
March-Apri  2021, Volume 10, Issue 1

Journal of Nursing Education (JNE)                                                                           Original Article                                

The Mediating Role of Perceived Social Support in the Relationship 

between Ego Strength and Emotional Distress Tolerance in Students of the 

Faculty of Nursing of Tehran University

Mahmoodreza Takhayori1, Mohammadkazem Fakhri2*, Ramazan Hassanzadeh3 

1- PhD student in General Psychology, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran. 
2- Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran. 
3- Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.
Corresponding Author: Mohammadkazem Fakhri, Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad 
University, Sari Branch, Sari, Iran.
Email: fakhri@iausari.ac.ir

Received: 8 Oct 2020                               Accepted: 15 Dec 2021

Abstract
Introduction: Emotional distress tolerance is one of the effective components in mental health and 
It is important to examine the factors that affect it, such as ego strength and perceived social support. 
This study aimed to the investigate structural relations between, between ego power and tolerance 
of emotional distress to the mediating role of perceived social support in the woman students of the 
Faculty of Nursing and Midwifery University of Tehran.
Methods: The method of this research was correlational research based on structural equation 
modeling. The statistical population of this study consisted of all students of the first semester of the 
98-99 academic year of the Faculty of Nursing, University of Tehran. In this study, due to the number 
of observed variables and aassign a coefficient of 15 to each variable and considering the possibility 
of incomplete questionnaire, 280 people By random sampling method were selected. Data collection 
tools included Perceived Social Support Scale, Ego Strength Scale, and Distress Tolerance Scale. 
Data analysis tools were SPSS-18 and AMOS-23.
Results: Results of this research showed a significant relationship between ego strength and emotional 
distress tolerance (r=0.39, p<0.01) and between by perceived social support and emotional distress 
tolerance (r=0.35, p<0.01). Also, findings confirmed moderating role of perceived social support 
(B=0.46, p<0.01) in the relationship between ego strength and emotional distress tolerance.
Conclusions: According to the findings, since ego power and perceived social support had a positive 
effect on emotional distress tolerance, it seems that with their growth and improvement can be used 
to prevent psychosomatic diseases as well as psychological problems of nursing students.
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چکیده
مقدمــه: تحمــل پریشــانی هیجانــی از مولفــه هــای موثــر در ســالمت روان اســت و بررســی عوامــل موثــر بــر آن از جملــه قــدرت ایگــو 
و حمایــت اجتماعــی ادراک شــده از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی روابــط ســاختاری بیــن قــدرت 
ایگــو بــا تحمــل پریشــانی هیجانــی بــا میانجــی گــری حمایــت اجتماعــی ادراک شــده در دانشــجویان زن دانشــکده پرســتاری و مامایــی 

دانشــگاه تهــران انجــام شــد
روش کار: روش ایــن پژوهــش همبســتگی از نــوع معــادالت ســاختاری بــود. جامعــه ی آمــاری ایــن پژوهــش را تمامــی دانشــجویان زن 
در نیمســال اول ســال تحصیلــی 98-99 دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه تهــران تشــکیل داد. در ایــن پژوهــش بــرای تعییــن نمونه 
بــا توجــه بــه تعــداد متغیرهــای مشــاهده شــده و تخصیــص ضریــب 15 بــه هــر متغیــر و بــا احتســاب احتمــال وجــود پرسشــنامه هــای 
ناقــص 280 نفــر بــه روش تصادفــی انتخــاب شــد. ابزارهــای گــردآوری داده هــا شــامل مقیــاس حمایــت اجتماعــی ادراک شــده، مقیــاس 

قــدرت ایگــو  و مقیــاس تحمــل پریشــانی بودنــد. ابــزار تحلیــل داده هــا SPSS18 و AMOS23 بــود. 
یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد کــه بیــن قــدرت ایگــو و تحمــل پریشــانی هیجانــی )r=39 ،p>0/01( و بیــن حمایــت اجتماعــی ادراک 
شــده و تحمــل پریشــانی هیجانــی )r=35 ،p>0/01( رابطــه معنــی داری وجــود دارد. همچنیــن یافتــه هــا نقــش واســطه ای حمایــت 

اجتماعــی ادراک شــده )B= 0/46 ،p>0/01( در رابطــه بیــن قــدرت ایگــو و تحمــل پریشــانی هیجانــی را مــورد تاییــد قــرار داد.
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه یافتــه هــای بــه دســت آمــده، از آن جــا کــه قــدرت ایگــو و حمایــت اجتماعــی ادراک شــده بــر تحمــل 
پریشــانی هیجانــی تاثیــر مثبــت داشــتند، بــه نظــر مــی رســد بــا رشــد و بهبــود آنهــا بــرای پیشــگیری از بیمــاری هــای روان تنــی و 

همچنیــن کاهــش مشــکالت روانــی دانشــجویان رشــته پرســتاری بهــره بــرد.
کلیدواژه ها: قدرت ایگو، تحمل پریشانی، حمایت اجتماعی ادراک شده، روابط ساختاری.

