنان را در قوای جسمانی و سالمتی و فوت 

دهد و برای بسیاری از سالمندان معرض خطر انزوا قرار می
ای ناخوشایند و فرساینده است تنهایی در آخر عمر پدیده

(. احساس 1393 ،فردمحسنی و شمسائی، چراغی، اسمعیلی)
تنهایی علت بسیاری از حاالت نامتعادل روانی سالمندان 

است )هنریچ و گالون، چون خودکشی، افسردگی و ناامیدی 
(. احساس تنهایی به عنوان یک وضعیت دیرپای 2006

دهد که فرد احساس درماندگی عاطفی، زمانی روی می
کند و یا فاقد الگوی بیگانگی، سوء تفاهم یا طرد شدگی می

اجتماعی مناسب برای فعالیت های مطلوب، به ویژه 
لق هایی است که احساس یکپارچگی اجتماعی و تعفعالیت

والمینک، هاومان وین، سازد )دیعاطفی را فراهم می
کند تا (. این تعریف کمک می2010گروت، ویر و دیوانت

اصطالح احساس تنهایی به درماندگی ناشی از نوعی 

                                                 
1 elderly 
2 loneliness 

اعی احساس همیشگی جدایی از دیگران و نه انزوای اجتم
شود که افرادی چنین یادآور میمحدود شود. این تعریف هم

کنند، یا فردی که خود را با دیگران محدود می که تماس
دهد، به شکل یک سبک زندگی منزوی را ترجیح می

سلز و کنند )ویسمن، مایحتمی احساس تنهایی نمی
(. تنها 2011؛ واورزینیک و پوالرویتمان، 2006شارابانی، 

بودن با احساس تنهایی کردن یکسان نیست و حتی 
دیگران بودن را به منزله  توان با دیگران و در کنارنمی

جلوگیری از احساسات تنهایی فرض نمود )برگمان و سگال 
 (. 2018کارپاس، 

تواند منجر به شناختی که میروان هایلفهؤیکی از م
بهبود قدرت حل مسأله سالمندان و بهبود بهداشت روانی 

است )اورکی، جهانی  3شناختیپذیری روانآنها شود، انعطاف
ها نیز بیانگر (. از طرفی نتایج پژوهش1396و رحمانیان، 

تواند با شناختی میپذیری روانآن است که انعطاف
گسترش دامنه حمایت اجتماعی سالمندان، به احتمال 

، حسینیباالیی احساس تنهایی آنها را کاهش دهد )
ذیری پانعطاف (.139۴، بایگیو فضایلی ، مهدوی نیسیانی

شناختی به معنای مجموعه رفتارهایی است که فرد در روان
، و همکاران دهد )بنویهایش انجام میراستای ارزش

(. روی هم رفته نبود رفتارهایی که در راستای 2018
شود که فرد احساس کند های فرد باشند، باعث میارزش
اش را سراسر اش بدون معنا و هدف است و یا زندگیزندگی

پذیری و رنج احساس کند. همچنین دارا بودن انعطافدرد 
شود که فرد عالوه بر رفتارهای شناختی سبب میروان

(. 2016ارزشمندانه، دارای تعهد در عمل نیز باشد )هیز، 
 در را فرد رفتار و فکر تواندمی شناختیروان پذیریانعطاف

المارزوگی، )کند  سازگار محیطی شرایط تغییرات به پاسخ
 شواهدی اساس این بر(. 2017کراکن، چیکلوت و مک

 با شناختیروان پذیریانعطاف دهدمی نشان که دارد وجود
 از ایگسترده طیف در پذیریآسیب و روانی بهزیستی
 روانی هایناراحتی و افسردگی، اضطراب شامل که ناراحتی
، الپاالینن، کانگاسنمی) دارد شود، رابطهمی عمومی

؛ والدک، تایندال، ریما و چیمل، 201۴، تاملینکانکانپا و 
 (.2018، و همکاران ؛ دنکال2017

شناختی، متغیر پذیری روانعالوه بر انعطاف
ای تواند قدرت مقابلهنیز می ۴شناختیهای روانسرمایه

                                                 
3 Psychological flexibility 
4 Psychological Capital 
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سالمندان را بهبود بخشیده و رضایت کلی از زندگی را در 
(. حال آنکه 1396پور، )جعفری و حسامآنها افزایش دهد 

های های پیشین بیانگر آن است که سرمایهنتایج پژوهش
آوری و امیدواری گیری از تابتواند با بهرهشناختی میروان

نقشی مهم در کاهش احساس تنهایی داشته باشد 
 سرمایة  (.1397، زاده نمینیعباسقلی و مازندرانی)

شناختی نشناختی از نظر مفهومی، حالتی مثبت از رواروان
فردی در زمینه رشد و تحول است که حداقل چهار 

