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Abstract
Introduction: With the increase of the elderly in the current era, mental health specialists have 
always looked for psychological sources to improve the quality of life of the elderly. So, the present 
study aimed to analyze the structural relationships between the psychological hardiness and life 
satisfaction of the elderly with the mediating role of religious commitment.
Methods: The design of this research is descriptive of correlational and basic in terms of purpose. 
In this study, hardiness was considered as an exogenous variable, life satisfaction as an endogenous 
variable and religious commitment as an intermediate variable. The number of samples was estimated 
to be 381 people according to the population of the statistical population of elderly retirees in Guilan 
province and referring to Morgan table, and by single-stage cluster sampling. The research instruments 
included the Worthington Religious Commitment Inventory-10, the Wood, Wylie, and Sheafor’s Life 
Satisfaction Index-Z, and the Ahwaz Hardiness Inventory. For data analysis, Pearson correlation 
coefficient and structural equation modeling were used with version 22 of SPSS and AMOS software.
Results: Results revealed that hardiness has no significant increasing effect on life satisfaction and 
religious commitment (P<0.05), whereas satisfaction was significantly increased with an increase in 
religious commitment (P<0.01). As the effect of the independent variable was not significant on the 
mediating variable, the mediating role of religious commitment is not confirmed.
Conclusions: Based on these results, it can be said that by strengthening religious commitment, it is 
possible to increase life satisfaction in order to improve mental well-being in the elderly.
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چکیده
مقدمــه: بــا افزایــش قشــر ســالمند در عصــر کنونــی، دغدغــه هــای مرتبــط بــا بهزیســتی روانــی و یافتــن روابــط بیــن منابــع روانشــناختی 
کــه بتوانــد بــه بهبــود کیفیــت زندگــی ســالمندان یــاری رســاند، از چالــش هــای مهــم متخصصــان بهداشــت روانــی اســت. بدیــن منظــور، 
ــا میانجی گــری تعهــد  ــا هــدف تحلیــل روابــط ســاختاری بیــن سرســختی روانــی و رضایــت از زندگــی ســالمندان ب پژوهــش حاضــر ب

مذهبــی اجــرا شــد.
روش کار: طــرح ایــن پژوهــش توصیفــی از نــوع همبســتگی و از لحــاظ هــدف، بنیــادی اســت. در ایــن پژوهــش سرســختی روانــی 
بــه منزلــه متغیــر بــرون زا، رضایــت از زندگــی بــه  عنــوان متغیــر درون  زا و تعهــد مذهبــی بــه عنــوان متغیــر میانجــی در نظــر گرفتــه شــد. 
تعــداد نمونــه بــا توجــه بــه جمعیــت کل جامعــه آمــاری بازنشســتگان ســالمند اســتان گیــالن و مراجعــه بــه جــدول مــورگان، و بــه روش 
نمونه گیــری خوشــه ای تــک مرحلــه ای، تعــداد 381 نفــر بــرآورد و انتخــاب شــد. ابزارهــای پژوهــش شــامل پرسشــنامه تعهــد مذهبــی 
ورتینگتــون، شــاخص رضایــت از زندگــی وود، وایلــی و شــفور، و پرسشــنامه سرســختی اهــواز  بــود. جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا 
 AMOS و SPSS بــا نســخه 22 نــرم افــزار ،)SEM( از ضریــب همبســتگی گشــتاوری پیرســون و فــن مدلســازی معــادالت ســاختاری

اســتفاده شــد.
یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد سرســختی روانــی بــر رضایــت از زندگــی و تعهــد مذهبــی تاثیــر افزاینــده و معنــی دار نــدارد )P>0/05(؛ امــا 
بــا افزایــش تعهــد مذهبــی، رضایــت از زندگــی بــه طــور معنــی دار افزایــش می یابــد )P>0/01(. تاثیــر متغیــر مســتقل سرســختی روانــی 

بــر متغیرمیانجــی تعهدمذهبــی معنــی دار نبــود؛ بنابرایــن نقــش متغیــر واســطه گرانه ی تعهــد  مذهبــی تاییــد نمی شــود.
نتیجــه گیــری: برایــن اســاس مــی تــوان گفــت بــا تقویــت تعهــد مذهبــی مــی تــوان رضایــت از زندگــی ســالمندان را بــه منظــور 

ارتقــاء بهزیســتی روانــی، افزایــش داد.
کلیدواژه ها: باورهای مذهبی، رضایت از زندگی، سرسختی روانی، سالمندان.

مقدمه
ــای جمعیــت  ــده ای در ویژگــی ه ــی، تحــوالت عم در عصــر کنون
شــناختی جمعیــت جهــان، یعنــی گســترش ســن پیــری، در حــال 
وقــوع اســت. ســازمان بهداشــت جهانــی پیــش بینــی تعــداد افــراد 
ــرد  ــالم ک ــر اع ــارد نف ــدود دو میلی ــال 2025 را ح ــالمند در س س
ــالن، در حــال  ــژه اســتان گی ــه طــور وی ــران ب ــران و در ای )1(. ای
تجربــه ایــن تحــول اســت )2(. براســاس نتایــج آمــار سرشــماری 

جمعیــت در ســال 1398، نــرخ رشــد جمعیــت ســالمند ســه برابــر 
رشــد جمعیــت شــده و تعــداد جمعیــت بــاالی 60 ســال بــا رقــم 
8231000 نفــر، حــدود 9/9 درصــد جمعیــت کشــور اســت؛ درحالی 
کــه پیــش بینــی مــی شــد در ســال 1400 بــه رشــد 10 درصــدی 

برســد )3(.
ــه زندگــی و کاهــش مــرگ و میــر از پیامدهــای  افزایــش امیــد ب
مثبــت همــراه بــا افزایــش نــرخ جمعیــت ســالمند محســوب مــی 
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شــود، امــا ایــن مــوارد تنهــا پیامــد افزایــش نــرخ جمعیــت ســالمند 
نیســت. موضوعــات مربــوط بــه بهداشــت روانــی و کیفیــت زندگی 
ــن قشــر، از چالــش هــای مهــم کشــورهای در حــال توســعه،  ای
ــده  ــت از زندگــی  کــه نشــان دهن ــران اســت. رضای هــم چــون ای
ــادی و  ــاس ش ــه در احس ــت، ریش ــی  اس ــی ذهن ــتی روان بهزیس
کیفیــت زندگــی دارد. میــزان رضایــت زندگــی، بــه ارزیابــی فــرد در 
مــورد کیفیــت کل زندگــی اســت و وابســته بــه ارزیابــی و احســاس 
کنونــی فــرد نیســت )4(. میزان رضایت از زندگی در گســتره ی ســن 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و نتایــج نشــان مــی دهنــد قبــل از 60 
ســالگی، ایــن میــزان پاییــن امــا پایــدار اســت و در محــدوده ســنی 
ــدود  ــه ســن و در ح ــا در ادام ــد، ام ــی یاب ــش م ــالگی افزای 60 س
70 ســالگی بــه دلیــل وابســته شــدن بــه کمــک یارهــای انســانی 
و ابــزاری، مشــکالت بهداشــتی و محــدود شــدن روابــط اجتماعــی، 
ــرات در گســتره ی  ــن تغیی ــد. نمــودار ای مجــدداَ کاهــش مــی یاب

