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logical health. The purpose of this study was to examine the role of self-compassion in predicting loneliness and self-efficacy in the elderly.
Methods & Materials This is a descriptive correlational study. Study population consisted of all elderly
residents of Gonbad Kavous County in Iran. Of these, 120 (70 women and 50 men) were selected using a
convenience sampling technique. Data collection instruments were University of California, Los Angeles
(UCLA) Loneliness Scale of Russell et al. (1966), General Self-efficacy Scale of Scherer et al. (1982) and SelfCompassion Scale of Neff (2003). Data analysis was performed by using Pearson correlation coefficient
and multiple regression analysis.
Results Loneliness had a significant negative relationship with self-compassion dimensions of self-kindness, common humanity, mindfulness and its overall score, and a significant positive relationship with
self-judgment, isolation and over-identification. Moreover, self-efficacy had a significant positive relationship with self-kindness, common humanity, mindfulness and overall self-compassion score, and a negative significant relationship with self-judgment, isolation and over-identification (P≤0.001). Self-kindness,
self-judgment, common humanity, isolation, mindfulness and overall self-compassion score can predict
43% of loneliness variance and self-kindness, self-judgment, mindfulness, isolation and overall self-compassion score can predict 38% of self-efficacy variance.
Conclusion Self-compassion have an effective role in reducing loneliness and increasing self-efficacy in
the elderly.

Extended Abstract

W

1. Introduction
ith the onset of old age, people gradually lose some of their physiological, psychological and social functions. Deprivation of social activities increases the

feeling of loneliness in them [1]. One of the components
that can play an effective role in reducing their loneliness
is the self-compassion. Self-compassion is a structure that
consists of three components: a. self-kindness rather than
being self-critical; b. common humanity rather than seeing
them as separating and isolating; and c. mindfulness rather
than over-identifying negative thoughts and feelings; [2].
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3. Results

Studies have shown that self-compassion is positively
correlated with many positive psychological constructs [3].
One of these structures is self-efficacy [2]. Neff showed
that self-compassion has a significant positive correlation
with competence and autonomy [3].

The Mean±SD age of women was 64.22±4.42 years and
the mean age of men was 66.25±3.52 years. The results
presented in Table 1 showed a negative significant relationship of loneliness with SCS dimensions of self-kindness
(r=-0.60, P=0.000), Common humanity (r=-0.58, P=0.000),
Mindfulness (r=-0.65, P=0.000) and its overall score (r=0.42, P=0.000), while had a positive significant relationship
with SCS dimensions of self-judgment (r=0.59, P=0.000),
isolation (r=0.56, P<0.05), and over-identification (r=0.53,
P<0.05). Moreover, the results showed the positive significant relationship of self-efficacy with self-kindness (r= 0.47,
P<0.05), common humanity (r= 0.57, P<0.05), mindfulness
(r= 0.62, P<0.05) and its overall score (r=0.46, P=0.000);
also its negative significant relationship with self-judgment
(r=-0.63, P=0.000), isolation (r=-0.53, P<0.05), and overidentification (r=-0.52, P<0.05). The linear regression of the
predictor variables in explaining loneliness was significant
with F2,117= 31.37, P<0.05, and adjusted R= 0.43. That is,
about 43% of the variance of loneliness can be explained
by the predictor variables except the over-identification
variable. The linear regression of the predictor variables in
explaining self-efficacy was significant with F2,117=25.07,
P<0.05, and adjusted R=0.38 indicating that 18% of the selfefficacy variance can be explained by the predictor variables
except common humanity and over-identification variables.

2. Methods & Materials
This is a descriptive correlational study. Study population
consisted of all elderly residents of Gonbad Kavous County
aged 60-80 years in 2017. A sample size of 120 was determined by Cochran formula, and samples were selected by
using a convenience sampling method (70 women and 50
men) among those were in urban parks. Inclusion criteria
were age over 60 years, ability to complete questionnaires,
a minimum elementary education for reading and writing,
and willingness to participate in the study. Those who were
unwillingness were excluded from the study. After obtaining ethical approval from Gonbad Kavous University, participants completed: a. University of California, Los Angeles (UCLA) Loneliness Scale developed by Russell et al.
[4] in 1978 which has 20 items (11 negatively worded and
9 positively worded); b. Self-Compassion Scale (SCS) developed by Neff; [5] which has 26 items and 6 subscales
of Self-kindness (5 items), self-judgment (5 items), Common humanity (4 items), isolation(4 items), Mindfulness (4
items), and over-identification (4 items); c. General SelfEfficacy Scale (GSE) developed by Sherer et al. [6] which
has 17 items rated on a 5-point Likert scale ( from 1: Totally
agree to 5: Totally disagree).