)اطمینان  1مشخصه قابل شناسایی دارد: خودکارآمدی
داشتن به توانایی خود و تالش ضروری و الزم به 

 2انگیز(، امیدواریمنظورکسب موفقیت در تکالیف چالش
)پایمردی و پشتکار در جهت نیل به اهداف و تغییر مسیر 

 3بینیبرای دستیابی به موفقیت در صورت نیاز(، خوش
 )اسناد مثبت نسبت به موفقیت در حال و آینده(، و 

پذیر بودن برای دستیابی به که مفهوم انعطاف ۴آوریتاب
موفقیت و اهداف را در زمان رو به رو شدن با دشواری و 

، 2011در بر دارد )اوی، ریچارد، لوتانز و مادر،  مشکالت
مؤلفه  (. از نظر ماهیتی2019مورگان،  -استارتمن و یوسف

ها و شناختی دارای بار مثبت بوده و به ظرفیتسرمایه روان
شود نگریسته میهای انسان از دیدگاهی مثبت توانایی

؛ تسار، هسا و لین، 2010)اوی، لوتانز، اسمیت و پالمر، 
2019.) 

شد ضرورتی که برای انجام پژوهش حاضر احساس می
گونه بیان کرد که توجه به فرایندهای توان اینرا می

شناختی سالمندان )به خصوص احساس تنهایی( دارای روان
تواند اهمیت فراوان است. چرا که احساس تنهایی می

سالمت روان سالمندان را با آسیب جدی مواجه سازد. بر 
در صورت رسیدن به یک نتیجه معنادار در  این اساس

شناختی و پذیری روانبینی انعطافراستای توان پیش
شناختی در احساس تنهایی سالمندان، میهای روانسرمایه

گیری از توان با تدوین بسته آموزشی در راستای بهره
پذیری شناختی و انعطافهای روانآموزش سرمایه

سالمندان را کاهش داده و در  شناختی، احساس تنهاییروان
نتیجه سالمت روانی کلی آن را نیز با بهبود مواجه ساخت. 

شناختی در سالمندان همچون حال با توجه به آسیب روان
هایی همچون احساس تنهایی و همچنین نقش مؤلفه

                                                 
1 self-efficacy 
2 hope 
3 optimism 
4 resiliency 

در  یشناختروان یهاهیسرمای و شناختروان یریپذانعطاف
روان سالمندان و همچنین ای و سالمت بهبود قدرت مقابله

 یریپذانعطاف عدم انجام پژوهشی در راستای بررسی نقش
 بینیدر پیش یشناختروان یهاهیسرمای و شناختروان

، پژوهشگران بر آن شدند تا نقش سالمندان ییاحساس تنها
در  یشناختروان یهاهیسرمای و شناختروان یریپذانعطاف

را به عنوان مساله سالمندان  ییاحساس تنهابینی پیش
 اصلی پژوهش حاضر مورد بررسی و آزمون قرار دهد. 

 روش

 کنندگانطرح پژوهش و شرکت
پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. 
جامعه آماری پژوهش شامل سالمندان شهر اصفهان در 

بود. تعیین حداقل حجم نمونه الزم برای  1397سال 
 یابی بسیار با اهمیت است.چندگانه و مدلتحلیل رگرسیون 

نفر  200بسیاری از پژوهشگران حداقل حجم نمونه الزم را 
(. بر 2001اعالم کرده اند )کالین، هوناکر، جوزف و سچیو، 

نفر بود که جهت  250این اساس تعداد نهایی حجم نمونه 
نفر در نظرگرفته شد. از این  300جبران ریزش احتمالی 

رسشنامه به دلیل مخدوش بودن حذف و تعداد پ ۴7تعداد، 
پرسشنامه وارد پژوهش شد. در پژوهش حاضر از  253

گیری در دسترس استفاده شد. بدین صورت که روش نمونه
ی هاراها، کانونساز بین سالمندان حاضر در فرهنگ

ها، با توجه به های مختلف و پارکبازنشستگی سازمان
سالمند زن و مرد  300د های ورود به پژوهش تعدامالک

های پژوهش به آنان ارائه داده شد. انتخاب و پرسشنامه
های جمعیت شناختی بیانگر آن بود که میانگین سنی داده

سال بود. عالوه بر این از  ۴/6۴سالمندان حاضر در پژوهش 
 38/59نفر )معادل  150سالمندان حاضر در پژوهش تعداد 

درصد( زن بودند.  62/۴0نفر )معادل 103درصد( مرد و 
همچنین بیشتر این افراد دارای سطح تحصیالت دیپلم 

های ورود مالکدرصد(.  3/۴۴نفر معادل  112بودند )
سال،  60داشتن محدوده سنی باالتر از ( 1عبارت بودند از )

( دارا بودن سطح هوشیاری و شناختی الزم جهت شرکت 2)
اختالالت ( نداشتن ۴( عدم معلولیت، )3) ،در پژوهش