مقدمه
ــه  ــت ک ــی اس ــی منف ــت روان ــی وضعی ــی نوع ــانی هیجان پریش
در نتیجــه شکســت فرایندهــای انطباقــی و مقابلــه ای بــرای 
ــای           ــت ه ــان در موقعی ــناختی انس ــدار روان ش ــادل پای ــظ تع حف
اســترس زا و بحرانــی ایجــاد مــی شــود )1(. تحمــل پریشــانی بنــا 
بــه تعریــف زوالنســکی و همــکاران بــه ظرفیــت ادراک شــده بــرای 
ــه  ــی و ب ــک منف ــا فیزیولوژی ــی ی ــای هیجان ــت ه ــل وضعی تحم
تظاهــر رفتــاری تحمــل حالــت هــای درونــی پریشــانی آور کــه بــه 

وســیله انــواع مختلــف عوامــل اســترس زا فراخوانــده شــده اشــاره 
مــی کنــد )2(. افــراد بــا ســطوح کمتــر تحمــل پریشــانی هیجانــی 
ــانی و  ــه پریش ــی ب ــخ غیرانطباق ــرض پاس ــت در مع ــن اس ممک
وضعیــت هــای برانگیزاننــده پریشــانی باشــند. در مقابــل افــراد بــا 
ســطح باالتــر تحمــل پریشــانی ممکــن اســت بیشــتر قــادر باشــند 
بــه پریشــانی یــا وضعیــت هــای برانگیزاننــده ی پریشــانی پاســخ 
ــه  ــانی را ب ــل پریش ــر تحم ــیمونز و گاه ــد )3(. س ــی بدهن انطباق
عنــوان توانایــی ادراک شــده خودگزارشــی یــک فــرد بــرای تجربــه 
ــکاران   ــرو و هم ــی )4( و لی ــی منف ــای هیجان ــت ه ــل حال و تحم



محمودرضا تخیری و همکاران

81

بــه عنــوان توانایــی رفتــاری در مداومــت بــر رفتــار معطــوف بــه 
ــد  ــن از بع ــی و همچنی ــانی عاطف ــه پریش ــان تجرب ــدف در زم ه
جســمانی رفتــاری، بــه عنــوان توانایــی بــرای تحمــل حالــت هــای 
ــن نظــری  ــد )5(. در تبیی ــف مــی کنن ــده تعری فیزیولوژیکــی آزارن
برنشــتاین و همــکاران  تحمــل پریشــانی ممکن اســت بــر تعدادی 
ــای  ــی ه ــه ارزیاب ــی ازجمل ــه خودتنظیم ــوط ب ــای مرب از فراینده
شــناختی وضعیــت هــای هیجانــی یــا جســمانی پریشــانی آور اثــر 
بگــذارد یــا تحــت تاثیــر آنهــا قــرار بگیــرد. در حــال حاضــر یــک 

ــدارد )6(. ــر تحمــل پریشــانی وجــود ن مــدل یکپارچــه فراگی
از نظــر فرویــد بنیــان گــذار روانــکاوی شــخصیت انســان از ســه 
ســاختار ایــد )نهــاد(، ایگــو )مــن( و ســوپرایگو )فرامــن( تشــکیل 
شــده اســت. از جملــه عملکردهــای اصلی ایگــو  ارتباط بــا واقعیت، 
تنظیــم و کنتــرل نیروهــای غریــزی، پــردازش تفکــر، عملکردهای 
دفاعــی و  قضــاوت اســت. قــدرت ایگــو  بــه ظرفیــت ایگــو بــرای 
تنظیــم تقاضاهــای متعــارض ایــد و ســوپرایگو و مقتضیــات واقعیت 
بیرونــی اشــاره دارد و بــه میزانــی کــه مــن قــادر بــه ایجــاد تعــادل 
کارکــردی نباشــد شــخصیت فــرد درگیــر اختــالل خواهــد شــد )7(. 
بــر اســاس رویکــرد روان پویشــی، ایگــو وظیفــه مدیریــت سیســتم 
ــی ظاهــر  ــی زمان ــر عهــده دارد، تمــام مشــکالت روان ــی را ب روان
مــی شــوند کــه ایگــو نتوانــد بــه مســئولیت هایــش عمــل کنــد. 
ــترس  ــل اس ــرد در تحم ــت ف ــده ظرفی ــان دهن ــو نش ــدرت ایگ ق
ــه  ــده مــی باشــد. همچنیــن ب ــج کنن ــه اضطــراب فل ــدون تجرب ب
معنــای ظرفیــت فــرد بــرای درک واقــع بینانــه شــرایط مشــکل و 
ــه هــای  ــر اســت )8( یافت ــه شــکل موث ــه آن هــا ب پاســخ دادن ب
شــارما و نیــز عینــی و همــکاران حاکــی از تاثیــر قــدرت ایگــوی 
ــر  ــات در براب ــم هیجان ــر در تنظی ــازگارانه ت ــرد س ــر عملک ــاال ب ب
اســترس هــای درونــی و موقعیتهــای اســترس زای زندگــی اســت. 
ــدرت  ــن قــ ــرودی و کارسـ ــای بـ ــه ه ــاس یافت ــر اس )9، 10( ب
ایگــــو مــی توانــــد نشــان دهنــده قــــدرت انعطــاف پذیــــری 
در اســــتفاده از مکانیســــم هــای دفاعــــی باشــد )11(. بــه ایــن 
ترتیــب آســیب شناســی روانــی بــر اســاس تعارضــات ایجــاد شــده 
و ناتوانــی ایگــو در ایجــاد تعــادل بیــن ســطوح شــخصیت  قابــل 
ــن  ــکاران بی ــات روشــن و هم ــود )12،13( در مطالع ــی ش درک م
قــدرت ایگــوی پاییــن و افزایش تکانشــگری و همینطــور اضطرابی 
کــه منجــر بــه ازدســت رفتــن کنتــرل بــرروی افــکار هوشــیارانه                                                     
بشــارت  مطالعــات  در   .)14( دارد  وجــود  رابطــه  شــود  مــی 
و همــکاران قــدرت ایگــو  بــه ســودمندي ایگــو در تنظیــم                                                                     
انگیزه ها، تکانـــه هـــا و ســـازگاري بـــا محـــیط اشــاره دارد )15( 

و براســاس پژوهــش فرقدانــی و همکاران احســـاس خودبســـندگي 
ــل                   ــا عوام ــه روشــدن ب ــي در روب ــي و اجتماع ــه شخصـ در حیطـ
اســترس زاي محیطــي و تحمــل اســترس بــدون تجربــة اضطــراب 