ســنی بــه صــورت U وارونــه اســت )5(.
براســاس نتایــج پژوهــش هــا، متغیرهــای مختلــف فــردی )از قبیــل 
جســمی، روانــی، و مذهبــی( و اجتماعــی )شــبکه اجتماعــی، 
حمایــت اجتماعــی ادارک شــده، و باورهــای سیاســی اتخــاذ 
شــده( در میــزان رضایــت از زندگــی ســالمندان نقــش دارنــد )4(. 
ســالمند بــه کل زندگــی خویــش از گذشــته تاکنــون مــی نگــرد و 
توانمنــدی خویــش را در مقابلــه بــا اتفاقــات، رویدادهــا، چالــش هــا، 
و اســترس هــا مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهــد مرحلــه "انســجام در 
ــر ناامیــدی" براســاس دیــدگاه اریکســون. بنابرایــن، رضایــت  براب
از زندگــی در رابطــه تنگاتنگــی بــا مقابلــه بــا اســترس هــای تجربــه 
شــده در طــول زندگــی قــرار مــی گیــرد. ایــن رابطــه همــان ســازه 
ی روان شــناختِی سرســختی روانی  اســت. سرســختی روان شــناختی 
بــه افــراد انگیــزه مــی دهــد تــا مقابلــه بــا اســترس را ادامــه دهنــد 
)6( و از مجموعــه باورهــا و رفتارهایــی تشــکیل شــده که ســازش-
یافتگــی در مواجهــه بــا اســترس را تســهیل مــی کند )7(. براســاس 
مــدل سرســختی )6( افــراد سرســخت افــرادی هســتند کــه دارای 
ــراد و  ــال اف ــوولیت در قب ــاس مس ــدن و احس ــر ش ــرش درگی نگ
فعالیــت هــا هســتند )تعهــد(، بــاور دارنــد کــه تــالش شــان آنهــا را بــه 
نتیجــه مطلــوب مــی رســاند )کنتــرل( و مشــکالت را بــه عنــوان 
چالــش هــای بــزرگ و فرصــت هــای یادگیــری مــی بیننــد )چالــش 

طلبــی( )8(.
نتایــج پژوهــش هــا دربــاره سرســختی روانــی، حاکــی از ایــن اســت 
ــالمت  ــی و س ــت روان ــا بهداش ــناختی ب ــازه روان ش ــن س ــه ای ک
جســمانی و اجتماعــی در گــروه هــای مختلــف ســنی رابطــه مثبــت 
ــا ســطوح باالتــر  و معنــادار دارد )9(. بــه طــور ویــژه، ســالمندان ب

ــای  ــترس ه ــا و اس ــش ه ــر از چال ــرف نظ ــی، ص ــختی روان سرس
ــه                                                                                ــه تجرب ــتری را روزان ــت بیش ــی مثب ــارب هیجان ــی، تج زندگ
مــی کننــد )10(. مطالعــات طولــی نشــان داده انــد کــه سرســختی 
ــه در ســال هــای پایــان زندگــی دارد  روانــی ســهم حمایــت گران

.)11(
ــا نظــر  ــا و همســو ب ــج پژوهــش ه ــق در نتای ــی عمی ــا دقت ــا ب ام
اریکســون در مــورد عالقــه منــدی ویــژه ســالمندی، نقــش معنویت 
و تعهــد مذهبــی پررنــگ دیــده مــی شــود )12,13(. تعهــد 
ــه میــزان درگیــری یــک فــرد در امــور مذهبــی گفتــه                                                                                                     مذهبــی ب
ــف  ــا و تکالی ــه ارزش ه ــی ب ــد مذهب ــرد دارای تعه ــود. ف ــی ش م
ــی  ــه زندگ ــور روزان ــا را در ام ــد اســت و آن ه ــود پایبن ــی خ مذهب
خــود بــه کار مــی بنــدد )14(. نتایــج مطالعــات در مــورد نقــش و 
ــی در  ــت از زندگ ــا رضای ــی ب ــدات مذهب ــت و تعه ــه معنوی رابط
ــش  ــا افزای ــراه ب ــی هم ــه تعهــدات مذهب ســالمندان نشــان داد ک
ســن، پیــش بینــی کننــده ســالمت، شــادمانی و رضایــت از زندگــی 
اســت )15(؛ یعنــی تعهــد مذهبــی بــا ایجــاد حــس معنــا در زندگــی 
بــه رضایــت از زندگــی منتهــی مــی شــود )16(. حتــی اگــر نتایــج 
همــه پژوهــش هــا همســو نباشــد، امــا در اکثــر آن هــا، تعهــد مذهبی 
پیــش بینــی کننــده رضایــت از زندگــی اســت )17(؛ چراکــه ایــن 
افــراد بــه دلیــل داشــتن احســاس ارتبــاط بــا یــک نیــروی برتــر و 
فــوق العــاده و حــس پایبنــدی در بــاور و تکالیــف مذهبــی خــود، 
ارزیابــی مثبــت تــری از رویدادهــای زندگــی خــود دارنــد، اگرچــه 

رویدادهــای منفــی را هــم تجربــه و ارزیابــی مــی کننــد )18(.
ــق توانمندســازی ســالمندان در  ــی از طری ــدی و تعهــد مذهب پایبن
ابعــاد فــردی )احســاس خــود ارزشــی( و اجتماعــی )تعلــق بــه یــک 
ــه بارمــی آورد  ــرای وی ب ــا شــبکه مذهبــی( منافعــی را ب گــروه ی
ــی،  ــه لحــاظ بهداشــت روان ــج پژوهــش هــا، ب )19(. براســاس نتای
صــرف بــاور راســخ راجــع بــه وجــود یــا عــدم وجــود خــدا، از طریق 
کاهــش ناهماهنگــی و بــی تجانســی شــناختی، به بهزیســتی روانی 
منجــر مــی شــود )20(. نتایــج پژوهش-هــا در زمینــه وجــود یــا عدم 
وجــود رابطــه و رابطــه مســتقیم یــا میانجــی بیــن تعهــد مذهبــی و 
رضایــت از زندگــی ضــد و نقیــض و ناکافــی اســت. بــه طورمثــال، 
ــی  ــاط ضعیف ــد )22( ارتب ــد و بون ــرز )21( و لون ــای و می ــر، ت دین
ــت در  ــق مثب ــه خل ــی و مولف ــه رفتارهــای مذهب ــدی ب ــن پایبن بی
رضایــت از زندگــی یافتنــد؛ درحالــی کــه وان کاپلــن، تــوس گاتــر، 
ســاروغلو و فریدریکســون )23( ارتبــاط قــوی بیــن تعهــد مذهبــی 
بــه طــور نمونــه نمــاز خوانــدن/ مناجــات کردنــو بهزیســتی روانــی 
ــه ای در  ــن یافت ــر چنی ــد. مکانیســم اث ــت از زندگــی یافتن و رضای
قالــب نــوع راهبــرد تنظیــم شــناختی هیجــان  متفاوتــی اســت کــه 
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افــراد پایبنــد بــه رفتــار مذهبــی- دارای تعهــد مذهبــی- حتــی در 
فرهنــگ هــای مختلــف، در مقایســه بــا افــراد بــدون تعهــد مذهبــی 
بــه کار مــی برنــد. افــراد بــا تعهــد مذهبــی بــاال، بیشــتر از ارزیابــی 
ــتفاده                                                     ــی اس ــای زندگ ــا رویداده ــه ب ــناختی در مواجه ــدد ش مج