Table 1. Correlation coefficients between variables and summary of linear regression analysis
Criterion

Loneliness

Self-efficacy
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Predictive Variable

R

β

B

T

Adjusted R

F

P

Self-kindness

-0.60

-0.247

-1.64

-2.97

0.004

Self-judgment

0.59

0.281

0.95

2.68

0.009

Common humanity

-0.58

-0.284

-0.034

-2.13

Isolation

0.56

0.202

0.73

2.23

Mindfulness

-0.65

-0.203

-1.14

-2.32

0.031
0.43

31.37

0.028
0.022

Over-identification

0.53

0.159

0.64

1.78

0.078

Overall

-042

-0.508

-0.957

-2.68

0.009

Self-kindness

0.47

0.247

1.199

2.52

0.013

Self-judgment

-0.63

-0.366

-1.661

3.52

0.002

Common humanity

0.57

0.003

0.020

0.31

0.975

Isolation

-0.53

-0.247

-1.199

-2.52

Mindfulness

0.62

0.249

1.87

2.65

Over-identification

-0.52

-0.055

-0.295

-0.570

0.570

Overall

0.46

0.662

1.66

3.25

0.002

0.38
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4. Conclusion
Loneliness in older people had a negative significant relationship with self-compassion dimensions of self-kindness,
common humanity, mindfulness, and in overall. This means
that by being kind toward self, perceiving self’s experiences
as part of the larger human experience, and holding painful
thoughts and feelings in balanced awareness, they feel less
lonely. Their loneliness had also a positive significant relationship with self-compassion dimensions of self-judgment,
isolation, and over-identification. Moreover, self-efficacy
in the elderly people had a positive significant relationship
with self-kindness, common humanity, mindfulness, and in
overall, while had a negative significant relationship with
self-judgment, isolation, and over-identification. Furthermore, self-compassion was able to predict loneliness and
self-efficacy in the elderly. It can be concluded that high
self-compassion negatively predicts feelings of loneliness
and positively predicts self-efficacy in older adults. In other
words, with improved self-compassion, older people will
have less loneliness and higher self-efficacy.
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اهداف با توجه به رشد جمعیت ساملندان ،توجه به سالمت روانشناختی آنها حائز اهمیت است .بنابراین هدف پژوهش حارض بررسی
نقش خوددلسوزی در پیشبینی احساس تنهایی و خودکارآمدی ساملندان بود.
مواد و روشها این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شامل متامی ساملندان مقیم شهر گنبد کاووس بودند
که  120نفر ( 70زن و 50مرد) آنها به شیوه منونهگیری در دسرتس انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها مقیاس احساس تنهایی (راسل،
 ،)1996مقیاس خودکارآمدی (رشر و مدوکس )1982 ،و مقیاس خوددلسوزی (نف )2003 ،بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد.

کلیدواژهها:

خوددلسوزی ،احساس
تنهایی ،خودکارآمدی،
سالمندی

یافته ها یافتهها نشان داد که بین خودمهربانی ،اشرتاکات انسانی ،ذهنآگاهی و خوددلسوزی کل با احساس تنهایی رابطه منفی
معنادار و بین قضاوت خود ،انزوا و فزون هامنندسازی با احساس تنهایی رابطه مثبت معنیدار مشاهده میشود .همچنین یافتهها
بیانگر ارتباط مثبت معنادار بین مهربانی با خود ،اشرتاکات انسانی ،ذهنآگاهی و خوددلسوزی کل با خودکارآمدی و ارتباط
منفی معنادار بین قضاوت خود ،انزوا و فزون هامنندسازی با خودکارآمدی است ( .)P≤0/001همچنین نتایج تحلیل رگرسیون
نشان داد که خودمهربانی ،قضاوت خود ،اشرتاکات انسانی ،انزوا ،ذهنآگاهی و خوددلسوزی کل قادر به پیشبینی  43درصد
از واریانس احساس تنهایی است و متغیرهای مهربانی با خود ،قضاوت خود ،ذهنآگاهی ،انزوا و خوددلسوزی کل 38 ،درصد از
واریانس خودکارآمدی را پیشبینی میکنند.
نتیجهگیری براساس این یافتهها میتوان نتیجه گرفت که خوددلسوزی نقش مؤثری در کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی دارد.

مقدمه
ساملندی مرحلهای از سیر طبیعی زندگی انسان است که برای
همه رخ میدهد [ .]1ساملندی و پیری از مراحل حساس در
تحول روانی انسان است و تغییرات جسامنی ،شناختی و اجتامعی
خاصی به همراه دارد [ .]2طبق گزارشی که سازمان بهداشت
جهانی در سال  2013ارائه کرده است ،پیشبینی میشود
که بین سالهای  2000تا  ،2050جمعیت افراد بیش از 60
سال جهان دوبرابر شود و از  11درصد به  22درصد افزایش
یابد [ .]3با افزایش سن و آغاز ساملندی ،افراد بهتدریج برخی
از کارکردهای فیزیولوژیک ،روانی و اجتامعی خود را از دست
میدهند .محرومیت از فعالیتهای اجتامعی ،ساملندان را برای
ابتال به انواع بیامریهای روانشناختی مستعد میکند و سبب
افزایش احساس تنهایی 1در آنها میشود [.]4

از تنهایی تعاریف مختلفی ارائه شده است .احساس تنهایی،
اشاره به یک تجربه روانشناختی منفی دارد که با تجارب بینفردی
منفی و از دست دادن اعتامد به دیگران مرتبط است [ .]5الروس
و همکاران تنهایی را ناراحتی ذهنی و حالت ناخوشایند تعریف
کردهاند که ناشی از قطع ارتباط با دنیای اجتامعی است [.]6
احساس تنهایی به صورت وضعیت ناتوانکننده [ ]7و نارسایی
و ضعف محسوس در روابط بینفردی [ ]8توصیف میشود
که نتیجه آن احساس غمگینی ،پوچی ،تأسف و حرست است
[ .]9درواقع احساس تنهایی ناتوانی در برقراری و حفظ روابط
رضایتبخش با دیگران است که باعث تجربه حس محرومیت
میشود [ .]10شواهد نشان میدهند احساس تنهایی پدیدهای
گسرتده و فراگیر است که  25تا  50درصد کل جمعیت بیش از
 65سال آن را تجربه میکنند [.]11
یکی از مؤلفههایی که میتواند نقش مؤثری در کاهش احساس