ــدرت ایگــو اســت )16(. ــده از پیامدهــاي ق ــج کنن فل
ــه احســاس تعلــق داشــتن، پذیرفتــه شــدن،  حمایــت اجتماعــي ب
ــه  ــود ک ــي ش ــالق م ــن اط ــرار گرفت ــت ق ــه و محب ــورد عالق م
بــراي هــر فــرد رابطــه اي امــن بــه وجــود مــي آورد )17(. 
ــرد  ــه ف ــام روابطــي ک ــکاران تم ــادی و هم ــات جناآب ــر مطالع بناب
بــا دیگــران دارد حمایــت اجتماعــي محســوب نمــی شــوند مگــر 
ــا مناســب  ــي در دســترس ی ــوان منبع ــه عن ــا را ب ــرد آنه ــه ف آنک
بــراي رفــع نیــاز خــود ادراک کنــد. کســاني کــه حمایــت اجتماعــي 
ــي  ــبکه اجتماع ــود را بخشــي از ش ــد خ ــی دارن ــده باالی ادراک ش
ــي  ــه م ــد ک ــي دانن ــي م ــازمان اجتماع ــا س ــتان ی ــواده، دوس خان
ــد و  ــاز باش ــگام نی ــه هن ــات دو جانب ــا و خدم ــع کمکه ــد منب توان
منجــر بــه عملکــرد مناســب در رویارویــي بــا رخدادهــاي اســترس 
زاي زندگــي شــود )18(. بنابــر یافتــه هــای عطادخــت و همــکاران 
ــان و احســاس  ــه اطمین ــده ب ــي ادراک ش ــت اجتماع ــود حمای وج
ــت  ــد و در رضای ــي افزای ــد م ــارب جدی ــراي تج ــتگي ب خودشایس
از زندگــي و بهبــود وضعیــت روانشــناختی افــراد تأثیرگــذار اســت. 
ــت  ــن حمای ــي دار بی ــی معن ــه هــا رابطــه منف بخــش دیگــر یافت
ــی  ــد م ــراب را تایی ــردگي و اضط ــا افس ــده ب ــي ادراک ش اجتماع
کنــد. همینطــور حمایــت اجتماعــي ادراک شــده در ســطوح مختلف 
دوســتان، خانــواده و افــراد مهــم داراي کارکــردي انطباقــي اســت و 
بــا پریشــانی روانشــناختی در موقعیــت هــای اســترس زایــی چــون 
ــکلروز  ــه اس ــال ب ــاران مبت ــه در  بیم ــت از جمل ــاری و معلولی بیم
ــا  ــز ب ــی )20( و نی ــمی حرکت ــول جس ــراد معل ــل )19(، اف مولتیپ
ــش  ــاران ســرطانی رابطــه معکــوس دارد. افزای شــدت درد در بیم
ــه تنــش را  ــی ب ــت اجتماعــي ادراک شــده پاســخ غیرانطباق حمای
کاهــش و خودارزشــمندي، عــزت نفــس و توانایــي مقابلــه ی افــراد 
را افزایــش مــی دهــد )21( و بــا خودکارآمــدی رابطــه مثبــت دارد 
ــواده و  ــت خان ــی و همــکاران حمای ــه هــای رفیع ــر یافت )22(. بناب
چگونگــی عملکــرد آن مــی توانــد یــک عامــل کلیــدی در ایجــاد 
انعطــاف پذیــری روانــی و کاهــش خطــرات فعلــی و آینــده مرتبــط 
بــا رویدادهــای ناگــوار و شــرایط اســترس زا بــرای پرســتاران باشــد 

.)23(
ــا آن  ــا ب ــه انســان ه ــی ک ــای اســترس زای ــت ه ــه موقعی از جمل
ــه  ــت از جمل ــغلی اس ــترس زای ش ــای اس ــت ه ــد موقعی مواجهن
مشــاغل ارزشــمند ولــی همــواره در معــرض فشــار و تنــش روانــی، 
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ــی چــون حجــم کاری، مشــکالت و  پرســتاری اســت )24( عوامل
ــط  ــار، محی ــان بیم ــه همراه ــوط ب ــاران، مســائل مرب ــرگ بیم م
ــن کار و  ــادل بی ــکاران، تع ــا هم ــه ب ــاط، رابط ــم نش ــلوغ و ک ش
ــان  ــی در آن ــای روان ــش ه ــل دیگــر موجــب تن ــواده و عوام خان
ــکاران  ــی و هم ــات کمیل ــاس مطالع ــر اس ــود )25،26( ب ــی ش م
ــر  ــاال باشــد عــالوه ب ــی پرســتاران ب ــدازه ســطح تنــش روان هران
ــر  ــز ب ــری نی ــران ناپذی ــات جب ــود صدم ــه خ ــاندن ب ــیب رس آس
ــی و  ــر اســاس مطالعــات فالورجان ــد )27(. ب بیمــاران وارد مــی آی
یــه  پرســتارانی کــه از تحمــل پریشــانی باالیــی برخوردارنــد تنــش 
هــای روانــی بیشــتری را تحمــل مــی کننــد )28(. بــه ایــن ترتیــب 
بــرای پیشــگیری و کاهــش آســیب بــه پرســتاران و بیمــاران الزم 
اســت کــه از دوره دانشــجویی میــزان تحمل پریشــانی دانشــجویان 
پرســتاری مــورد ارزیابــی قــرار بگیــرد و بــر اســاس عوامل زیســتی، 
اجتماعــی و روانــی موثــر، بــرای تقویــت تحمــل پریشــانی در آنهــا 