می کننــد )24(.
تعهــد مذهبــی در افــراد، شــیوه هــای مقابلــه و سرســختی روانی را 
تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد و بــا آن رابطــه مثبــت و معنــادار دارد 
)25–27( تعهــد مذهبــی بــا ســالمت جســمی و ســالمت روانــی از 
طریــق حمایــت اجتماعــی )مشــارکت در فعالیــت هــای مذهبــی( و 
اتخــاذ رفتارهــای ســالمت )تعهــد نســبت بــه بــاور، از ســازه هــای 
سرســختی روانــی(، رابطــه مثبــت و معنــادار دارد )28(. تعهد مذهبی 
و سرســختی روانــی نســبت بــه هــم شــباهت هــا و تفــاوت هایــی 
دارنــد؛ شــباهت شــان در ایــن اســت کــه هــر دو موضــع معنــوی 
ــد  ــوی تعه ــع معن ــادی. موض ــع م ــه موض ــتند و ن ــخص هس ش
مذهبــی بــه وضــوح روشــن اســت و در مــورد سرســختی اگرچــه 
معنویــت آن وضــوح نــدارد، امــا سرســختی وقتــی باعــث پایبنــدی 
و پایــداری فــرد در اتخــاذ بــاور و رفتــار مــی شــود و و باعــث درگیر 
ــوی  ــدی معن ــی بع ــود، یعن ــی ش ــالش م ــه دادن ت ــدن و ادام ش
ــع و  ــی در منب ــد مذهب ــختی و تعه ــده ی سرس ــاوت عم دارد. تف
جهــت گیــری اســت. در تعهــد مذهبــی، منبــع نظــم ماوراءالطبیعــه 
و خــدا اســت و در سرســختی، تــالش بــرای نظم دهــی و معنادهی 
تجربیــات اســت تــا در عالــم غیرقابــل تفکــر، معنایــی یابــد )29(.

امــروزه بــا دانــش بــه تفــاوت و شــباهت ایــن دو ســازه و براســاس 
نتایــج پژوهــش هــا، تاییــد شــده کــه ایــن منابــع بــرای ســالمت 
روانــی و جســمی و رضایــت از زندگــی موثــر هســتند؛ زیــرا نقــش 
ــروزه را  ــترس ام ــی پراس ــر زندگ ــه ای در براب ــی و مقابل محافظت
دارنــد. امــا پژوهــش هــای بســیار اندکــی بــه اهمیــت رابطه یا ســهم 
ایــن ســازه هــا در رضایــت از زندگــی ســالمندان پرداختــه و همیــن 
انــدک پژوهــش هــا در نهایــت بــه بررســی روابــط مســتقیم ســازه 
هــا بســنده کــرده انــد. ســهم متغیــر میانجــی در پژوهــش هــا بســیار 
انــدک بــوده و مــی تــوان گفــت بــه چشــم نمــی آیــد. پژوهــش 
ــی  ــی در زندگ ــت از زندگ ــازه رضای ــتن س ــم دانس ــا مه ــر ب حاض
ســالمندان و ارتبــاط ایــن ســازه بــا شــیوه ی مقابلــه بــا رویدادهــا 
ــرگ  ــتگی، م ــل بازنشس ــالمندی مث ــی س ــای زندگ ــترس ه و اس
عزیــزان و دوســتان، کــم شــدن نیــروی جســمی و کمرنــگ شــدن                                                                                          
شــبکه هــای اجتماعــی کــه الزمــه ی آن سرســختی روانی اســت، 
بــه دنبــال بررســی رابطــه بیــن سرســختی روانــی بــا رضایــت از 
ــش  ــن پژوه ــم چنی ــت. ه ــته اس ــالمندان بازنشس ــی در س زندگ
ــی  ــد مذهب ــت تعه ــت و اهمی ــرار دادن اولوی ــرض ق ــا ف حاضــر ب

در زندگــی ســالمندان، در پــی بررســی هــم رابطــه مســتقیم بیــن 
سرســختی روانــی بــا تعهــد مذهبــی و تعهــد مذهبــی بــا رضایــت 
از زندگــی اســت و هــم بــه دنبــال بررســی فــرض نقــش میانجــی 
گــری تعهــد مذهبــی در رابطــه بیــن سرســختی روانــی و رضایــت 

از زندگــی در ســالمندان اســت.

روش کار
ــدف،  ــاظ ه ــی و از لح ــر توصیفی-تحلیل ــش حاض ــرح پژوه ط
ــه  ــه منزل ــی ب ــختی روان ــش سرس ــن پژوه ــت. در ای ــادی اس بنی
ــر درون زا و  ــوان متغی ــی به عن ــت از زندگ ــرون زا، رضای ــر ب متغی
ــد. ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــوان متغیرمیانج ــه عن ــی ب ــد مذهب تعه
ــتگان  ــی بازنشس ــامل تمام ــر ش ــش حاض ــاری پژوه ــه آم جامع
گیالنــی عضــو کانون هــای بازنشســتگان بودنــد کــه تعــداد          
آن هــا در اســتان گیــالن بــر اســاس اســناد ســال 1397 بالــغ بــر 
64000 نفــر بــود. در ایــن تحقیــق روش نمونه گیــری از نــوع روش 
ــا  ــه ب ــود و حجــم نمون ــه ای ب ــک مرحل ــری خوشــه ای ت نمونه گی
توجــه بــه جمعیــت کل جامعــه آمــاری و بــا مراجعــه بــه جــدول 
مــورگان بــه تعــداد 381 نفــر تعییــن و بــرآورد شــد. البتــه برخــی 
محققــان بــا اســتناد فرمــول 5Q < n < 15Q در روش شناســی 
ــه  ــاخته اند ک ــان س ــاختاری خاطرنش ــادالت س ــی مع ــدل یاب م
ــر  ــه ازای ه ــاهده ب ــا 15 مش ــن 5 ت ــد بی ــه می توان ــم نمون حج
ــداد  ــه در آن Q تع ــود )30(؛ ک ــن ش ــده، تعیی ــر اندازه گیری ش متغی
 n ــواالت( و ــا )س ــداد گویه ه ــا تع ــده ی ــاهده ش ــای مش متغیره
حجــم نمونــه اســت. بنابرایــن باتوجــه بــه تعــداد 50 گویــه موجــود 
در مــدل  اندازه گیــری از تحلیــل میانجــِی پیشــنهاد شــده، حجــم 
نمونــه قابــل قبــول بــرای آزمــون مــدل میانجــی، می توانــد بیــن 
250 تــا 750 نفــر قابــل قبــول باشــد. معیارهــای ورود بــه پژوهــش 
ــه  ــخ دادن ب ــه پاس ــل ب ــر، تمای ــال و باالت ــن 60 س ــتن س داش
ســؤاالت، وجــود رضایــت آگاهانــه، نداشــتن اختــالالت شــناختی 
ــده  ــر پرون ــی ب ــی( مبتن ــس عروق ــر و دمان ــس آلزایم ــر دمان )نظی
ــه بیمــاری هــای حــاد جســمی-  پزشــکی موجــود و عــدم ابتــال ب
ــای  ــود. معیاره ــود ب ــده ی پزشــکی موج ــر پرون ــی ب ــی مبتن روان
ــاری  ــکاری، مشــکالت گفت ــدم هم ــروج از پژوهــش شــامل ع خ
ــه همــراه نداشــتن  شــدید، وجــود مشــکالت شــنوایی شــدید و ب
ســمعک، و وجــود مشــکالت بینایــی و بــه همــراه نداشــتن عینــک 

بــود.
بــه منظــور شــروع نمونه گیــری ابتــدا تمامــی صندوق هــای 
بازنشســتگی گیــالن در شــهر رشــت لیســت شــدند و ســپس بــه 
ــاب  ــا انتخ ــان آن صندوق ه ــز از می ــار مرک ــی چه ــور تصادف ط
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شــد. ســپس بــا هماهنگــی بــه عمــل آمــده بــا رئیــس صنــدوق 
بازنشســتگی کشــوری در اســتان گیــالن و اخــذ مجوزهــای 
ــه  ــا ارائ ــه و ب ــا رفت ــن صندوق ه ــک از ای ــر ی ــل ه ــه مح الزم ب
توضیحــات الزم بــه مراجعیــن و شــرکت کنندگان بازنشســته 
ــن  ــد ضم ــت می ش ــا درخواس ــه، از آنه ــت آگاهان ــب رضای و کس
همــکاری بــا کارشــناس ارشــد مشــاوره توانبخشــی بــه ســواالت 
ــه و  ــت تجزی ــر جه ــق حاض ــد. در تحقی ــخ  دهن ــا پاس آزمون ه
تحلیــل داده هــا از ضریــب همبســتگی گشــتاوری پیرســون و فــن 
مدلســازی معــادالت ســاختاری )SEM( اســتفاده شــد و در تمامــی 
ــزار SPSS و  ــرم اف ــاري از نســخه 22 ن ــه و تحلیل  هــاي آم تجزی