1. Loneliness
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تنهایی ساملندان داشته باشد متغیر خوددلسوزی 2است .مفهوم
خوددلسوزی از جمله مفاهیمی است که در اثر تعامالت بین
افکار رشقی خصوصاً بودائیسم و روانشناسی غربی به وجود آمده
است .خوددلسوزی سازهای سه مؤلفهای است که مهربانی با خود
در مقابل قضاوت کردن خود ،اشرتاکات انسانی در مقابل انزوا و
ذهنآگاهی در مقابل فزون هامنندسازی افراطی را شامل میشود
[ . ]12مهربانی با خود ،درک خود به جای قضاوت خود و نوعی
حامیت نسبت به کاستیها و بیکفایتیهای خود است .اعرتاف به
اینکه همه انسانها دارای نقص هستند ،اشتباه میکنند و درگیر
رفتارهای ناسامل میشوند ،مشخصه اشرتاکات انسانی است []13؛
ذهنآگاهی در مقابل فزون هامنندسازی افراطی در خوددلسوزی،
به یک آگاهی متعادل و روشن از زمان حال میانجامد و باعث
میشود جنبههای دردناک یک تجربه نادیده گرفته نشود و مکرراً
ذهن را اشغال نکند [.]14
خوددلسوزی به عنوان کیفیت مواجه شدن با رنج و آسیب
خود و احساس کمک کردن کامل در جهت رفع مشکالت
خود تعریف میشود [ .]15خوددلسوزی شامل مراقبت کردن
و خودشفقتورزی نسبت به خود در مواجهه با سختیها و یا
نارساییهای ادارکشده است [ .]13خوددلسوزی باال با بهزیستی
روانشناختی همراه است و از افراد در مقابل اسرتس حامیت
میکند [ ]16و به معنای پذیرش احساسات آسیبپذیر ،مراقبت
و مهربانی نسبت به خود ،نگرش غیرارزیابانه نسبت به نارساییها
و شکستهای خویش و بازشناسی تجربیات فرد ،تعریف میشود.
شواهد نشان میدهد افرادی که از خوددلسوزی باالتری
برخوردارند ،افرسدگی ،اضطراب ،احساس تنهایی و نشخوارگری
کمرتی را در موقعیتهای اجتامعی چالش برانگیز تجربه میکنند
و از رضایت بیشرتی در زندگی برخوردارند [ .]17همچنین
این افراد در برخورد با رویدادهای منفی از جسارت بیشرتی
برخوردارند .وقتی از آنها خواسته میشد که تجربیات شکست
خود را به یاد آورند از خودارزیابیهای هیجانی و منفی کمرتی
استفاده میکردند [.]13
همچنین مطالعات نشان دادهاند که افرادی که خوددلسوزی
باالیی دارند ،نسبت به افرادی که خوددلسوزی کمی دارند
سالمت روانشناختی بیشرتی نشان میدهند؛ زیرا در آنها درد
گریزناپذیر و احساس شکستی که همه افراد تجربه میکنند به
وسیله یک رسزنش خود بیرحامنه [ ،]18احساس انزوا [ ]19و
هامنندسازی افراطی با افکار و هیجانها استمرار منییابد [.]20
این نگرش حامیتگرا ِنه نسبت به خود با بسیاری از پیامدهای
روانشناختی مثبت مانند انگیزه بیشرت برای حل تعارضات
شخصی و حل مسئله سازنده ،ارتباط دارد []21؛ همچنین افراد
با خوددلسوزی باال ،شادی ،خوشبینی ،رضایت از زندگی و انگیزه