برنامــه ریــزی و اقــدام الزم انجــام گیــرد.
بررســی ادبیــات علمــی نشــان می دهــد تعــدادی روش موثــر برای 
مفهــوم ســازی و انــدازه گیــری تحمــل پریشــانی همچنیــن روابــط 
بیــن تحمــل پریشــانی و نشــانه هــا و اختــالالت آســیب شناســی 
ــی  ــل توجه ــی قاب ــی و عملیات ــی مفهوم ــا ناهمگن ــود دارد ام وج
ــته  ــود دارد )3(. دانشــجویان رش ــانی وج ــل پریش ــات تحم در ادبی
پرســتاری بــه عنــوان پرســتاران آینــده، در تامیــن ســالمت بیماران 
نقــش خواهنــد داشــت. آن هــا بــا برخــی عوامــل اضطــراب آور در 
محیــط کار خــود مواجــه خواهنــد شــد کــه موجــب پریشــانی آن ها 
مــی شــود و ســالمت روانــی شــان را بــه خطــر مــی انــدازد. لــذا 
بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی مشــکالت روانشــناختی در پرســتاران 
و تاثیــری کــه ایــن نشــانه هــا مــی تواننــد بــر عملکــرد آن هــا و 
ــه دنبــال آن تاثیــر در امــر مراقبــت از بیمــاران داشــته باشــند و  ب
از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه مطالعــات انــدک در زمینــه ارتبــاط 
متغیرهــای ایــن پژوهــش، خصوصــا عــدم برســی اثــرات مســتقیم 
ــت  ــو و حمای ــدرت ایگ ــرون داد )ق ــای ب ــتقیم متغیره ــر مس و غی
ــانی  ــل پریش ــر درون داد )تحم ــر متغی ــده( ب ــی ادراک ش اجتماع
ــن  ــرای چنی ــتاری، اج ــته پرس ــجویان زن رش ــی( در دانش هیجان
تحقیقــی ضــروری بــه نظــر مــی رســد. بنابرایــن هــدف پژوهــش 
ــا تحمــل  ــط ســاختاری بیــن قــدرت ایگــو ب حاضــر بررســی رواب
ــت اجتماعــی ادراک  ــا میانجــی گــری حمای ــی ب پریشــانی هیجان
شــده در دانشــجویان زن دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه 

تهــران بــود.

روش کار
ــاختاری   ــادالت س ــوع مع ــتگی از ن ــش همبس ــن پژوه روش ای
بــود. جامعــه ی آمــاری ایــن پژوهــش را تمامــی دانشــجویان زن 
ــتاری و  ــکده پرس ــی 98-99 دانش ــال تحصیل ــال اول س در نیمس
ــرای  ــش ب ــن پژوه ــکیل داد. در ای ــران تش ــگاه ته ــی دانش مامای
ــداد متغیرهــای مشــاهده شــده و  ــه تع ــا توجــه ب ــه ب ــن نمون تعیی
ــال  ــاب احتم ــا احتس ــر و ب ــر متغی ــه ه ــب 15 ب ــص ضری تخصی
ــی  ــه روش تصادف ــر ب ــص 280 نف ــای ناق ــنامه ه ــود پرسش وج
انتخــاب شــد و  بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی انتخــاب                                                                                        
ــه  ــه پژوهــش دانشــجویان زن شــاغل ب ــار ورود ب ــد. معی شــده ان
تحصیل در نیمســال اول ســال تحصیلی 1398 دانشــکده پرســتاری 
و مامایــی دانشــگاه تهــران اســت. معیــار عــدم ورود جنســیت مــرد 
و عــدم تمایــل دانشــجویان زنــی کــه بــه آنهــا پیشــنهاد شــرکت 
در پژوهــش داده شــد و معیــار خــروج پرسشــنامه هــای مخــدوش 
یــا ناقــص اســت. مالحظــات اخالقــی ایــن پژوهش شــامل مــوارد 
ــا  ــش ب ــدگان در پژوه ــرکت کنن ــه ی ش ــف( کلی ــود: ال ــل ب ذی
اختیــار و تمایــل خــود شــرکت کردنــد. ب( دربــاره اصــول رازداری 
و محرمانــه بــودن هویــت شــرکت کننــدگان بــه آنــان اطمینــان 
داده شــد کــه کلیــه اطالعــات بــه صــورت محرمانــه باقــی خواهــد 
مانــد. ج( شــرکت کننــدگان در صــورت تمایــل هــر زمانــی کــه می 

ــد.  خواســتند از ادامــه مشــارکت مــی توانســتند انصــراف دهن
جمــع آوری داده هــا بــا اســتفاده از یــک فهرســت حــاوی 
اطالعــات دموگرافیــک دانشــجو، مقیــاس تحمل پریشــانی توســط 
ــکاران و  ــتروم و هم ــو اس ــدرت ایگ ــاس ق ــر، مقی ــیمون و گاه س
ــت و  ــدي زیم ــد بع ــده چن ــی ادراک ش ــت اجتماع ــاس حمای مقی
همــکاران انجــام شــد. متغیرهــای دموگرافیک دانشــجویان شــامل 
ســن، وضعیــت تاهــل، ســنوات تحصیلــی، معــدل کل تحصیلــی و 
وضعیــت اشــتغال بــا اســفاده از یــک فهرســت عمومــی ســنجیده 