ــد. ــتفاده ش AMOS اس

ــه  ــن مقال ــی در ای ــول اخالق ــی اص ــی: تمام ــات اخالق مالحظ
ــه بازنشســتگان،  ــرای هم ــاز، ب ــش از آغ ــت شــده اســت. پی رعای
ــه  ــد و هم ــح داده می  ش ــی توضی ــه صــورت کل ــه ب ــدف مطالع ه
شــرکت کننــدگان در جریــان رونــد پژوهــش بودنــد. هنگامــی کــه 
ســالمندان در اتــاق انتظــار بــرای دریافــت خدمــات اداری حضــور 
ــا تکمیــل داوطلبانــه رضایــت  داشــتند، بــه درخواســت آزمونگــر ب
ــا نظــارت ایشــان بــه ســواالِت پرسشــنامه ها بــه  نامــه کتبــی و ب
ــات  ــه توضیح ــس از ارائ ــی، پ ــی و محرمانگ ــظ گمنام ــرط حف ش
کوتاهــی در مــورد نحــوه ی تکمیــل آن هــا، پاســخ  دادنــد. شــرکت-
کننــدگان اجــازه داشــتند هــر زمــان کــه مایــل بودنــد از پژوهــش 

خــارج شــوند.
در پژوهــش حاضــر، بــه منظــور بررســی اهــداف تحقیــق از 

ــد: ــتفاده ش ــر اس ــای زی ابزاره
1- پرسشــنامه سرســختی روانــی اهــواز  )AHI(. ایــن پرسشــنامه 
27 مــاده دارد و بــه گونــه ای تنظیــم شــده کــه آزمودنی هــا 
ــی  ــدرت، گاه ــه ن ــز، ب ــه ی هرگ ــی از 4 گزین ــه یک ــت ب می بایس
ــه  ــد و دامن ــخ دهن ــه( پاس ــا س ــر ت ــات )صف ــب اوق ــات و اغل اوق
نمــرات آن بیــن 0 تــا 81 خواهــد بــود. کســب نمــرات باالتــر بــه 
ــی  ــرای بررســی روای ــتر اســت. ب ــی بیش ــای سرســختی روان معن
ایــن پرسشــنامه ایــن مقیــاس بــه طــور همزمــان بــا 4 پرسشــنامه 
ــازه ای  ــاس اعتبارس ــو، مقی ــکوفایی مزل ــاس خودش ــالک مقی م
ــراب  ــنامه اضط ــواز، و پرسش ــردگی اه ــاس افس ــختی، مقی سرس
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. بــرای ســنجش پایایــی ایــن مقیــاس 
ــب  ــد. ضری ــتفاده ش ــی اس ــانی درون ــی و همس دو روش بازآزمای
ــی  ــه زمان ــا فاصل ــاره ب ــون دوب ــون و آزم ــان آزم ــتگی می همبس
ــرای  ــه 119 نفــری از آزمودنی هــا ب شــش هفتــه ای در یــک نمون
ــب 0/84  ــه ترتی ــر و پســر ب ــای دخت ــا و آزمودنی ه کل آزمودنی ه
و 0/85 و 0/84 گــزارش شــده اســت کــه همگــی رضایت بخــش  

ــاخ  ــای کرونب ــب آلف ــر ضری ــش حاض ــند )31(. در پژوه می باش
ــد. ــت آم ــه دس ــزار 0/726 ب ــن اب ــای ای ــام گویه ه ــرای تم ب

ــط  ــنامه توس ــن پرسش ــی  )RCI(: ای ــد مذهب ــنامه تعه 2- پرسش
ــزان  ــنجش می ــور س ــه منظ ــش )32( ب ــون  و همکاران ورتینگت
ــراد ســاخته شــد و دارای  ــی اف ــاداری مذهب ــدی و وف ــد، پایبن تعه
ــد در یــک طیــف لیکــرت 5  ــی بای ــارت اســت کــه آزمودن 10 عب
درجــه ای میــزان موافقــت یــا مخالفــت خــود را بــا هــر یــک از آنها 
مشــخص ســازد. کســب نمــرات باالتــر بــه معنــای تعهــد مذهبــی 
بیشــتر اســت. ایــن پرسشــنامه دارای 2 زیــر مقیــاس تعهــد مذهبی 
درون فــردی )6 عبــارت( و تعهــد مذهبــی میــان فــردی )4 عبارت( 
اســت. ورتینگتــون و همــکاران )32( پایایــی بازآزمایی پرسشــنامه را 
ئــر فاصلــه ســه هفتــه بــرای کل آزمــون 0/87 بــرآورد نمودنــد. بــه 
منظــور تعییــن همســانی درونــی از آلفــای کرونبــاخ اســتفاده کردند 
کــه پایایــی ابــزار برابــر 0/93 بــرای کل پرسشــنامه محاســبه شــد. 
همســانی درون ایــن پرسشــنامه در ایــران توســط ســعدی پور )33( 
بــرای کل آزمــون 0/85 گــزارش شــده اســت. در پژوهــش حاضــر 
ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای تمــام گویه هــای ایــن ابــزار 0/901 

بــه دســت آمــد.
ــن  ــالمندان )LSI-Z(: ای ــی در س ــت از زندگ ــنامه رضای 3-پرسش
پرسشــنامه توســط وود، وایلــی و شــفور  )34( طراحــی شــده اســت. 
ــم  ــاخص های مه ــی از ش ــؤال دارد و یک ــنامه 13 س ــن پرسش ای
ســنجش ســالمت روان در دوران ســالمندی بــه حســاب می آیــد. 
در ایــن پرسشــنامه  یــک ســازه تک بعــدی بــرای ســنجش رضایــت 
از زندگــی در دوره ســالمندی گنجانده شــده و خــرده مقیاســی 
ــؤال  ــؤاالت، 5 س ــوع س ــت. از مجم ــده اس ــرای آن تعریف نش ب
ــک از ســؤاالت  ــه هــر ی ــد. ب ــت دارن ــار مثب ــی ب ــی مابق ــار منف ب
ــخ داده  ــف پاس ــق و مخال ــم، مواف ــای نمی دان ــب گزینه ه در قال
ــتم  ــؤال از سیس ــر س ــخ ه ــذاری پاس ــت نمره گ ــود و جه می ش
2-1-0 اســتفاده شــده اســت. بدیــن گونــه کــه در ســؤاالت مثبــت 
بــرای گزینــه نمی دانــم نمــره صفــر، بــرای گزینــه موافــق نمــره 
2 و بــرای گزینــه مخالــف نمــره 1 و در ارتبــاط بــا ســؤاالت منفــی 
ــره 1  ــق نم ــه مواف ــرای گزین ــره 2 و ب ــف نم ــه مخال ــرای گزین ب
ــاس  ــی در مقی ــت از زندگ ــره رضای ــردد و در کل نم ــاظ می گ لح
26-0 تعییــن می شــود و کســب نمــرات باالتــر بــه معنــای 
ــی و  ــی، تقرب ــران  تقرب ــت بیشــتر اســت )34(. در ای ســطح رضای
ــان  ــزل شهرکاش ــم من ــالمندان مقی ــوکی )35( در س ــریفی و س ش
ــاخ و  ــای کرونب ــه روش  آلف ــنامه را ب ــن پرسش ــی ای ــب پایای ضری
ــرای  ــد. ب ــزارش نمودن ــب 0/79 و 0/78 گ ــه ترتی ــردن ب دونیمه ک
تعییــن روایــی آن نیــز از روش روایــی ســازه ای گروه هــای شــناخته 
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ــا  ــن آن گروه ه ــی داری بی ــاوت معن ــد و تف ــتفاده نمودن ــده اس ش
ــاخ  ــای کرونب ــب آلف ــر ضری ــش حاض ــد. در پژوه ــزارش کردن گ