( داشتن تمایل به شرکت در 5) ،شخصیتی مزمن-روانی
داشتن حداقل سطح تحصیالت سیکل بود. ( 6و ) پژوهش

( عدم تمایل به ادامه حضور 1های خروج از پژوهش )مالک
( بروز 3ها و )( پاسخ مخدوش به پرسشنامه2در پژوهش، )
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بینی نشده )همانند بیماری( بودند. جهت حوادث پیش
برای شرکت  سالمندانرضایت اخالق در پژوهش، رعایت 

 آگاه انجام پژوهشکسب و از کلیه مراحل  پژوهشدر 
عالوه بر این به این افراد اطمینان داده شده که  ند.دش

اطالعات آنها در اختیار هیچ کسی قرار داده نشده و نتایج 
های نام منتشر خواهد شد. دادهپژوهش به صورت بی

نگر آن بود که میانگین سنی سالمندان جمعیت شناختی بیا
سال بود. عالوه بر این از سالمندان  ۴/6۴حاضر در پژوهش 

درصد(  38/59نفر )معادل  150حاضر در پژوهش تعداد 
درصد( زن بودند. همچنین  62/۴0نفر )معادل 103مرد و 

 112بیشتر این افراد دارای سطح تحصیالت دیپلم بودند )
 درصد(. 3/۴۴نفر معادل 

 ابزار

پرسشنامه احساس تنهایی   .1تنهایی احساس مقیاس

در دانشگاه کالیفرنیا ساخته شد. علیرغم  2توسط راسل
اعتبار و پایایی مناسبی که برای این مقیاس گزارش شده 
بود برای رفع برخی نواقص راسل و همکاران در سال 

ای را ارائه دادند )راسل، نسخه تجدیدنظر شده 1980
تدوین شد،  1996که در سال  سوم نسخه در آنها (.1996
 ترساده را آن به پاسخگویی نحوه و آزمون هایعبارت

 به مثبت منفی از را آزمون چهارم ماده کرده و محتوای
 طراحی ایگونه به را آزمون مواد همچنین ند.داد تغییر

را اجرا کرد این که بتوان از طریق مصاحبه آن کردند
درجه ۴است که در طیف لیکرت سؤال  20مقیاس شامل 

شود. دامنه نمرات =همیشه( نمره داده می۴=هرگز 1ای )
 این برای (1996) است. راسل 80تا  20این پرسشنامه بین 

گزارش کرد.  9۴/0با  برابر آلفای ضریب مقیاس نسخه
همچنین این پژوهشگر روایی محتوایی این پرسشنامه را 

بحیرایی، دالور و مطلوب گزارش کرده است. در پژوهش 
 ضریب و 88/0آلفای کرونباخ مقیاس ( 1385احدی )

 67/0 تنهایی احساس و افسردگی نمرات بین همبستگی
در پژوهش حاضر نیز پایایی با استفاده از محاسبه شد. 

 به دست آمد. 8۴/0ضریب آلفای کرونباخ 
 .3شناختیروان پذیريانعطاف پرسشنامه

 و سیدن توسط شناختیپذیری روانانعطاف پرسشنامه
 پرسشنامه نیا. است شده ساخته 2010 سال در وندروال

                                                 
1 Loneliness Scale  
2 Russell 
3 psychological flexibility questionnaire  

 از نوعی سنجش و برای باشدیم سؤال 20بر مشتمل
 برای چالش فرد موفقیت در شناختی کهروان پذیریانعطاف

 به است، کارآمدتر الزم با افکار ناکارآمد افکار جایگزینی و
 و ها، کنترلنیگزیجا اسیرمقیز سه دارایو  رودمی کار
این پرسشنامه ی است. انسانی رفتارها یبرا ییهانیگزیجا

 کامالا لیکرت است که از امتیاز ای درجه 7براساس مقیاس 
دامنه بندی شده است. درجه 7موافقم  کامالا  تا 1مخالفم 

های باالتر نمرهاست.  1۴0تا  20نمرات پرسشنامه بین 
 پژوهش درپذیری روانی بیشتر است. نشان دهنده انعطاف

 را پرسشنامه نیا همزمان اعتبار (2010) واندروال و سیدن
 ییروا و -39/0برابر با  بک یافسردگ پرسشنامه با

 شناختیپذیری روانانعطاف اسیمق با را آن ییهمگرا
( 2012ماسودا و تالی ). آوردند بدست 75/0 نیراب و نرتیما

اند. محاسبه کرده 82/0نیز میزان پایایی این پرسشنامه را 
 نقل به ؛1392) یفرمان و انینیبحر یشاره، سلطان رانیا در
 بیضر( 1393، شبانیزاده هاشمی شیخاحتشام ی وفاضل از