شــد. 
مقیــاس تحمل پریشــانی توســط ســیمون و گاهــر )2005( ســاخته 
ــج  ــه صــورت لیکــرت پن ــه اســت، ب شــده اســت و دارای 15 گوی
ــه  ــم=1( ک ــال مخالف ــا کام ــم=5، ت ــال موافق ــه ای )از کام گزین
ــیله  ــه وس ــدن ب ــذب ش ــی، ج ــانی هیجان ــل پریش ــد تحم 4 بع
ــا  ــم تالش ه ــانی و تنظی ــی پریش ــرآورد ذهن ــی، ب ــات منف هیجان
بــرای تســکین پریشــانی را بــه طــور جداگانــه و همینطــور تحمــل 
پریشــانی را در مجمــوع مــی ســنجد. حداقــل نمــرات آزمودنــی در 
ایــن مقیــاس 15 و حداکثــر 75 اســت. نقطــه بــرش مقیــاس نمــره 
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45 اســت کــه نمــرات بیشــتر از آن نشــان دهنده تحمــل پریشــانی 
ــر از آن بازگو کننــده ســطح تحمــل پریشــانی  ــاال و نمــرات کمت ب
ــت بررســی  ــاخ جه ــای کرونب ــب آلف ــرد اســت. ضرای ــن در ف پائی
پایایــی مقیــاس بــرای خــرده مقیاس هــا بــه ترتیــب 0/72، 0/82، 
ــده اســت.  ــه  دســت  آم ــاس 0/82 ب ــرای کل مقی 0/78، 0/70 و ب
در پژوهــش اندامــی خشــک آلفــای کرونبــاخ کل 0/86 بــه دســت 
ــاخ  ــز ضریــب آلفــای کرونب ــزی، میرزایــی و شــمس نی آمــد. عزی
0/67 و همســانی درونــی بــا روش بازآزمایــی ایــن مقیــاس را 0/79 
ــل  ــه کمــک تحلی ــز ب ــاس نی ــی ســازه مقی ــد. روای گــزارش کردن

عاملــی تاییــد شــد )30(.
مقیــاس قــدرت ایگــو کــه توســط اســتروم و همــکاران در ســال 
1997 ســاخته شــده اســت  دارای 64 گویــه و بــه صــورت لیکــرت 
پنــج گزینــه ای بــه صــورت کامــاًل بــا مــن مطابــق اســت نمــره 5 
،کمــي بــا مــن مطابــق اســت نمــره 4 ، نظري نــدارم نمــره 3 ،کمي 
بــا مــن مطابــق نیســت نمــره 2 و اصــاًل بــا مــن مطابــق نیســت 
نمــره 1 نمــره گــذاري شــده اســت و 8 نقطــه قــدرت ایگــو شــامل 
امیــد، خواســته، هــدف، شایســتگی، وفــاداری، عشــق، مراقبــت و 
خــرد را بــه طــور جداگانــه و همینطــور قــدرت ایگــو را در مجمــوع 
می ســنجد. شــــیوه ی پاســــخ دهی ســواالت معکــــوس بــــه 
صــــورت برعکــــس انجــــام می شــــود. حداقل نمرات آزمودنی 
ــره  ــه نم ــت. هرچ ــر آن 300 اس ــنامه 60 و حداکث ــن پرسش در ای
آزمودنــی پاییــن تــر باشــد نشــانه قــدرت ایگــوی کمتــر و هرچــه 
ــتروم و  ــت. اس ــتر اس ــوی بیش ــدرت ایگ ــر ق ــد بیانگ ــر باش باالت
همــکاران روایــی صــوری، محتــوا و ســازه ایــن پرسشــنامه را مورد 
ــا روش  ــی آن را ب ــن همســانی درون ــد و همچنی ــرار دادن ــد ق تأیی
محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/68 گــزارش کردنــد. الطافــی 
ایــن پرسشــنامه را بــه فارســی برگردانــده و در ایــران هنجاریابــی 
کــرده اســت، همســانی درونــی ایــن آزمــون را از طریــق محاســبه 
ضریــب آلفــای کرونبــاخ در نمونــه ایرانــی 0/91 و ثبــات بــا روش 

دو نیمــه ســازی را 0/77 گــزارش کــرد )31(.
مقیــاس حمایــت اجتماعــی ادراک شــده چنــد بعــدي کــه توســط 
زیمــت و همــکاران در ســال 1988 ســاخته شــده اســت یــک ابــزار 
ــه   ــت ک ــه ای اس ــج گزین ــرت پن ــورت لیک ــه ص ــه اي ب 12 گوی
حمایــت اجتماعــی ادراک شــده را از ســه خــرده مقیــاس خانــواده، 
ــن  ــه و همی ــور جداگان ــه ط ــی ب ــم در زندگ ــراد مه ــتان و اف دوس
طــور مجمــوع حمایــت اجتماعــی ادراک شــده مــی ســنجد. حداقل 
ــت  ــر آن 60 اس ــاس 12 و حداکث ــن مقی ــی در ای ــرات آزمودن نم

ــت. .  ــر 20 اس ــل 4 و حداکث ــاس حداق ــرده مقی ــر خ ــرای ه و ب
هرچــه نمــره آزمودنــی پاییــن تــر باشــد نشــانه حمایــت اجتماعــی 
ادراک شــده کمتــر و هرچــه باالتــر باشــد بیانگــر حمایــت اجتماعی 
ــی  ــی و روای ــکاران پایای ادراک شــده بیشــتر اســت. زیمــت و هم
ایــن مقیــاس را مطلــوب گــزارش کــرده اند و رســتمی و همــکاران 
ــق  ــی از طری ــانی درون ــا روش همس ــی را ب ــال 1389 پایای در س
ــاي  ــاس ه ــرده مقی ــرای خ ــاخ ب ــاي کرونب ــب آلف ــبه ضری محاس
حمایــت  اجتماعــی بیــن 0/76 تــا 0/89 بــه دســت آوردنــد )32(.
روش گــردآوری داده هــای ایــن پژوهــش بــه صــورت پرسشــنامه 
بــود کــه پــس از دریافــت مجــوز الزم و هماهنگــی بــا مســئولین 
ــردی  ــا ف ــی ی ــور گروه ــه ط ــا ب ــنامه ه ــا، پرسش اداره کالس ه
ــاره  ــی درب ــات کاف ــا توضیح ــش و ب ــتیار پژوه ــکاری دس ــا هم ب
ــالق  ــن اخ ــر گرفت ــا و در نظ ــردن آنه ــر ک ــنامه و روش پ پرسش
ــه  ــت؛ ب ــرار گرف ــا ق ــی ه ــک از آزمودن ــار هری ــش در اختی پژوه
ایــن ترتیــب نمونــه شــامل کســانی اســت کــه بــا رضایــت کامــل 
ــی  ــرا و راهنمای ــد. روش اج ــرده ان ــل ک ــا را تکمی ــنامه ه پرسش
ــوگیری و  ــدم س ــن ع ــر گرفت ــا در نظ ــتیارش ب ــگر و دس پژوهش