درونی بیشرت و سطوح باالتری از هوش هیجانی ،مهارتهای
مقابلهای ،خرد و تابآوری بیشرتی را گزارش میدهند [.]22
تحقیقات نشان دادهاند که مهربانی با خود ،اشرتاکات انسانی و
ذهنآگاهی با شادی ،خوشبینی و عواطف مثبت رابطه مثبت ،و
با عزت نفس پایین ،اضطراب و افرسدگی که ارتباط مستقیمی
با احساس تنهایی دارند [ ]13و با احساس تنهایی رابطه منفی
معن یداری دارد [ .]16خوددلسوزی ،ارتباطات اجتامعی و نگاه
مشرتک انسانی و تقسیم تجربیات را افزایش میدهد که این باعث
کاهش احساس تنهایی میشود [ . ]12همچنین خوددلسوزی
ارتباط منفی با اختالالت نوروتیک و سایکوتیک دارد که هر دوی
این اختالالت به طور مثبت با احساس تنهایی رابطه مثبتی دارند
[.]23
پژهشها نشان میدهد که خوددلسوزی با بسیاری از سازههای
روانشناسی مثبت همبستگی مثبت دارد []13؛ از جمله این
سازهها میتوان به خودکارآمدی 3اشاره کرد [ .]12به دلیل اینکه
در فرایند ساملندی ،سیستمهای مختلف بدن تحلیل میرود و در
عمل تواناییهای انسان کاهش مییابد ،ساملندان دچار افزایش
ناتوانی ،کاهش استقالل و افزایش وابستگی به دیگران و احساس
عدم خودکارآمدی میشوند .عالوه بر آن ،اغلب افراد پیر به دلیل
اینکه از کار خود بازنشسته شدهاند و یا اینکه قدرت ارائه کار
ندارند احساس از دست دادن مقام اجتامعی ،ناامنی ،ازکارافتادگی
و تنهایی میکنند .آنها اینگونه تصور میکنند که کسی به آنها
نیاز ندارد و دیگران برایشان اهمیتی قائل نیستند [.]24
داویلیس عنوان میکند باورهای خودکارآمدی شناختهایی
هستند که باعث رشوع تغییرات رفتارهای سالمتی میشوند و
همچنین موجب تالش بیشرت در فرد و افزایش تحمل فرد در
مقابل موانع و همچنین در مواقع شکست میشوند [ .]25واژه
کارآمدی اشاره به توانایی تولید یک نتیجه مطلوب دارد و غالباً
اصطالح خودکارآمدی و خودکارآمدی ادراکشده به جای هم به
کار میروند و هر دو به اعتقاد فرد به تواناییهایش برای موفقیت
در یک زمینه اشاره دارد ،خودکارآمدی یکی از جنبههای اصلی
نظریه شناختی اجتامعی بندوراست [ .]26در چارچوب رویکرد
شناختیاجتامعی ،بندورا خودکارآمدی را چنین تعریف کرده
است :برداشت هایی که فرد از تواناییهای خویش در انجام یک
تکلیف خاص دارد (به گونهای که تکلیف موردنظر به صورت مفید
و مؤثر انجام شود) یا سطح اعتامدی که یک فرد به توانایی خویش
در انجام موفقیتآمیز برخی از فعالیتها دارد [.]27
برخورداری از احساس خودکارآمدی موجب ایجاد ارتباطهای
مثبت و سامل میشود ،در حالی که عدم خودکارآمدی فرد را به
رفتارهای اجتنابی میکشاند و این خود باعث محرومیت فرد از
تقویتکنندههای اجتامعی میشود .بندورا نشان داد داشنت حس

2. Self-compassion
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قوی خودکارآمدی ،به سالمت روانشناختی افراد کمک میکند
[ .]28همچنین دیگران نشان دادند که خودکارآمدی پایین با
پریشانی روانشناختی و افرسدگی [ ]29و اضطراب ارتباط
مثبتی دارد [ .]30نتایج پژوهشی که ایسکندر در سال 2009
روی  390نفر از دانشجویان انجام داد ،نشان داد خودکارآمدی با
هر سه مؤلفه خوددلسوزی همبستگی مثبت دارد [ .]31پژوهش
نف نشان داده است که خودلسوزی با شایستگی و خودمختاری
همبستگی مثبت معنادار دارد [.]12
با توجه به اهمیت دوران ساملندی و توجه کمرت به این دوران
از زندگی در تحقیقات و با توجه به شایع بودن احساس تنهایی و
تضعیف خودکارآمدی در ساملندان و همچنین به دلیل بیتوجهی
متخصصان حوزه روانشناسی و مشاوره به نقش این متغیرها،
هدف پژوهش حارض بررسی نقش خوددلسوزی در پیشبینی
احساس تنهایی و خودکارآمدی ساملندان بود.

روش مطالعه
روش مطالعه حارض توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه
آماری متام ساملندان زن و مرد  60تا  80سال ساکن شهر
گنبد کاووس در سال  1396بودند .بر این اساس  120نفر از
ساملندان زن و مرد ( 70زن و  50مرد) از طریق منونهگیری در
دسرتس انتخاب شدند .محقق پرسشنامهها را برای ساملندانی
که در بهار و تابستان سال  1396در پارکهای شهر گنبد
کاووس حضور داشتند و مایل به همکاری بودند ارائه و برای درک
بیشرت توضیحات الزم را ارائه کرد .مالکهای ورود به پژوهش
عبارت بودند از :داشنت سن بیش از  60سال ،توانایی تکمیل
پرسشنامهها و میزان تحصیالت حداقل ابتدایی برای خواندن و
نوشنت و رضایت برای رشکت در پژوهش و مالکهای خروج از
پژوهش عبارت بودند از :عدم متایل برای همکاری با پژوهشگران.
مقیاس احساس تنهایی ()USLA

راسل و همکارانش در سال  1978برای ارزیابی تنهایی ،نسخه
اصلی مقیاس احساس تنهایی بیستسؤالی را از دانشگاه کالیفرنیا،
لسآنجلس 4توسعه دادند [ .]32متام سؤالهای نسخه اصلی
این مقیاس به صورت منفی بود .نسخه تجدیدنظرشده (نسخه
دوم) آن در سال  ،1980شامل ده عبارت مثبت و ده عبارت
منفی میشد که باز مشکالتی در ساختار جمالت داشت []33
و درنهایت نسخه تجدیدنظرشده نهایی (نسخه سوم) در سال
 1996که در این پژوهش هم از این نسخه استفاده شده است،
یازده عبارت مثبت و ُنه عبارت منفی داشت که پاسخ به سؤاالت
با بیان منفی بر مبنای لیکرت 4درجهای شامل هرگز ( ،)1ب هندرت
( ،)2گاهی اوقات ( ،)3و اغلب ( )4است .در ضمن سؤاالت با بیان
مثبت برعکس منرهگذاری میشود .طیف منرات این مقیاس از