 کل نباخوکر یآلفا بیضرا و 81/0 را اسیمق کل ییبازآزما
 یهاداده کرونباخ یآلفا. نمودند گزارش 90/0 را اسیمق

زاده هاشمی احتشام ی وفاضل پژوهش در پرسشنامه نیا
پژوهش حاضر  در. آمد دست به 75/0( 1393شبانی )شیخ

ها، نیگزیجاهای نیز آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس
 بیترت به یانسان یرفتارها یبرا ییهانیگزیجا و کنترل

و برای نمره کل پرسشنامه  80/0و  77/0، 82/0 برابر
 . آمد بدست 79/0

پرسشنامه  .۴شناختی لوتانزپرسشنامه سرمایه روان

توسط  2007شناختی در سال روان هایسؤالی سرمایه 2۴
لوتانز و اولیو تهیه گردیده و از چهار زیرمقیاس 

تا  7)سؤاالت  (، امیدواری6خودکارآمدی )سؤاالت یک تا 
بینی )سؤاالت ( و خوش18تا  13آوری )سؤاالت اب(، ت12
( تشکیل گردیده است. هر زیرمقیاس این 2۴تا  19

کنندگان به هر پرسشنامه دارای شش ماده بوده که شرکت
ای لیکرت )کامالا مخالفم ماده بر مبنای مقیاس شش درجه

دهد. به منظور تا کامالا موافقم: نمره یک تا شش( پاسخ می
شناختی، در ابتدا نمره هر سرمایه روان ءنمرهمحاسبه 

زیرمقیاس را به طور جداگانه محاسبه و سپس مجموع 
دهد. نمرات، نمره کل سرمایه روان شناختی را تشکیل می

باشد. از می 1۴۴و حداکثر  2۴حداقل نمره این پرسشنامه 
طریق تحلیل عاملی تأییدی، روایی سازه این پرسشنامه 
                                                 
4 luhans psychological capital questionnaires (PCQ) 
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آلفای کرونباخ و بازآزمون پرسشنامه به  تأیید شده است و
به دست آمده است )نریمانی،  80/0و 97/0ترتیب

. پژوهش فروهر، (1393محمدزاده، امیدوار و امیدوار، شاه
( بعد از دو اجرای آزمایشی و 1390هویدا و جمشیدیان )

اظهارنظر صاحبنظران، روایی صوری و محتوایی این 
ر داده و ضریب اعتبار آن نیز از پرسشنامه را مورد تایید قرا

گزارش گردیده است. فرخی و  87/0طریق آلفای کرونباخ 
( نیز برای تعیین روایی، در پژوهش خود از 139۴سبزی )

همبستگی نمره هر بعد با نمره کل استفاده نموده و با توجه 
به نتایج تحقیق، ضرایب ابعاد خودکارآمدی، امیدواری، تاب

و  65/0، 66/0، 78/0 ،8۴/0ه ترتیب بینی بآوری و خوش
به دست آمد که بیانگر اعتبار  89/0برای کل مقیاس 

پژوهش حاضر نیز آلفای  درمطلوب این مقیاس بود. 
های خودکارآمدی، امیدواری، کرونباخ برای خرده مقیاس

و  79/0، 80/0، 78/0 برابر بیترت بهبینی آوری و خوشتاب
 .آمد بدست 81/0 برای نمره کل پرسشنامه 80/0

 روش اجرا
ای از طرف نامهجهت انجام پژوهش حاضر ابتدا معرفی 

های بازنشستگی دریافت و با دانشگاه جهت ارائه به کانون
ها، موافقت مسئولین جهت انجام حضور در این کانون

ها اخذ شد. با مراجعه به پژوهش حاضر در آن محل

های مختلف سازمانای بازنشستگی هراها، کانونسفرهنگ
و شناسایی  1397ها در فصول پاییز و زمستان سال و پارک

شناختی، سال دارای سالمت روان 60سالمندان باالی 
های پژوهش توسط نویسنده اول پژوهش به آنها پرسشنامه

ارائه و از آنها درخواست شد تا با کمال صبر و حوصله به 
یت اخالق در های پژوهش پاسخ دهند. جهت رعاپرسشنامه

پژوهش رضایت افراد برای شرکت در پژوهش کسب و از 
شدند. همچنین به آنها اطمینان  کلیه مراحل پژوهش آگاه

داده شد که اطالعات آنها به شکل محرمانه باقی خواهد 
 استنباطی آمار و توصیفی آمار از حاضر پژوهش در ماند.