ــود. ــا ب ــی ه ــر آزمودن ــذاری ب تاثیرگ
ــار  ــده در آم ــت آم ــه دس ــات ب ــل اطالع ــه و تحلی ــرای تجزی ب
ــار اســتنباطی  ــن و انحــراف اســتاندارد و در آم ــی از میانگی توصیف
از آزمــون همبســتگی پیرســون و روش حداکثــر درســت نمایــی و 
بــوت اســترپ در مــدل یابــی معــادالت رگرســیونی ســاختاری بــا 

ــد. ــام ش ــزار SPSS18 و AMOS23 انج ــرم اف ن

یافته ها
ــتفاده از  ــا اس ــاری ب ــای آم ــرض ه ــش ف ــا بررســی پی ــدا ب در ابت
ــروف- ــه ای، کولموگ ــی، جعب ــیدگی و چولگ ــای کش ــون ه آزم
اســمیرنوف نرمالــی داده هــا تاییــد شــد و مــدل انــدازه گیــری ســه 
متغیــر پژوهــش بررســی شــد. نتایــج میانگیــن، انحــراف اســتاندارد 
و ضریــب همبتگــی بیــن متغیرهــای پژوهــش در )جــدول1(
ــن  ــدول1(، بی ــدرج در )ج ــج من ــاس نتای ــت. براس ــده اس ــه ش ارائ
متغیرهــای قــدرت ایگــو و تحمــل پریشــانی هیجانــی )r=0/39( و 
بیــن حمایــت اجتماعــی ادراک شــده و تحمــل پریشــانی هیجانــی 
ــن  ــود دارد. ای ــی داری وج ــه معن ــطح 0/01 رابط )r=0/35( در س
مقادیــر نشــان دهنــده ی همبســتگی بــی متغیرهــا در حد متوســط 

مــی باشــد.
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جدول 1: میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی متغیرهای قدرت ایگو و حمایت اجتماعی ادراک شده با تحمل پریشانی هیجانی

متغیر

MSD123456789101112131415161718

امید

21/62

5/411

خواسته

24/14

6/74

.84**1

ف
هد

23/35

5/36

.87**

.83**1

ستگی
شای

25/96

4/75

.70**

.68**

.70**1

ی
وفادار

20/45

4/10

.80**

.71**

.74**

.42**1

شق
ع

19/28

5/38

.55**

.62**

.69**

.62**

.58**1

ت
مراقب

26/74

5/59

.66**

.73**

.58**

.60**

..64**

..62**1

خرد

22/39

4/70

.62**

.77**

.68**

.59**

..71**

..64**

..58**1

ت 
قدر

ایگو

189/69

18/33

.82**

.73**

.64**

.72**

..86**

..78**

..69**

..83**1

خانواده

15/24

2/07

.18**

.17**

.19**

.20**

.19**

.20**

.13**

.14**

.25**1

دوستان

14/08

2/74

.23**

.21**

.11*

.19**

.18**

.19**

.15**

.16**

.19**

.63**1

افراد 
مهم

14/75

2/35

.15**

.10*.07

.20**

.15**

.19**

.17**

.22**

.24**

.59**

.66**1

ت 
حمای

اجتماعی

45/05

5/11

.20**

.23**

.14**

.19**

.15**

.18**

.14**

.19**

.28**

.87**

.71**

.76**1

تحمل 

9/11

2/45

.22**

.21**

.24**

.18**

.14**

.15**

.18**

.11**

.26**

.21**

.15*

.23**

.24**1

ب 
جذ

11/78

2/85

.22**

.21**

.18**

.16**

.21**

.16**

.13**

.10*

.18**

.24**

.23**

.24**

.14*

.72**1

ارزیابی 

11/05

3/41

.24**

.23**

.19**

.19**

.22**

.15**

.16**

15**

.26**

.20**

.19**

.21**

.21**

.51**

.43**1

تنظیم 

12/41

2/96

.22**

.20**

.22**

.15**

.19**

.17**

.17**

.19**

.24**

.19**

.22**

.19**

.25**

.69**

.55**

.68**1

تحمل 
شانی 

پری
هیجانی 

31/96

5/41

.26**

.27**

.29**

.22**

.28**

.31**

.30**

.24**

.39**

.26**

.27**

.28**

.35**

.70**

.70**

.80**

.69**1

** P<0/05  P<0/01 *
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ــت  ــا جه ــن متغیره ــیر بی ــت مس ــرازش کلی ــای ب ــاخص ه ش
ــت.  ــده اس ــه ش ــدول2( ارائ ــدل در )ج ــودن م ــب ب ــی مناس ارزیاب
مطابــق )جــدول 2(،  مقــدار RMSEA برابــر بــا 0/035 مــي باشــد 
لــذا ایــن مقــدار کمتــر از 0/1 اســت کــه نشــان مــی دهــد میانگین 
ــول              ــل قب ــدل قاب ــت و م ــب اس ــدل مناس ــاي م ــذور خطاه مج

ــه آزادي )2/834(  ــه درج ــدار کاي دو ب ــن مق ــد. همچنی ــی باش م
بیــن 1 و 3 مــي باشــد و میــزان شــاخص  GFI، CFI و NFI نیــز 
ــد  ــراز 0/9 مــی باشــد کــه نشــان مــی دهن ــر و بزرگت ــا براب تقریب
مــدل انــدازه گیــری متغیرهــای پژوهــش، مدلــی مناســب اســت.