 20تا  80است که منره  20نشاندهنده بدون احساس تنهایی
است ،اما منرات بیشرت از  40به عنوان احساس تنهایی قلمداد
میشود [ .]34رضیب پایایی این مقیاس با استفاده از روش
آزمون مجدد  0/94به دست آمده است و رضیب پایایی آلفای
کرونباخ این مقیاس  0/96به دست آمده است .اعتبار فرم موازی
این مقیاس با مقیاس افرسگی بک آزموده شده است که رضیب
همبستگی  0/77به دست آمده است [.]35
مقیاس خوددلسوزی ()SCS

5

این مقیاس  26سؤال دارد که توسط نف [ ]36برای سنجش
میزان خوددلسوزی ساخت ه شده است و دارای شش خردهمقیاس
مهربانی با خود (پنج سؤال) ،قضاوت در مورد خود (پنج سؤال)،
اشرتاکات انسانی (چهار سؤال) ،انزوا (چهار سؤال) ،ذهنآگاهی
(چهار سؤال) و هامنندسازی افراطی (چهار سؤال) است که
کیفیت رابطه فرد با تجارب خود را میسنجد .سؤالهای این
ابزار در یک طیف لیکرت 5درجهای از تقریباً هیچگاه= صفر تا
تقریباً همیشه=  4مرتب شدهاند .سؤالهای خردهمقیاسهای
قضاوت در مورد خود ،انزوا و هامنندسازی افراطی ب ه صورت
معکوس منرهگذاری میشوند .رضایب پایایی آلفای کرونباخ کل
مقیاس 0/92 ،و برای خردهمقیاسها از  0/75تا  0/81و رضیب
پایایی بازآزمایی (به فاصله دو هفته)  0/93گزارش شده است
[]36؛ همچنین در تحقیق دیگر ،نف و همکاران این مقیاس
را در کشورهای تایلند ،تایوان و آمریکا مورد آزمون قرار دادند
و رضایب آلفای کرونباخ را برای هرکدام از کشورها به ترتیب
 0/95 ،0/87و  0/86به دست آورند [ .]37مؤمنی و همکاران
رضایب پایایی آلفای کرونباخ خردهمقیاسهای اشرتاکات انسانی
و ذهنآگاهی را  ،0/71مهربانی با خود را  ،0/75انزوا را  0/72و
هامنندسازی افراطی را  0/65گزارش کردند و رضیب همبستگی
این مقیاس و مقیاس عزتنفس را  0/22گزارش دادند [ .]38در
این پژوهش ،رضیب پایایی آلفای کرونباخ کل مقیاس  0/83و
در خردهمقیاسهای مهربانی با خود  ،0/79قضاوت در مورد خود
 ،0/78اشرتاکات انسانی  ،0/76انزوا  ،0/77ذهنآگاهی  0/78و
هامنندسازی افراطی  0/80به دست آمد.
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی ()GSE

6

این مقیاس توسط رشر و مادوکس 7ساخته شده است و شامل
هفده گویه است و در یک طیف لیکرت  5درج های منرهگذاری
میشود ( =1کام ًال موافق =5 ،کام ًال مخالف) و گویههای ،3 ،1
 15 ،9 ،13 ،8به صورت معکوس منرهگذاری میشوند .حداقل
منرهای که افراد میتوانند در این مقیاس به دست آورند  17و
حداکرثآن  85است [ .]39علی نیکارویی در پژوهش خود ،آلفای
5. Self-compassion Scale
)6. General Self-Efficacy Scale (GSE

)4. University of California, Los Angeles (UCLA
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کرونباخ این مقیاس را  0/78به دست آورد [ .]40پایایی این ابزار
در پژوهش گنجی ارجنگی و فراهانی با استفاده از روش آلفای
کرونباخ  0/81به دست آمد و روایی محتوایی آن نیز مناسب
گزارش شد [ .]25رشر و مادوکس اعتبار این پرسشنامه را 0/86
و وودروف و کاشمن اعتبار آن را  0/84و روایی آن را مناسب
گزارش کردند [.]39

محرمانه خواهد بود .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای
میانگین ،انحراف استاندارد ،رضیب همبستگی پیرسون و رگرسیون
همزمان در نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده شد.

یافتهها
به منظور تجزیه و تحلیل یافتهها ،در پژوهش حارض ،دادهها در
سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد .ابتدا ویژگیهای
جمعیتشناختی ،میانگین سن و انحراف استاندارد آنها و
همچنین تحصیالت آزمودنیها به تفکیک بیان شد و سپس به
آمار استنباطی دادهها پرداخته شد.

روش اجرا

با توجه به حضور ساملندان در پارکها در فصل بهار و تابستان
و فضایهای باز شهر گنبد کاووس و با توجه به معیارهای ورود و
خروج منونه ،پس از ارتباطگیری و جلب رضایت رشکتکنندگان،
ابتدا اهداف پژوهش برای آنها بیان شد و با ارائه راهنامیی الزم
پرسشنامهها در اختیار آنها قرار گرفت و از آنها خواسته شد که
به دقت سؤاالت را بخوانند (در صورت لزوم یک بار پرسشنامهها
برای آنها خوانده شد) و پاسخهای موردنظر را متناسب با
ویژگیهای خود انتخاب کنند و تا حد امکان سؤالی را بیجواب
نگذارند .سؤاالت طوری طراحی شدند که از خطای دید در
ساملندان جلوگیری شود .از مالحظات اخالقی این پژوهش این
بود که به آزمودنیها اطمینان داده شد که متامی اطالعات آنها

هامن طور که در جدول شامره  1مشاهده میشود ،میانگین
سنی زنان  64/22و انحراف استاندارد آنها  4/42و میانگین سنی
مردان  66/25سال و انحراف استاندارد آنها  3/52بود .همچنین
تعداد  20نفر از این تعداد رشکتکنندگان زن دارای تحصیالت
ابتدایی 17 ،نفر سیکل 15 ،نفر دارای مدرک دیپلم و  12نفر
دارای مدرک فوق دیپلم و  6نفر دارای مدرک لیسانس بودند.
همچنین  13نفر رشکتکنندگان مرد دارای تحصیالت ابتدایی،
 15نفر سیکل  10 ،نفر دیپلم 7 ،نفر فوق دیپلم و  5نفر دارای
مدرک لیسانس بودند.