ــد. ــه دســت آم ــزار 0/799 ب ــن اب ــای ای ــام گویه ه ــرای تم ب

یافته ها
از میــان 381 نفــر بازنشســته واجــد شــرایط، 347 نفــر )158 زن و 
189 مــرد( بــه آزمون هــا پاســخ دادنــد و بــه  طورکامــل همــکاری 

ــا  ــتند آزمون ه ــرایط نتوانس ــد ش ــرکت کننده واج ــد. 34 ش نمودن
ــا  ــدن و ی ــدک در خوان ــا ســواد ان ــت و ی ــل عــدم رضای ــه دلی را ب
فهمیــدن ســواالت، تکمیــل کننــد. بــا ایــن وجــود حجــم نمونــه 
ــود )30(.  ــی ب ــی کاف ــل میانج ــرای تحلی ــده ب ــر باقی مان 347 نف
میانگیــن ســنی شــرکت کنندگان 6/24 ± 62/87 بــود کــه در 
دامنــه ســنی 60 تــا 83 ســال قــرار داشــتند. )جــدول 1( بــه توصیف 

ــردازد. ــرکت کنندگان می  پ ــناختی ش ــت ش ــای جمعی ویژگی ه

)n=347( جدول 1: ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان

درصدفراوانیمتغیرها

وضعیت زناشویی
مجرد مانده

متاهل
مطلقه

همسر متوفی

18
281
29
19

5/2
81
8/4
5/5

سطح تحصیالت
زیر دیپلم

دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس

فوق لیسانس و دکتری

124
83
38
82
20

35/7
23/9
11

23/6
5/8

سال های سپری شده از بازنشستگی
کمتر از 5 سال

بین 6 تا 11 سال
بین 12 تا 17 سال
بین 18 تا 23 سال
بین 24 تا 29 سال

78
159
67
31
12

22/5
45/8
19/3
8/9
3/5

تعداد فرزندان
هیچ یا تک فرزند

2 تا 3 فرزند
4 تا 5 فرزند
6 تا 7 فرزند

66
217
57
7

19
62/5
16/4

2

)جــدول2( شــاخص های توصیفــی، کجی، کشــیدگی و همبســتگی 
ــال  ــن متغیرهــای پژوهــش را نشــان می دهــد. در بررســی نرم بی
ــک متغیــری، وضعیــت توزیــع متغیرهــای مشــاهده  بــودن ت
موجــود در مــدل یعنــی متغیرهــای اصلــی پژوهــش بــا اســتفاده از                                                                                      
شــاخص هــای کجــی و کشــیدگی در )جــدول2( مــورد بررســی قرار 
ــی  ــدار کج ــق مق ــن )36(، قدرمطل ــر کالی ــاس نظ ــت. براس گرف
کوچکتــر از 3 و قدرمطلــق مقــدار کشــیدگی کوچکتــر از 10، نشــان 
از عــدم وجــود مشــکل داده هــا از نظــر نرمــال بــودن تــک متغیری 

اســت. مطابــق )جــدول2( کــه شــاخص هــای کجــی و کشــیدگی 
ــد؛  ــی ده ــان م ــاختاری را نش ــدل س ــش در م ــای پژوه متغیره
ــر  ــج کــدام از متغیرهــا، بزرگت ــرای هی ــق کجــی ب مقــدار قدرمطل
از 3 نیســت. هــم چنیــن، مقــدار قدرمطلــق کشــیدگی بــرای هیــچ 
کــدام از متغیرهــا، بزرگتــر از 10 نیســت. بنابرایــن براســاس نظــر 
ــال  ــر نرم ــل از نظ ــن تحلی ــام ای ــت انج ــوان گف ــی ت ــن، م کالی
بــودن تــک متغیــری بالمانــع اســت. در همیــن جــدول اطالعــات 
مربــوط بــه همبســتگی پیرســون بیــن متغیرهــا آورده شــده اســت.

جدول 2: اطالعات توصیفی، کجی، کشیدگی و همبستگی بین متغیرهای پژوهش

123کشیدگیکجیSDمیانگینمتغیرها
-0/31-0/09-130/068/88-تعهد مذهبی

-0/26**213/543/670/361/06-رضایت از زندگی
-0/164**0/006-0/985/02-341/949/20-سرسختی روانشناختی

 ** P< 0/01
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بــا توجــه بــه نتایــج ماتریــس همبســتگی، بیــن رضایــت از زندگــی 
در ســالمندان و تعهــد مذهبــی رابطــه مســتقیم و معنــی دار و بیــن 
سرســختی روان شــناختی و رضایــت از زندگــی رابطــه مســتقیم و 
معنــی دار وجــود دارد )P>0/01(، امــا بین سرســختی روان شــناختی 

.)P<0/05( و تعهــد مذهبــی رابطــه معنــی دار مشــاهده نشــد
ــاختاری و  ــوی س ــی الگ ــرای ارزیاب ــال ب ــینه ی احتم از روش بیش
ــن  ــا داده هــای گــردآوری شــده اســتفاده شــد. در ای ــرازش آن ب ب
ــب  ــره از ضری ــودن چندمتغی ــال ب ــی نرم ــرای بررس ــش ب پژوه
کشــیدگی چندمتغیــری مردیــا  اســتفاده شــد. ایــن عــدد در 
پژوهــش حاضــر 25/95 بــه دســت آمــد کــه کمتــر از عــدد 2600 
اســت و از طریــق فرمــول )p (p+2 محاســبه شــده اســت. درایــن 
فرمــول p مســاوی اســت بــا تعــداد متغیرهــای مشــاهده شــده در 
ــت )37(.  ــه[ اس ــش 50 ]گوی ــن پژوه ــه در ای ــری ک مدل اندازه گی
بــرای تعییــن بــرازش مــدل پیشــنهادی پژوهــش از شــاخص هایی 
ــد، اســتفاده  کــه میــرز، گامســت و گارینــو )38( مطــرح نمــوده ان
ــون  ــا آزم ــزارش شــده اند. ب ــر آن در )جــدول3( گ ــه مقادی شــد ک
ــا رابطــه  ــم کــه آی ــه ســوال پاســخ دهی ــود ب ــرر ب ــن مــدل مق ای
ســاختاری سرســختی روان شــناختی و رضایــت از زندگــی از طریــق 
ــی  ــتگان گیالن ــت بازنشس ــی در جمعی ــد مذهب ــری تعه میانجیگ