 زیمرک هایشاخص توصیفی، آمار قسمت در. شد استفاده
 استنباطی آمار قسمت در و ار،یمع انحراف و نیگیانم رینظ

 رسونیپ یهمبستگ سیماتر از هاداده تحلیل و تجزیه برای
 به الزم. شد استفادهو رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان 

 تحلیل و تجزیه جهت حاضر، پژوهش در که است ذکر
 . شد استفاده 23نسخه  SPSS افزارنرم از آماری،

 هایافته
های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول یافته

 ارائه شده است. 1

 

 1جدول 

 شناختیپذیری روانشناختی و انعطافهای روانهای توصیفی احساس تنهایی، سرمایهیافته 

 باالترین نمره نمره کمترین انحراف معیار میانگین نمونه متغیر

 60 20 56/9 75/33 253 احساس تنهایی
 126 38 02/16 ۴7/96 253 شناختیهای روانسرمایه
 105 28 38/1۴ 82/82 253 شناختیپذیری روانانعطاف

حاکی از آن است که در  1نتایج ارائه شده در جدول 
گروه نمونه پژوهش میانگین و انحراف معیار متغیر احساس 

شناختی های روان، متغیر سرمایه(75/33 ± 56/9)تنهایی 
شناختی پذیری روانو متغیر انعطاف (۴7/96 ± 02/16)
است. قبل از ارائه نتایج  به دست آمده (82/82 ± 38/1۴)

های فرضل آزمون همبستگی پیرسون، پیشتحلی
های پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت. بر همین آزمون

اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که پیش
ها در متغیرهای ای دادهفرض نرمال بودن توزیع نمونه

پذیری شناختی و انعطافهای رواناحساس تنهایی، سرمایه
فرض (. همچنین پیش<05/0Pاست )شناختی برقرار روان

همگنی واریانس نیز توسط آزمون لوین مورد سنجش قرار 
داد گرفت که نتایج آن معنادار نبودکه این یافته نشان می

ها در متغیرهای احساس فرض همگنی واریانسپیش
پذیری شناختی و انعطافهای روانتنهایی، سرمایه

حال به ارائه  (.<05/0Pشناختی رعایت شده است )روان
 شود.نتایج جداول استنباطی پرداخته می
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 2جدول

 شناختیپذیری روانانعطاف شناختی وهای رواناحساس تنهایی، سرمایههمبستگی بین  

 3 2 1 متغیرها

   - شناختیهای روانسرمایه .1
  - **0/72 شناختیروانپذیری انعطاف .2

 - **0/۴7- **0/50- احساس تنهایی .3

001/0>p**  

 2جدول با توجه به ضریب همبستگی پیرسون در 
شناختی و های روانسرمایه مشخص است متغیرهای

و  50/0به ترتیب به میزان  شناختیپذیری روانانعطاف
با احساس تنهایی سالمندان همبستگی دارند. الزم  ۴7/0

به ذکر است که همبستگی مشاهده شده به شکل معکوس 
حال پس از اطمینان از وجود همبستگی بین است. 

داول بین با متغیر مالک به بررسی جمتغیرهای پیش
شود تا مشخص گردد که سهم هر رگرسیون پرداخته می

شناختی و های روانبین )سرمایهیک از متغیرهای پیش
بینی معنادار متغیر شناختی( در پیشپذیری روانانعطاف
 ( به چه اندازه است. احساس تنهایی سالمندانمالک )

 
 3جدول 

 شناختیوانرپذیری شناختی و انعطافهای روانبر اساس سرمایه مدل رگرسیون نمرات احساس تنهایی سالمندانتحلیل واریانس 

 R R2 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 275/0 52۴/0 0001/0 ۴0/۴7 ۴9/3167 2 98/633۴ رگرسیون
     82/66 250 31/16705 باقیمانده

      252 29/230۴0 کل

مدل رگرسیون  Fبر اساس نتایج جدول فوق، مقدار 
های بین )سرمایهدار است. بنابراین متغیرهای پیشمعنی
اند شناختی( توانستهپذیری روانشناختی و انعطافروان
احساس تنهایی بینی معناداری از متغیر مالک )پیش

( به دست دهند. ضریب تبیین مدل نیز نشان سالمندان

اختی و شنهای روانبین )سرمایهدهد که متغیرهای پیشمی
درصد از  5/27اند شناختی( توانستهپذیری روانانعطاف

را تبیین کنند. در ادامه احساس تنهایی سالمندان تغییرات 
بینی هر یک از متغیرها به تفکیک معناداری توان پیش

 شود.بررسی می

  ۴جدول 
 شناختیپذیری روانشناختی و انعطافهای روانبر اساس سرمایهاحساس تنهایی سالمندان ضرایب رگرسیون همزمان نمرات 

 B Std. Error  β t  Sig VIF بینمتغیرهای پیش

 88/0 0001/0 -25/۴ -33/0 0۴6/0 -19/0 شناختیهای روانسرمایه

 85/0 003/0 -3 -23۴/0 052/0 -15/0 شناختیپذیری روانانعطاف

خطی ابتدا ذکر این نکته ضروری است که بررسی هم
بین توسط شاخص تحمل نشان از آن بودن متغیرهای پیش