جدول .1توزیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک تحصیالت و میانگین سن و انحراف استاندارد
گروه

تحصیالت

میانگین سن

انحراف استاندارد

4/42
3/52

ابتدایی

سیکل

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

زنان

20

17

15

12

6

64/22

مردان

13

15

10

7

5

66/25

جدول  .2میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی بین متغیرها
متغیرها

1

 .1احساس تنهایی

1

 .2مهربانی با خود

*-0/60

2

4

3

5

 .3قضاوت خود

0/59

-0/42

 .4اشتراکات انسانی

*-0/58

*0/62

*-0/62

1

 .5انزوا

*0/56

*-0/45

*0/58

*-0/56

 .6ذهنآگاهی

-0/65

0/60

-0/53

0/51

-0/54

 .7فزون همانندسازی

*

7

1
1

*

6

*

*

*

*

1
1

*

0/53

-0/42

0/62

-0/50

0/59

-0/51

1

 .8خودکارآمدی

*-0/55

*0/47

*-0/63

*0/57

*-0/53

*0/62

*-0/52

.9خوددلسوزی کل

-0/42

*

0/54

*

-0/48

*

0/51

*

-0/45

*

0/56

-0/39

*

0/46

1

میانگین

44/95

11/91

12/38

11/90

12/73

12/73

12/58

47/34

74/24

انحراف استاندارد

13/63

2/05

3/99

2/92

3/73

4/40

3/36

18/13

7/22

*

*

*

*

*

*

*

*

P<0/01

*
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جدول  .3خالصه تحلیل رگرسیون خطی پیشبینی احساس تنهایی بر اساس خوددلسوزی
متغیر مالک

احساس تنهایی

Adjusted R

متغیر پیشبین

β

B

T

خودمهربانی

-0/247

-1/64

-2/97

0/004

قضاوت خود

0/281

0/95

2/68

0/009

اشتراکات انسانی

-0/284

-0/034

-2/13

0/031

انزوا

0/202

0/73

2/23

ذهنآگاهی

-0/203

-1/14

-2/32

0/022

فزون همانندسازی

0/159

0/64

1/78

0/078

خوددلسوزی کل

-0/508

-0/957

-2/68

0/009

0/43

F

31/37

P

0/028

جدول  . 4خالصه تحلیل رگرسیون خطی پیشبینی خودکارآمدی بر اساس خوددلسوزی

متغیر مالک

خودکارآمدی

β

B

T

0/247

1/199

2/52

0/013

قضاوت خود

-0/366

-1/661

3/25

0/002

اشتراکات انسانی

0/003

0/020

0/31

0/975

انزوا

-0/247

-1/199

-2/52

ذهنآگاهی

0/249

1/87

2/65

0/010

فزون همانندسازی

-0/055

-0/295

-0/570

0/570

خوددلسوزی کل

0/662

1/66

3/25

0/002

متغیر پیشبین
خودمهربانی

همانطور که در جدول شامره  2مشاهده میشود ،میانگین و
انحراف استاندارد احساس تنهایی  44/95و 13/63؛ مهربانی با
خود  11/91و 2/05؛ قضاوت خود  12/38و 3/99؛ اشرتاکات
انسانی  11/90و 2/90؛ انزوا  12/73و 3/73؛ ذهنآگاهی 12/73
و  ، 2/40فزون هامنندسازی  12/58و  ،3/36میانگین و انحراف
استاندارد خودکارآمدی  47/34و  18/13و همچنین میانگین
و انحراف استاندارد خوددلسوزی کل به ترتیب  74/24و 7/22
است .یافتههای جدول شامره  2بیانگر ارتباط منفی و معنادار
بین مهربانی با خود ( ،)P≤0/000 ،r= -0/60اشرتاکات انسانی
( ،)P≤0/000 ،r= -0/58ذهنآگاهی ( )P≤0/000 ،r= -0/65و
خوددلسوزی کل ( )P≤0/000 ،r= -0/42با احساس تنهایی است.
این بدان معناست که با افزایش این متغیرها احساس تنهایی کاهش
پیدا میکند و برعکس .همچنین رابطه بین قضاوت خود (،r=0/59
 ،)P≤0/000انزوا ( )P≤0/000 ،r=0/56و فزون هامنند سازی
( )P≤0/000 ،r= 0/53با احساس تنهایی رابطهای مثبت و معنادار
است .این بدان معناست که با افزایش متغیرهای خودقضاوتی،
انزوا و فزون هامنندسازی ،احساس تنهایی در ساملندان افزایش
پیدا میکند .همچنین یافتههای جدول بیانگر ارتباط مثبت
معنادار بین مهربانی با خود ( ،)P≤0/000 ،r= 0/47اشرتاکات
انسانی ( ،)P≤0/000 ،r=0/57ذهنآگاهی()P≤0/000 ،r=0/62