ــرازش دارد؟ ب
ــرای  ــن  )KMO( ب ــون کایزر-میر-اولکی ــه از آزم ــن مطالع در ای
محاســبه تــوان آمــاری و تاییــد کفایــت حجــم نمونه اســتفاده شــد 
 KMO و بهتــر اســت مقــدار آن بــاالی 0/70 باشــد )36(. مقــدار
بــرای تعهــد مذهبــی 0/897، رضایــت از زندگی 0/734، سرســختی 
روان شــناختی 0/701 بــه دســت آمــد. ایــن نتایــج نشــان می دهــد 
حجــم نمونــه ایــن پژوهــش از کفایــت قابل قبولــی برخودار اســت. 
قبــل از بــرازش مــدل ســاختاری پژوهــش، مدل هــای اندازه گیــری 
تعهــد مذهبــی، رضایــت از زندگــی و سرســختی روان شــناختی بــه 
ــن تناســب آن  ــرای تعیی ــدی )CFA( ب ــی تایی ــل عامل روش تحلی
ــرز، گامســت  ــا معیارهــای برازندگــی مطــرح شــده از ســوی می ب
ــج  ــدول3(. نتای ــت )ج ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــو )38( م و گارین
مدل هــای تاییــدی اولیــه مجــزا بــرای هریــک از ابزارهــای 
پژوهــش نشــان داد، برخــی از شــاخص های بــرازش کمتــر از حــد 
مطلــوب هســتند و بنابرایــن مدل هــای تاییــدی نیــاز بــه اصــالح 
ــی  ــار عامل ــای دارای ب ــا، برداره ــالح مدل ه ــرای اص ــد. ب دارن
منفــی، و نیــز بردار هــای دارای بــار عاملــی کمتــر از 0/50 حــذف 
شــدند و بــرای ارتقــای برازندگــی مدل هــا، بــا پیشــنهاد نــرم افــزار 

AMOS تعــدادی از قیــود کوواریانــس آزاد شــدند )شــکل 1(.

SEM شکل 1: مدل اندازه گیری کلی اصالح شده پیش از اجرای تحلیل
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پــس از اطمینــان یافتــن از تاییــد مدل هــای اندازه گیــرِی اصــالح 
شــده، همــه مدل هــای اندازه گیــری بصــورت کواریانــس بــا 
یکدیگــر در قالــب یــک مــدل کلــی در ارتبــاط قــرار گرفتنــد کــه 
ضرایــب آن در حالــت اســتاندارد نشــان داده شــده اســت )شــکل 
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــری کل ــدل اندازه گی ــا در م 1(. یافته ه
ــاخص های  ــتند. ش ــتر از 0/5 هس ــی بیش ــای عامل ــی باره تمام

ــِی اصــالح شــده در جــدول  ــرای مــدل اندازه گیــری کل ــرازش ب ب
3 ارائــه شــده اســت کــه آن نشــان می دهــد شــاخص ها در 
ــد. پیــش از بررســی ضرایــب ســاختاری،  ــرار دارن ــوب ق حــد مطل
ــی  ــورد بررس ــش م ــه پژوه ــنهادی و اولی ــوی پیش ــی الگ برازندگ

ــت )شــکل 2(. ــرار گرف ق

بــرازش الگــوی اولیــه براســاس شــاخص هــای برازندگــی 
ــر برخــی               ــا وجــود اینکــه مقادی ــی شــدند. ب ــی شــده، ارزیاب معرف
شــاخص هــای برازندگــی نشــان دهنــده بــرازش قابــل قبــول الگوی 
ــتر  ــاء بیش ــرای ارتق ــا ب ــند، ام ــی باش ــا م ــا داده ه ــنهادی ب پیش
برازندگــی الگــوی پیشــنهادی، در گام بعــدی تحلیــل دیگــری روی 
ــس  ــای کوواریان ــدادی از خطاه ــردن تع ــق آزاد ک ــا ازطری داده ه
ــه شــد )شــکل 3(. شــاخص  ــی ارائ ــدل نهای ــت و م صــورت گرف
هــای برازندگــی ایــن الگوهــا در )جــدول 3( نشــان داده شــده انــد.

یافته هــا در )جــدول3( نشــان می دهــد مــدل اصــالح شــده 
ــوان  ــن می ت ــت؛ بنابرای ــوردار اس ــبی برخ ــرازش مناس ــی از ب نهای
ــد شــده، فرضیه هــای پژوهــش  ــر اســاس مــدل ســاختاری تایی ب
ــد  ــاختاری تایی ــدل س ــاس م ــر اس ــرار داد. ب ــون ق ــورد آزم را م
ــارم در                        ــا چه ــه اول ت ــی فرضی ــه بررس ــکل 3( نتیج ــده در )ش ش
)جــدول4( توســط تحلیــل بوت اســتراپ خروجــی AMOS آمــده 

اســت.

شکل 2: ضرایب استاندارد مدل اولیه و پیشنهادی رابطه ساختاری سرسختی روان شناختی با رضایت از زندگی سالمندان از طریق میانجیگری تعهد مذهبی
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 شکل 3: ضرایب استاندارد مدل اصالح شده نهایی برای رابطه ساختاری سرسختی روان شناختی با رضایت از زندگی سالمندان از طریق میانجیگری تعهد مذهبی

ــا  ــا بتاه ــیر ی ــای مس ــیرها، وزن ه ــداد روی مس ــکل 3( اع در )ش
هســتند. از میــان ایــن ضرایــب، باالتریــن ضریــب )0/16( 
ــاص  ــی اختص ــت از زندگ ــه رضای ــی ب ــد مذهب ــیر تعه ــه مس ب
ــختی  ــیر سرس ــه مس ــب )0/01-( ب ــن ضری ــف تری دارد و ضعی
روان شــناختی بــه تعهــد مذهبــی مربــوط مــی شــود. نتایــج حاصل 
از روابــط مســتقیم متغیرهــای پژوهــش در مدل پیشــنهادی نشــان                                           

ــد  ــن تعه ــیر بی ــب مس ــا ضری ــه تنه ــه در کل نمون ــد ک ــی ده م
مذهبــی بــه رضایــت از زندگــی از لحــاظ آمــاری معنــی دار بــوده و 
ســایر مســیرها معنــی دار مشــاهده نشــدند. بــا اســتناد به )جــدول4(                                                                                             
مــی تــوان ضرایــب اســتاندارد کلیــه مســیرهای مســتقیم و میانجی 

ــرد. ــی را مشــاهده ک در الگــوی نهای

 جدول 3: شاخص های برازندگی الگوی اندازه گیری، الگوی پیشنهادی و الگوی نهایی اصالح شده

شاخصها
χ2/dfRMSEACFIPCFIGFIAGFITLIPNFIIFIRFIالگوها

2/490/0660/930/7460/9130/8770/9130/7140/9310/863مدل اندازه گیری کلی اصالح شده
4/510/1050/8260/7050/8210/7640/7960/6730/8280/752الگوی پیشنهادی پژوهش
2/490/0660/9300/7460/9130/8770/9130/7140/9310/931الگوی اصالح شده نهایی

*میزان قابل قبول شاخص ها PNFI, PCFI, ((>0.5، CFI, IFI (>0.90)، RMSEA (<0.08)، CMIN/DF )3 > خوب، 5> قابل قبول(.

*Abbreviations; χ2/df: Chi-square/degree-of-freedom ratio; RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation; 
CFI: Comparative Fit Index; PCFI: Parsimonious Comparative Fit Index; GFI: General Fit Index; AGFI: Adjusted 
General Fit Index; TLI: Tucker-Lewis Index; PNFI: Parsimonious Normed Fit Index; IFI: Incremental Fit Index; 
RFI: Relative Fit Index.
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جدول 4: ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی نهایی و نتایج تحلیل بوت استراپ برای تحلیل میانجی

نتیجه فرضیه آزمایی سطح معناداری ضریب استاندارد رابطه فرضیه
تاثیرگذاری در سطح 5 درصد خطا معنادار نیست

فرضیه اول تایید نمی شود 0/240 0/064 رضایت از زندگی ← سرسختی 
روانشناختی اول

تاثیرگذاری در سطح 5 درصد خطا معنادار نیست
فرضیه دوم تایید نمی شود 0/904 -0/009 تعهد مذهبی ← سرسختی 

روانشناختی دوم

تاثیرگذاری در سطح 5 درصد خطا معنادار است
فرضیه سوم تایید می شود 0/042 0/091 رضایت از زندگی ← تعهد مذهبی سوم

چون در فرضیه دوم تاثیر متغیر مستقل بر متغیرمیانجی معنادار نبود، بنابراین نقش متغیر 
میانجی تایید نمی شود در نتیجه فرضیه چهارم تایید نمی شود.