های درصد واریانس متغیر سرمایه 88داشت که 
 85شناختی و پذیری روانشناختی توسط متغیر انعطافروان

شناختی توسط پذیری رواندرصد واریانس متغیر انعطاف
شود که زمینه را برای شناختی تببین نمیهای روانسرمایه

سازد. حال نتایج جدول از تحلیل رگرسیون مهیا می استفاده
دهد، ضرایب رگرسیون هر دو متغیر نشان می ۴

شناختی پذیری روانشناختی و انعطافهای روانسرمایه
معنادار شده است. بدین صورت که یک واحد افزایش در 

شناختی به شرط ثابت فرض کردن های روانمتغیر سرمایه
 33/0شناختی، به طور متوسط با وانپذیری رمتغیر انعطاف
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انحراف معیار کاهش در احساس تنهایی سالمندان همراه 
خواهد بود. حال جهت بررسی معناداری تفاوت بین تأثیر 

شناختی و های روانبین )سرمایهمتغیرهای پیش
شناختی( در متغیر مالک )احساس پذیری روانانعطاف

سیون حاصل از تنهایی سالمندان( به نتایج جدول رگر

شود، چرا بین پرداخته مینمرات استاندارد متغیرهای پیش
بین در متغیر مالک که بررسی تفاوت تأثیر متغیرهای پیش

های رگرسیونی، تنها به وسیله نمرات استاندارد در تحلیل
 تواند انجام گیرد. حاصل از نمرات خام می

 5جدول 
 با نمرات استاندارد شناختیپذیری روانشناختی و انعطافهای روانضرایب رگرسیون احساس تنهایی سالمندان بر اساس سرمایه

 .Std متغیرهای پیش بین

Error 
Sig 

 سازیدرصدی با استفاده از آزمون خودگردان 95فاصله اطمینان 

 کران باال پایینکران 

 51/۴ 56/0 02/0 5۴/0 شناختیهای رواننمرات استاندارد سرمایه
 33/6 2۴/3 0001/0 37/1 شناختیپذیری رواننمرات استاندارد انعطاف

با توجه اینکه کران باال و پایین نمرات استاندارد دو 
پذیری شناختی و انعطافهای روانمتغیر سرمایه

سازی نمرات شناختی، با استفاده از آزمون خودگردانروان
استاندارد، دارای همپوشانی هستند، بنابراین تفاوت آماری 

شناختی و های روانمعناداری بین متغیرهای سرمایه
بینی متغیر مالک در پیش شناختیپذیری روانانعطاف

 تنهایی سالمندان( وجود ندارد.)احساس 

 گیريبحث و نتیجه
روان یهاهیسرما پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش

 بینیدر پیش شناختیپذیری روانی و انعطافشناخت
انجام شد. نتایج نشان داد که سالمندان  ییاحساس تنها

ی و شناختروان یهاهیسرمارابطه معناداری بین 
 سالمندان ییاحساس تنها با شناختیپذیری روانانعطاف

 یهاهیسرماعالوه بر این نتایج نشان داد که  .وجود دارد
توانایی  شناختیپذیری روانی و انعطافشناختروان
را دارند؛ در  سالمندان ییاحساس تنها بینی معنادارپیش
بینی متغیرهای که تفاوت معناداری در توان پیشحالی
پذیری ی و انعطافشناختروان یهاهیسرمابین )پیش
 شناختی( وجود نداشت.روان

 یهاهیسرمایافته اول پژوهش مبنی بر نقش معنادار 
با  سالمندان ییاحساس تنها بینیی در پیششناختروان

( همسو بود. 139۴و همکاران ) حسینینتایج پژوهش 
پذیری که انعطافاند چنانکه این پژوهشگران نشان داده

تواند با گسترش دامنه حمایت اجتماعی شناختی میروان
سالمندان و جلب حمایت اجتماعی برای این افراد، ادراک 

تنهایی آنها را کاهش دهد. در تبیین یافته حاضر باید گفت 
شود تا فرد دست به شناختی سبب میپذیری روانانعطاف

های فرد باشد ارزش اهداف و رفتارهایی بزند که در راستای
پذیری (. عالوه بر این انعطاف2018)بنوی و همکاران، 

شود گیری اهدافی در افراد میشناختی منجر به شکلروان
های اجتماعی است. بر این که متناسب با هنجارها و ارزش

های بهنجار فردی اساس انتخاب اهداف در راستای ارزش
رفتارهایی را از خود شود تا سالمندان و اجتماعی باعث می

نشان دهند که پاداش اجتماعی را در بین همنوعان و دیگر 
شود تا افراد اجتماع در پی داشته باشد. این فرایند باعث می

تری را در سالمندان حمایت و همکاری اجتماعی گسترده
اطراف خود ادراک نمایند. به شکل طبیعی، جلب حمایت 