Adjusted R

0/38

F

25/07

P

0/013

و خودلسوزی کل ( )P≤0/000 ،r=0/46با خودکارآمدی و
ارتباط منفی معنیدار بین قضاوت خود (،)P≤0/000 ،r=-0/63
انزوا ( )≤P 0/000 ،r= -0/53و فزون هامنندسازی (،r=-0/52
 )P≤0/000با خودکارآمدی است.
هامنگونه که در جدول شامره  3مشاهده میشود ،ترکیب
خطی متغیرهای پیشبین در تبیین متغیر مالک برابر با F=31/37
با درجه آزادی  2و  117در سطح  P≤0/000معنادار است و مقادیر
 Rتعدیل شده  0/43به دست آمده است؛ یعنی در حدود 43
درصد واریانس متغیر مالک ( احساس تنهایی) توسط متغیرهای
پیشبین قابل تبیین است .همچنین متغیر فزون هامنندسازی
توان پیشبینی متغیر مالک (احساس تنهایی) را نداشت.
هامنگونه که در جدول شامره  4مشاهده میشود ،ترکیب
خطی متغیرهای پیشبین در تبیین متغیر مالک برابر با F=52/07
با درجه آزادی  2و  117در سطح  P≤ 0/000معنادار است و
مقادیر  Rتعدیل شده  0/38به دست آمده است ،یعنی در حدود
 38درصد واریانس متغیر مالک ( خودکارآمدی) توسط متغیرهای
پیشبین قابل تبیین است .همچنین متغیرهای اشرتاکات انسانی
و فزون هامنندسازی توان پیشبینی متغیر مالک ( خودکارآمدی)
را نداشت.

مهدی قزلسفلو ،مژگان میرزا .نقش خوددلسوزی در پیشبینی احساس تنهایی و خودکارآمدی سالمندان
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بحث
هدف پژوهش حارض بررسی نقش خوددلسوزی در پیشبینی
احساس تنهایی و خودکارآمدی ساملندان بود .یافتههای پژوهش
نشان داد که بین احساس تنهایی با مهربانی با خود ،اشرتاکات
انسانی ،ذهنآگاهی و خوددلسوزی کل رابطه منفی معنیدار
وجود دارد؛ به این معنی که هر چقدر ساملندان با خود مهربانتر،
احساس اشرتاکات انسانی بیشرت و دارای ذهنآگاهی باالتری
باشند ،احساس تنهایی کمرتی را گزارش میدهند .همچنین
نتایج نشان داد که بین قضاوت خود ،انزوا و فزون هامنندسازی با
احساس تنهایی رابطه مثبت معنیداری مشاهده میشود .همچنن
نتایج این پژوهش نشان داد که بین مهربانی با خود ،اشرتاکات
انسانی ،ذهنآگاهی و خوددلسوزی کل با خودکارآمدی رابطه
مثبت معنیدار و بین قضاوت خود ،انزوا و فزون هامنندسازی با
خودکارآمدی رابطه منفی معنیدار وجود دارد .نتایج این پژوهش
با نتایج پژوهش آکین [ ،]16نف [ ]12و ایسکندر [ ،]31همسو بود.
در تبیین یافتههای مذکور به نظر میرسد افرادی که
خوددلسوزی باالیی دارند ،با توجه به پذیرش خود و خودانتقادی
پایینی که دارند ،احساس ارزشمندی میکنند .به عالوه افرادی که
خوددلسوزی باالیی دارند ،در تجربه وقایع ناخوشایند که متضمن
ارزیابی و مقایسه اجتامعی است ،با در نظر گرفنت اینکه همه
انسانها ممکن است خطا کنند و همه انسانها مرتکب اشتباه
میشوند ،احساسات منفی کمرتی را تجربه میکنند .این موارد
سبب میشود فرد به جای غرق شدن در هیجانات منفی و مقرص
دانست خود و احساس انزوا و تنها بودن ،به پذیرش آنها و سعی
در جربان آن برآید؛ بنابراین دچار انزوا و احساس تنهایی منیشود
و خودکارآمدی خود را از دست منیدهد [.]41
از طرفی دیگر پژوهشها نشان دادهاند که خوددلسوزی با
متغیرهای مرتبط با سالمت روان مانند افرسدگی ،اضطراب،
شادکامی و غیره ارتباط دارد .خوددلسوزی یکی از روشهای
سازگاری با رشایط اسرتسزای زندگی است [ ]42و باعث میشود
افراد ترس کمرتی از شکست داشته باشند و شایستگی خود را
درک و مالحظه کنند [ .]22همچنین افرادی که خوددلسوزی
بیشرتی دارند ،از آنجایی که با سختگیری کمرت خود را ارزیابی
میکنند ،وقایع دردناک طول عمر خود را راحتتر میپذیرند
و واکنشهای آنها بر اساس عملکرد واقعیشان است .با توجه
به این پذیرش باال در دوران ساملندی ،این افراد کمرت دچار
افرسدگی ،احساس تنهایی ،نشخوار فکری نسبت به گذشته و
غیره میشوند؛ بنابراین ،خوددلسوزی باعث بروز رفتارهایی در
جهت حفظ و ارتقای شادکامی و سالمت روان و کاهش احساس
تنهایی خواهد شد .به عبارتی خوددلسوزی میانجی شکستها و
ناکامیهای افراد ساملند در دوران زندگی میشود و اثرات آن را
بر فرد کمرت میکند [.]42