سرسختی روانشناختی← تعهد مذهبی←
رضایت از زندگی چهارم

یافته هــا در جــدول فــوق نشــان می دهــد کــه بیــن متغیــر 
سرســختی روانشــناختی و رضایــت از زندگــی در ســالمندان و 
ــر تعهــد  هــم چنیــن بیــن متغیــر سرســختی روانشــناختی و متغی
مذهبــی در ســطح اطمینــان 95 درصــد رابطــه وجــود ندارد )ســطح 
معنــاداری بیشــتر از 0/05 اســت( بنابرایــن فرضیــه اول و دوم مــورد 
تاییــد قــرار نمــی گیــرد. امــا بیــن متغیــر تعهــد مذهبــی و رضایــت 
ــه  ــد رابط ــان 95 درص ــطح اطمین ــالمندان، در س ــی در س از زندگ
معنــاداری وجــود دارد )ســطح معنــاداری برابــر بــا 0/042 کــه کمتر 
ــت  ــت اس ــه مثب ــن رابط ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــت( ب از 0/05 اس
بنابرایــن بیــن متغیــر تعهــد مذهبــی و رضایــت از زندگــی رابطــه از 
نــوع مســتقیم و مثبــت اســت بــه عبــارت دیگــر فرضیه ســوم تایید 
ــادار  ــا 0/091 و معن ــر ب ــه براب ــتاندارد رابط ــب اس ــود )ضری می ش
اســت(. در فرضیــه چهــارم نقــش میانجــی متغیــر تعهــد مذهبی در 
رابطــه بیــن سرســختی روانشــناختی و رضایــت از زندگــی بررســی 
ــد  ــان می ده ــوق نش ــدول ف ــا در ج ــج یافته ه ــت. نتای ــده اس ش
کــه تعهــد مذهبــی بــه عنــوان یــک متغیــر میانجــی در ســالمندان 
ــت از  ــی و رضای ــه افزایــش رابطــه بیــن سرســختی روان منجــر ب
ــارم در  ــه چه ــر فرضی ــارت دیگ ــه عب ــی ب ــود یعن ــی نمی ش زندگ

ــرد. ــرار نمی گی ــد ق ــورد تایی ــان 95% م ســطح اطمین

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی رابطــه بیــن سرســختی روانــی 
و رضایــت از زندگــی در ســالمندان بازنشســته اســتان گیــالن و بــا 
نقــش میانجــی گرایانــه تعهــد مذهبــی انجــام شــد. نتایــج نشــان 
ــن  ــز بی ــی و نی ــت از زندگ ــی و رضای ــختی روان ــن سرس داد بی
سرســختی روانــی و تعهــد مذهبــی ســالمندان بازنشســته گیالنــی، 
رابطــه معنــادار وجــود نــدارد؛ یعنــی سرســختی روانــی بــر رضایــت 
ــدارد. در  ــادار ن ــده و معن ــر فزاین ــی تاثی ــد مذهب ــی و تعه از زندگ
نتایــج پژوهــش حاضــر مشــخص شــد کــه رابطــه تعهــد مذهبی با 
رضایــت از زندگــی ســالمندان بازنشســته گیالنــی، مثبــت و معنادار 

اســت؛ یعنــی بــا افزایــش تعهــد مذهبــی، رضایــت از زندگــی بــه 
طــور معنــادار افزایــش مــی یابــد. بــه عبــارت دیگــر، متغیــر تعهــد 
مذهبــی نتوانســت نقــش میانجیگرانه ای بیــن سرســختی و رضایت 
از زندگــی ســالمندان داشــته باشــد، امــا افزایــش تعهــد مذهبــی بــا 

بهبــود رضایــت از زندگــی همــراه بــود.
ــن  ــه بی ــاداری رابط ــدم معن ــورد ع ــش در م ــن پژوه ــج ای نتای
سرســختی روانــی و تعهــد مذهبــی و نیــز بــا رضایــت از زندگــی 
ــج برخــی پژوهــش هــا )28–10,11,26( ناهمســو اســت.  ــا نتای ب
ــن  ــره میانگی ــه نم ــه داشــت ک ــد توج ــن مســاله بای ــن ای در تبیی
سرســختی روانــی در نمونــه مــورد بررســی تقریبــا در حــد وســط 
نمــره کل وجــود دارد؛ یعنــی ســطح سرســختی روانــی نمونــه مورد 
بررســی، متوســط بــوده و ایــن مســاله مــی توانــد تبییــن کننــده 
عــدم رابطــه معنــادار بــا رضایــت از زندگــی و تعهــد مذهبــی باشــد. 
ــی  ــارت دیگــر، پیامدهــای ســطوح پاییــن سرســختی روان ــه عب ب
آنقــدر وخیــم اســت کــه نمــی توانــد در نهایــت منجــر بــه رضایــت 
ــات  ــا و ادبی ــه ه ــاس نظری ــه براس ــه آن ک ــود. چ ــی ش از زندگ
پژوهشــی موجــود، سرســختی روانــی بــه دلیــل قالــب بنــدی نــوع 
ــرد  ــد در ادراک و اتخــاذ راهب ــم شــناختی هیجــان مــی توان تنظی
مناســب جهــت مقابلــه بــا اســترس اثربخــش باشــد و درمجمــوع 
ــم  ــدی از زندگــی را رق ــد ســطوح رضایتمن ــک پیام ــوان ی ــه عن ب
بزنــد، مســاله ای کــه بــا نتایــج پژوهــش حاضــر متناســب اســت؛ 
ــی  ــورد بررس ــه م ــز در نمون ــی نی ــت از زندگ ــی رضای ــطح کل س
در حــد متوســط اســت؛ نتایــج پژوهــش هــا تاکیــد کــرده انــد کــه 
ترکیــب و تجانــس متغیرهــای مختلــف چــه در ســطح فــردی هــم 
چــون ویژگــی هــای ســالمت جســمی، روانــی، و مذهبــی و چــه در 
ــا حمایــت  ــد کیفیــت شــبکه اجتماعــی و ی ســطح اجتماعــی مانن
اجتماعــی ادارک شــده در ادراک رضایــت از زندگــی نقــش دارنــد 
)4(. ســالمند در مقایســه بــا دیگــر ســنین بزرگســالی کــه در آغاز یا 
میانــه ســن بزرگســالی هســتند، بــه کل زندگــی خویــش از گذشــته 
تاکنــون مــی نگــرد و توانمنــدی خویــش را در مقابلــه بــا فراوانــی 
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زیــاد اتفاقــات، رویدادهــا، چالــش هــا و اســترس هــا مــورد ارزیابــی 
ــی را  ــی از نظــر رســش روان ــن ارزیاب ــرار مــی دهــد و پیامــد ای ق
اریکســون، »انســجام در برابــر ناامیــدی« مــی نامــد. برایــن اســاس 
ــیوه  ــی و ش ــا فراوان ــی ب ــه تنگاتنگ ــی در رابط ــت از زندگ رضای
مقابلــه بــا اســترس هــای تجربــه شــده در طــول زندگــی بــا توجــه 
بــه ســرمایه گــذاری روانی فــردی و یــا ادراک حمایــت اجتماعی در 
ابعــاد حمایــت عاطفــی، رفتــاری و مالــی قرار مــی گیــرد )25–28(. 
ســهم ایــن عوامــل موثــر در رابطــه بیــن سرســختی و رضایــت از 
زندگــی و نیــز بــر هریــک از ســازه هــای مــورد بررســی مــی تواننــد 
موثــر باشــند، مــی توانــد در تبییــن چگونگــی رابطــه دخیــل باشــند 