حساس تنهایی در تواند به کاهش ااجتماعی نیز می
توان بیان داشت سالمندان منجر شود. در تبیینی دیگر می

های سازگارانه به پاسخ شناختیروان پذیریکه انعطاف
المارزوگی و )شرایط محیطی را نیز در افراد تقویت کرده 

و به شکل معمول با بهزیستی  (2017همکاران، 
؛ 2017 والدک و همکاران،شناختی باالتر همراه است )روان

مندی از بر این اساس بهره (.2018، و همکاران دنکال
های شناختی نیز به شکل معمول با آسیببهزیستی روان

تر عجین است. در نتیجه شناختی پایینهیجانی و روان
شناختی سبب توان انتظار داشت که بروز بهزیستی روانمی

 کاهش احساس تنهایی شود.
پذیری معنادار انعطاف یافته دوم پژوهش مبنی بر نقش

با  سالمندان ییاحساس تنها بینیدر پیش شناختیروان
( همسو بود. 1396پور )نتایج پژوهش جعفری و حسام
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های سرمایهاند که چنانکه این پژوهشگران نشان داده
ای سالمندان، شناختی با فعال نمودن قدرت مقابلهروان

. عالوه بر دهدمیرضایت کلی از زندگی را در آنها افزایش 
( 1397) زاده نمینیعباسقلی و مازندرانیاین نتایج پژوهش 

تواند شناختی میهای رواننیز نشان داده است که سرمایه
آوری و امیدواری نقشی موثر در کاهش گیری از تاببا بهره

احساس تنهایی سالمندان داشته باشد. در تبیین یافته حاضر 
های روان مند از سرمایهرهتوان گفت افرادی که بهمی

های مثبت، پس از شناختی هستند، اغلب با ایجاد هیجان
زا به حالت طبیعی های تنیدگیمقابله و رویارویی با موقعیت

( و بر این اساس 2011گردند )اوی و همکاران، باز می
ای را جهت کیفیت زندگی بکار تواند راهبردهای فعاالنهمی

ریزی بهتری ایی روانی خود، برنامهگرفته و با گسترش توان
را در تعامالت محیطی، اجتماعی و فردی خود انجام داده و 
احساس تنهایی کمتری را تجربه نمایند. عالوه بر این باید 

 باالیی شناختیهای روانگفت افرادی که دارای سرمایه
 سالمت که هستند شخصیتیهای ویژگی هستند دارای

دهد. چنانکه می افزایش را آنها یروانی، هیجانی و انگیزش
های اند، سرمایه( بیان کرده2010)اوی و همکاران 

 و کرده جلوگیری افراد در مشکالت بروز از شناختیروان
 امان در زامشکل رویدادهای روانی اثرات بروز از را آنها
 است عاملی شناختیهای روانسرمایه دارد. چرا کهمی نگاه
 و سختهای موقعیت با سازگاری و رویارویی در که

 سازگاری و توانایی کرده کمک انسان به زندگی زایتنش
 توانو از این طریق می دهدمی افزایش مشکالت را با

 شناختیهای روانسرمایهمندی از انتظار داشت که بهره
 کاهش احساس تنهایی سالمندان شود. موجب
اصففهان سالمندان شهر به  پژوهش دامنه بودن دودمح

وضعیت هوشی  ده، مانندکنترل نش ایرهیمتغ برخی وجود و
ها، تعداد خانواده مالی سالمندان حاضر در پژوهش، وضعیت

گیففری از و عففدم بهره آنهففا یاجتمففاع تیففموقع و فرزنفدان
 نیففهای اتیاز محففدودگیری تصففادفی هففای نمونففهروش

قفدرت  شیافزا برای ودشمی نهادشیپ بنابراینپژوهش بود؛ 
 نیففادر سففطح پیشففنهاد پژوهشففی، ج، یتففان یریپففذمیتعمفف

 دارای جوامففع و منففاطق و هرهاشفف رایپففژوهش در سفف
ده کنترل عوامل ذکر ش ها،اوت، دیگر گروههای متففرهنگ

 نقفش بفه توجفه با. شود گیری تصادفی اجراو روش نمونه
در  شفناختیپذیری روانی و انعطافشناختروان یهاهیسرما
 در سفطح کفاربردی، سفالمندان ییاحساس تنهفا بینیپیش

ای آموزشفی بفا محتفوای آمفوزش بسفته شفودمی نهادشیپ
شففناختی پففذیری روانشففناختی و انعطافهای روانسفرمایه

برای جامعه سالمندان طراحی و اجرا شود تا بفدین صفورت 
گامی عملی جهت کاهش احسفاس تنهفایی ایفن گفروه از 

  جامعه برداشته شود.
 گزاريسپاس

مقاله حاضر برگرفته از رساله دوره دکتفری تخصصفی بفه  

و کففد اخففالق  15020705971002شففماره کففد پژوهشففی 

IR.IAU.FALA.REC.1398.007  بود. بدین وسیله از تمام
سفراها و سالمندان حاضفر در پفژوهش و مسفئولین فرهنگ

کانون بازنشسفتگان کفه همکفاری کفاملی جهفت اجفرای 
 آید.ی به عمل میپژوهش داشتند، قدردان

 منابع
(. اثربخشی درمان 1396اورکی، م.، جهانی، ف.، و رحمانیان، م. )
شناختی زنان پذیری روانمبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف

 .   ۴7-56(، 1)10، فصلنامه روان شناسی بالینی. سالمند.