 جدول 2: شاخص های برازش حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و متغیرها

نام آزمون
مقدار به دست آمده پس از تصحیحمقادیر قابل قبولتوضیحات

32/401>کای اسکوئر نسبی

X2391/363-آزمون نیکویی برازش مجذور کاي
DF163-درجه ازادی

RMSEA0/10/034>ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب
GFI0/90/995>شاخص برازندگی تعدیل یافته
NFI0/90/991>شاخص برازش نرم
CFI0/90/989>شاخص برازش مقایسه ای

بــرآورد مســتقیم مســیر متغیرهــا  بــا روش حداکثــر درســت 
ــا توجــه بــه )جــدول  نمایــی ML، در )جــدول 3( گــزارش شــد. ب

3(، مســیرهای قــدرت ایگــو و حمایــت اجتماعــی ادراک شــده اثــر 
ــد. ــی دارن ــل پریشــانی هیجان ــر تحم ــی داری ب مســتقیم معن

)ML( جدول 3: برآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درست نمایی

معنی داریbβR2tمتغیر
0/6810/2440/1663/1000/000قدرت ایگو بر تحمل پریشانی هیجانی

0/4030/2930/1184/7540/000حمایت اجتماعی ادراک شده بر تحمل پریشانی هیجانی

بــرآورد غیــر مســتقیم مــدل بــا اســتفاده از روش بــوت اســترپ در 
ــه کــه در )جــدول 4( مشــاهده  ــه شــد. همــان گون )جــدول3( ارائ
مــی گــردد، مســیر غیــر مســتقیم قــدرت ایگــو بــا میانجــی گــری 
ــی  ــانی هیجان ــل پریش ــر تحم ــده ب ــی ادراک ش ــت اجتماع حمای

مقادیــر اســتاندارد شــده )β(، بــه دســت آمــده دارای اثــرات معنــی 
داری مــی باشــد و بــا توجــه بــه روش بــرآورد بــوت اســترپ مــورد 
تاییــد واقــع گردیــد و بــا مقــدار اثــر 0/46 در ســطح 0/01 معنــی 

دار اســت.
جدول 4: برآورد غیر مستقیم مدل با استفاده از روش بوت استرپ

معنی داریحد باالحد پایینBمتغیر
0/4640/3870/5590/000قدرت ایگو بر تحمل پریشانی هیجانی با میانجی گری نقش حمایت اجتماعی ادراک شده

ــای  ــاره ه ــراه آم ــه هم ــون شــده ب ــی مســیرهای آزم ــدل نهای م
پیــش بینــی اســتاندارد شــده در تصویــر 1، ارائــه شــد. بــا توجــه بــه 
)جــدول4( همــان گونــه کــه مشــاهده مــی گــردد، مســیرهای غیــر 
مســتقیم در نظــر گرفتــه شــده بــا توجــه بــه مقادیــر   اســتاندارد 
ــر  ــه دســت آمــده، مســیر غیــر مســتقیم، قــدرت ایگــو ب شــده، ب
ــت  ــش حمای ــری نق ــی گ ــا میانج ــی ب ــانی هیجان ــل پریش تحم

ــا توجــه بــه روش بــرآورد بــوت اســترپ  اجتماعــی ادراک شــده ب
ــی دار  ــر 0/464 در ســطح 0/01 معن ــدار اث ــا مق ــد و ب ــد گردی تایی
ــر  ــتقیم و غی ــیرهای مس ــوع مس ــی در مجم ــور کل ــه ط ــت. ب اس
مســتقیم 46 درصــد از متغیــر تحمــل پریشــانی هیجانــی را پیــش 
ــانی  ــل پریش ــر تحم ــر روی متغی ــدل ب ــه در م ــد ک ــن نمودن بی

هیجانــی قیــد شــده اســت.  
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شکل 1: مدل نهایی مسیرهای آزمون شده به همراه آماره های پیش بینی استاندارد شده

بحث
ــدرت  ــن ق ــط ســاختاری بی ــن پژوهــش، بررســی رواب هــدف از ای
ایگــو بــا تحمــل پریشــانی هیجانــی بــا میانجــی گــری حمایــت 
ــتاری و  ــی ادراک شــده در دانشــجویان زن دانشــکده پرس اجتماع
مامایــی دانشــگاه تهــران بــود. یافتــه هــا حاکــی از نقــش واســطه 
ای حمایــت اجتماعــی ادراک شــده در رابطــه بیــن قــدرت ایگــو و 
تحمــل پریشــانی بــود. ایــن یافتــه هــا همســو بــا برخــی یافتــه ها 
مــی باشــد، در همیــن راســتا نتایــج پژوهــش حقیقــت و همــکاران 
ــی رابطــه  ــا پریشــانی هیجان ــدرت ایگــو ب ــه ق )33( نشــان داد ک
ــه  ــددی از جمل ــات متع ــج در تحقیق ــن نتای ــه ای ــی داشــت ک منف
در پژوهــش هــای هیفانیتــس )34( و خدابخشــی و خلیلــی )35( و 
فرحبخــش بــه و همــکاران )36(  نیــز تاییــد شــد. بــه ایــن ترتیــب 
مــی تــوان رابطــه مثبــت قــدرت ایگــو و تحمــل پریشــانی را کــه 
همســو بــا نتایــج پژوهــش حاضــر بــود اســتنباط نمــود. از ســوی 
دیگــر پژوهــش هــای متعــددی از جمله حقیقــت و همــکاران )33( 
و عطادخت و همکاران )19( نشـــان دادهدادکـــه حمایت اجتمـاعي 
ادراک شــده و پریشـــاني هیجـــاني همبســتگی منفی وجود داشــت 