220

همچنین خوددلسوزی درواقع یک شکل سامل خودپذیری
است که بیانگر میزان پذیرش و قبول جنبههای نامطلوب خود و
زندگی فرد است ،این جنبه از خوددلسوزی به ساملندان کمک
میکند تا در دوران پیری راحتتر خود را بپذیرند و جنبههایی از
زندگی خود را که در گذشته داشتهاند و در آنها عملکرد موفقی
نداشتهاند و احساس منفی نسبت به آنها دارند ،را کمرت کنند
و فرد را قادر میکند تا کمرت درگیر مسائل گذشته خود باشد و
نگاه مهربانانه و غیرارزیابانه نسبت به خود و گذشته خود داشته
باشد که این مسئله میتواند باعث کاهش انزوا و تنهایی در او شود
[ .]12خوددلسوزی به افراد کمک میکند که از تجارب منفی
زندگی دوری کنند؛ چراکه سالمت ذهنی افراد مسن بیشرت به
تفسیر خودشان از رشایط خودشان بستگی دارد [ .]43یک طرز
فکر دلسوزانه میتواند چشمانداز مالیمی از پذیرش بسیاری از
آثار ساملندی فراهم کند و به حل تکلیف رشدی خودانسجامی
در برابر ناامیدی و احساس تنهایی در ساملندان کمک کند.
ساملندی با از دست دادن عزیزان زندگی و کاهش سالمتی
و عملکرد همراه است .در واکنش به این وقایع ،خوددلسوزی
باعث میشود تا به جای پاسخ به این وقایع ناخوشایند ،با خشم
و خودرسزنشی و درنهایت احساس تنهایی ،افراد با مهربانی و
مراقبت رفتار کنند و این وقایع و تجربیات را جزئی از تجارب
مشرتک انسانی را بدانند [.]42
همچنین افراد با خوددلسوزی توامنندیهای روانشناختی
بسیاری مثل احساس خشنودی ،خوشبینی و عاطفه مثبت نشان
میدهند [ .]13یکی از ویژگیهای اصلی که در افراد خوددلسوز
وجود دارد این است که وقتی متوجه ویژگیای در وجود خودشان
میشوند که آن را دوست ندارند ،قضاوت سختگیرانه و منتقدانه
نسبت به خود ندارند .اهمیت این نکته در این است که خودانتقادی
پیشبینیکننده قوی تنیدگیهای روانشناختی است [.]31
خوددلسوزی شامل تغییر فعاالنه رنج و درد از طریق با نرمی
و حامیتگری با خود برخورد کردن است []44؛ بنابراین فردی
که با خوددلسوزی با خود برخورد میکند اعتامد بیشرتی به
توامنندیها و تواناییهای خود برای انجام موفقیتآمیز فعالیتها
دارد و درنتیجه احساس خودکارآمدی میکند.
داوری افراد خوددلسوز در مورد خودشان در جهتی است
که هنگام ارزیابی خود بیشرت شایستگیهای خود را تأیید
میکنند و با وجود آگاهی نسبت به ضعفهایشان و پذیرش
آنها بر نارساییهایشان تأکید منیکنند .چنین دیدگاهی باعث
میشود فرد خود را در برابر شکستها ،از دست دادنها و جا
ماندن از ایدهآلها رسزنش نکند و همچنان احساس توامنندی و
خودکارآمدی را تجربه کند.

نتیجهگیرینهایی
با توجه به یافتهها میتوان نتیجه گرفت که خوددلسوزی باال،
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احساس تنهایی را به طور منفی و خودکارآمدی را به طور مثبت
پیشبینی میکند .هرچه افراد خوددلسوزتر باشند ،احساس
تنهایی کمرت و خودکارآمدی بیشرتی را گزارش میدهند.
اگرچه نتایج این مطالعه به طور بالقوه میتواند مفید باشد،
محدودیتهایی در کاربرد و استفاده از نتایج وجود دارد که باید در
نظر گرفته شود .از محدودیتهای مهم تحقیق حارض که احتامالً
میتواند تعمیمپذیری یافتهها را محدود کند ،میتوان به محدودیت
پرسش نامه اشاره کرد و همچنین اینکه این پژوهش فقط بر
روی ساملندان شهر گنبد کاووس انجام شده است که ممکن
است تعمیم نتایج را با مشکل مواجه کند .با توجه محدودیت اول
پیشنهاد میشود که ضمن استفاده از پرسشنامههای کوتاهتر ،در
کنار آن از مصاحبه هم برای شناخت حاالت ساملندان استفاده
شود و همچنین با توجه به محدودیت دوم پیشنهاد میشود
پژوهشهای مشابه در نقاط دیگر نیز انجام گیرد.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش

متامی اصول اخالق در این مقاله رعایت شده است  .رشکت
گنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج
شوند .همچنین همه رشکت گنندگان در جریان روند پژوهش
بودند و اطالعات آنها محرمانه نگه داشته شد.
حامی مالی

این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان

مفهوم سازی ،تحقیق و بررسی ،منابع و نگارش پیش نویس،
همه نویسندگان؛ روش شناسی ،اعتبار سنجی ،تحلیل  ،ویراستاری
نوشته ،نظارت و مدیریت پروژه :مهدی قزلسفلو
تعارض منافع

بنابر اظهار نظر نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد
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