(. بهنجار کردن 1385بحیرایی، ه.، دالور، ع.، و احدی، ح. )
)نسخه سوم( در دانشجویان مستقر  ICLAمقیاس تنهایی 

 .7-18، 1، شناسی کاربردیروان  مجلهدر تهران. 

بینی رضایت از زندگی (. پیش1396پور، ف. )جعفری، ا.، و حسام
بر اساس ابعاد هوش معنوی و سرمایه روان شناختی در 

-103(، 1)12، مجله ایرانی مطالعات سالمندیسالمندان. 
90. 

 ، ع.بایگیو  س.، ،فضایلی ، ز.،مهدوی نیسیانی .،ج ،حسینی
بررسی نقش انعطاف پذیری شناختی و  ، آبان(.139۴)

دان مقیم سرای حمایت اجتماعی در بهداشت روان سالمن
اولین کنگره علمی پژوهشی  مقاله ارائه شده در .سالمندان

جامعه  سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،
شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، تهران، انجمن 

. بازیابی شده از علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
https://www.civilica.com/Paper-EPCONF01-

EPCONF01_030.html 

(. مقایسه 1395حیدری، م.، قدوسی بروجنی، م.، و ناصح، ل. )
خودکارآمدی و احساس تنهایی در سالمندان ساکن و 

(، 1)11، مجله سالمندسالمندی. ....غیرساکن آسایشگاه  
151-1۴2. 

ی اوقات فراغت (. نیازها1386) ش. ،قربانی و ،.ع ،زارعی
، )مجله سالمندی ایران( سالمند .سالمندان شهرستان قزوین

2(3،) 95-90. 
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 ،، محسنی فرد.ر ،، اسمعیلی.ف ،، چراغی.ف ،شمسائی
تبیین احساس تنهایی در سالمندان و تحلیل آن  (.1393)ج.

. اجتماعی: یک مطالعه کیفی-روانی بر اساس تئوری رشد
 .30-38، (2)1، مجله آموزش و سالمت جامعه

شبانی، س. ا. زاده، پ.، و هاشمی شیخفاضلی، م.، احتشام
پذیری رفتاری بر انعطاف-(. اثربخشی درمان شناختی1393)

 .27-36(، 3۴)9، مجله اندیشه و رفتار.شناختی افراد افسرده.

وهای (. شادکامی و ادراک الگ139۴فرخی، ا.، و سبزی، ن. )
شناختی. ای سرمایه روانارتباطی خانواده: نقش واسطه

 .313-32۴(، ۴3)11، شناسی تحولیروان فصلنامه

(. تبیین رابطه 1390.)فروهر، م.، هویدا، ر.، و جمشیدیان، ع
شناختی و کارآفرینی سازمانی اعضای هیئت سرمایه روان

، درمانیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان..علمی دانشگاه.
8(2 ،)100-83. 

رابطه  ، مهر(.1397) ، م.زاده نمینیعباسقلی .، وا ،مازندرانی
شناختی با احساس تنهایی و دلزدگی سرمایه های روان

مقاله ارائه شده در متاهل،  زناشویی در دانشجویان
یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، 

زیابی شده از . باتهران، شرکت همایشگران مهر اشراق
https://www.civilica.com/Paper-

RAFCON11-RAFCON11_196.html 
(. 1395میردریکوند، ف.، پناهی، ه.، و حسینی رمقانی، ن. )

های ارتباطی، احساس تنهایی در سالمندان: نقش مهارت
فصلنامه روان شناسی ناتوانی عملکردی. .حمایت اجتماعی و

 .103-113(، 2)2 پیری،

(. 1393محمدزاده، ی.، امیدوار، ع.، امیدوار، خ. )م.، شاهنریمانی، 
های عاطفی در بین شناختی و سبکمقایسه سرمایه روان

مجله پسر با و بدون ناتوانی یادگیری،  آموزاندانش
 .100-118(، 1)۴، های یادگیریناتوانی

(. تأثیر 1397نوغانی، ف.، یعقوبی، ل.، الهام، ن.، مهران، ع.)
گروهی بر احساس تنهایی و سالمت معنوی  گوییخاطره

مجله پژوهش در آسایشگاه کهریزگ.  سالمندان ساکن
 .۴7-55(، 10)13، پرستاری
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