کــه در پژوهــش حاضــر جایدهــی نشــدند.
امــا در مــورد معنــاداری رابطــه بیــن تعهــد مذهبــی و رضایــت از 
زندگــی نتیجــه پژوهــش حاضــر بــا نتایــج پژوهــش هــای پیشــین 
ــج برخــی پژوهــش هــا )21,22(  ــا نتای )19,20,23,24( همســو و ب
ــد اشــاره کــرد کــه الزمــه  ــن خصــوص بای ناهمســو اســت. در ای
رضایــت از زندگــی، پذیــرش و ســازگاری بــا تصمیــم گیــری هــای 
ــه  ــی اســت. ب ــه طــور کل ــی ب ــز رویدادهــای زندگ شــخصی و نی
ــرل  ــل کنت ــای غیرقاب ــورد رویداده ــرش در م ــژه، پذی ــور وی ط
زندگــی، آن هــم در ســالمندی کــه شــخص از نظــر فراوانــی ایــن 
رویدادهــا، احتمــاال بــا مــوارد زیــادی رو بــه رو بــوده اســت، امــری 
ســخت اســت. بــه نظــر مــی رســد تعهــد مذهبــی بــا ایجــاد هیجان 
مثبــت بــه دنبــال احساســات معنــوی هــم چــون تــوکل، معنایابــی 
و امیــد بــه قــدرت الیتناهــی، ایــن پذیــرش را ممکــن ســاخته و 
بــه رضایــت از زندگــی منجــر مــی شــود. نتایــج تحقیقــات نشــان 
داده انــد کــه افــراد بــا تعهــد مذهبــی، در مواجهــه بــا رویدادهــای 
ــه طــور مثــال ارزیابــی  زندگــی از ارزیابــی و تفســیر ســازگارانه، ب
مجــدد شــناختی، اســتفاده مــی کننــد )24(. تعهــد مذهبــی بــا بخش 
هــای اختصاصی تــر رضایــت از زندگــی مثــل رضایتمندی زناشــویی 
در افــراد ســالمند نیــز رابطــه معنــادار دارد )39(. مذهــب گرایــی بــا 
تاثیــر بــر ســالمت روان ســالمندان نیــز مــی توانــد بــا رضایــت از 
زندگــی رابطــه معنــادار داشــته باشــد. نتایــج پژوهش هــا نشــان داده، 
ســالمندان بــا تعهــد مذهبــی باالتــر، بــه اختــالالت روانــی ماننــد 
افســردگی، کمتــر مبتــال مــی شــوند. ســالمندان بــا ســالمت روانی 
ــد )27(.  ــزارش مــی کنن ــری را گ ــت از زندگــی باالت ــر، رضای باالت
ــردی  ــاد ف ــت در ابع ــا تاثیرگــذاری مثب ــی ب ــع، تعهــد مذهب در واق
)احســاس معنــا و خــود ارزشــی، کاهــش خطاهــا و عــدم تجانــس 
ــق و  ــاس تعل ــی، احس ــارکت اجتماع ــی )مش ــناختی( و اجتماع ش
ــت از  ــا رضای ــی(، ب ــت اجتماع ــی و ادراک حمای ــت گروه عضوی

ــادار دارد )19,20(. ــی رابطــه معن زندگ
ــد در نظــر داشــت پژوهــش حاضــر از نظــر روش جمــع آوری  بای

داده هــا از ایــن محدودیــت پژوهشــی برخــوردار اســت کــه تنهــا 
از روش پرسشــنامه و یافتــه هــای خودگــزارش دهــی اســتفاده کــرده 
ــورد بررســی تنهــا ســالمندان بازنشســته  ــه م ــز از نظــر جامع و نی
ســالم از نظــر حرکتــِی اســتان گیــالن را مــورد بررســی قــرار داد؛ 
بنابرایــن، تعمیــم نتایــج را بــه ســالمندان بــا مشــکالت حرکتــی و 
هــم چنیــن ســایر مناطــق از جهت مقایســه هــای بومــی و فرهنگی، 
ــنهاد                                       ــاس پیش ــن اس ــر ای ــد. ب ــی کن ــه رو م ــاط رو ب ــا احتی ب
مــی شــود کــه در پژوهــش هــای آتــی، روش هــای دیگــر بررســی غیر 
از پرسشــنامه ماننــد مصاحبــه هــای تکمیلــی و نیز حتی شــاخص های 
جســمانی ســالمت بــه کار گرفتــه شــوند و بــا پژوهــش در ســایر 
ــمانی  ــا جس ــی ی ــکالت حرکت ــا مش ــالمندان ب ــا و س ــگ ه فرهن
ــی  ــن گروه ــی و بی ــن فرهنگ ــای بی ــه ه ــده، مقایس محدودکنن
انجــام شــود. براســاس نتایــج حاصــل شــده از پژوهــش حاضــر بــه 
ــاه  ــز مســوولین رف ــی و نی متخصصیــن ســالمت جســمانی و روان
ســالمندان پیشــنهاد مــی شــود بــا ایجــاد گــروه هــای مذهبــی و 
افزایــش مشــارکت در فعالیــت مذهبــی، تعهــد مذهبــی را کــه بــا 
ــد. هــم  ــت کنن ــادار دارد، تقوی ــدی از زندگــی رابطــه معن رضایتمن
چنیــن بــا توجــه بــه ســطوح نــه چنــدان بــاالی سرســختی روانــی 
و رضایتمنــدی از زندگــی در نمونــه مــورد بررســی، پیشــنهاد                                                                                             
ــردی و  ــرای مداخــالت ف ــز اج ــوزش و نی ــق آم ــود از طری ــی ش م
ــت  ــر تقوی ــر ب ــل موث ــا و عوام ــالمندان، متغیره ــی در س گروه
سرســختی روانــی و رضایتمنــدی از زندگــی را تعیین و و در ایشــان 

ارتقــاء دهنــد.

نتیجه گیری
ــختی  ــان داد سرس ــر نش ــش حاض ــدف پژوه ــی ه ــج بررس نتای
ــده  ــر افزاین ــی تاثی ــد مذهب ــی و تعه ــت از زندگ ــر رضای ــی ب روان
ــت از  ــی، رضای ــد مذهب ــش تعه ــا افزای ــا ب ــدارد؛ ام ــی دار ن و معن
زندگــی بــه طــور معنــی دار افزایــش می یابــد. تاثیــر متغیــر مســتقل 
ــی دار  ــی معن ــد مذهب ــر میانجــی تعه ــر متغی ــی ب سرســختی روان
ــی  ــد  مذهب ــطه گرانه ی تعه ــر واس ــش متغی ــن نق ــت؛ بنابرای نیس
تاییــد نمی شــود. برایــن اســاس مــی تــوان گفــت بــا تقویــت تعهــد 
ــه منظــور  ــت از زندگــی ســالمندان را ب ــوان رضای ــی مــی ت مذهب

ــش داد. ــی، افزای ــاء بهزیســتی روان ارتق

سپاسگزاری
ــا از  ــد ت ــی دانن ــود الزم م ــر خ ــر ب ــش حاض ــندگان پژوه نویس
ــر  ــش حاض ــه در پژوه ــالن ک ــتان گی ــته اس ــالمندان بازنشس س

ــد. ــگزاری کنن ــتند، سپاس ــرکت داش ش
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