کــه  نتایــج پژوهــش حاضــر را تائیــد نمــود.
ــم  ــي از مکانیس ــوان یک ــه عن ــده ب ــي ادراک ش ــت اجتماع حمای
ــر  ــر ب ــوه  تأثی ــدرت بالق ــر داراي ق ــه نگ ــه اي عاطف ــاي مقابل ه
ســالمت روانــي اســت )35( و مطالعــات متعــددی از جملــه مرزبــان 
ــی  ــا ســالمت و بهزیســتی روان ــز رابطــه مثبــت آن را ب و نبــی نی

ــر  ــو را ب ــدرت ایگ ــر ق ــز تاثی ــارت، نی ــد )37(. بش ــرده ان ــد ک تایی
ــرده اســت )39(. کوچکــی  ــد ک ــی تایی ســالمت و بهزیســتی روان
راونــدی و همــکاران، در پژوهــش خــود دریافتنــد کــه قــدرت ایگــو 
توانایــی پیــش بینــی کننــده ی ســالمت روانــی اجتماعــی بیمــاری 
ــه اینکــه مولفــه هــای قــدرت ایگــو باعــث  اســت )40(. توجــه ب
ــه هــای مثبــت مــی شــوند،  رضایــت از زندگــی و افزایــش تجرب
بــه تبــع آن بــه دلیــل پیامدهــای مثبــت بــرای رشــد توانایــی هــا و                                                                                     
قابلیــت هــای شــخص، منجــر بــه بهزیســتی روانشــناختی                     
مــی شــود )39( بــه ان ترتیــب بــا توجــه بــه رابطــه مثبــت هــر دو 
متغیــر قــدرت ایگــو و حمایــت اجتماعــی ادراک شــده بــا ســالمت 
و بهزیســتی روانــی مــی تــوان تاثیــر آنهــا را بــر تحمــل پریشــانی 
هیجانــی بــه عنــوان مولفــه ای همســو بــا ســالمت روانــی تبییــن 

کــرد.
ــل  ــراد دارای تحم ــر اف ــیمونز و گاه ــه ی س ــه نظری ــه ب ــا توج ب
پریشــانی هیجانــی پاییــن تجربــه آشــفتگی هیجانــی را غیرقابــل 
ــل  ــی را غیرقای ــفتگی هیجان ــد، آش ــی کنن ــف م ــل توصی تحم
ــی  ــت هیجان ــکین حال ــرای تس ــد، ب ــی کنن ــی م ــرش ارزیاب پذی
ــه  ــود ب ــه خ ــز توج ــه تمرک ــادر ب ــد و  ق ــی کنن ــالش م ــی ت منف
ــه  ــان نیســتند )4(. توج ــر از احســاس پریشــانی ش ــی غی موضوع
بــه مــوارد فــوق نشــان مــی دهــد کــه افــراد بــا تحمــل پریشــانی 
پاییــن در شــرایط اســترس زا،  فرایندهــای انطباقــی و مقابلــه ای 
کارآمــدی بــرای حفــظ تعــادل پایــدار روان خــود بــه کار نمــی برند 
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)1( و ظرفیــت ادراک شــده ی آنهــا بــرای تحمــل پریشــانی پاییــن 
ــدگاه شــخص در  ــه دی ــدرت ایگــو ب ــود )2(. از طــرف دیگــر  ق ب
مــورد مشــکل خــود، واکنــش معمــول فــرد بــه پریشــانی و توانایی 
ــه عبارتــی  تطبیقــی او در موقعیــت عاطفــی اشــاره مــی کنــد و ب
نشــان دهنــده اثربخشــی ایگــو در تنظیــم انگیــزه هــا، تکانــه هــا 
ــرای  ــرد ب ــت ف ــود )20( و بیانگــر ظرفی ــط ب ــا محی و ســازگاری ب
درک واقــع بینانــه شــرایط مشــکل و پاســخ دادن بــه آن هــا بــه 
شــکل موثــر و رســیدن بــه یــک تعــادل عاطفــی و ســازگاری بــا 
ــراد در  ــی اف ــی باشــد )41( و  توانای ــی م ــی و بیرون اســترس درون
ــی، درد،  ــدوه ذهن ــم و ان ــود غ ــدا از وج ــود را ج ــت خ ــظ هوی حف
ــی  ــی و تقاضــای بیرون ــن نیازهــای درون ــری بی پریشــانی و درگی
نشــان مــی دهــد )42(. بــه ایــن ترتیــب بــا وجــود ضعــف در ادبیات 
رابطــه قــدرت ایگــو و تحمــل پریشــانی، بــا توجــه بــه نــکات فوق 
ــاز و  ــورداری از س ــا برخ ــخصیت ب ــازمان ش ــو در س ــه ایگ و اینک
کارهــای دفاعــی و کارکردهــای متعــدد خــود، در شــرایط اســترس 
ــی  ــازش یافتگ ــخصیت و س ــاختارهای ش ــادل س ــظ تع زا در حف
ــادل  ــات )9( و تع ــم هیجان ــری دارد )43( و تنظی ــار نقــش موث رفت
ــوان رابطــه مثبــت  ــد،  مــی ت ــی مــی کن ــی )7( را پبــش بین روان
قــدرت ایگــو بــا تحمــل پریشــانی هیجانــی را تبییــن کــرد. بــه این 
ترتیــب کــه افــرادی کــه عملکــرد بهتــری در ایجــاد تعــادل میــان 
ــاد از یکســو و فشــارهای ســوپر ایگــو از ســوی  ــای نه ــه ه تکان
ــا موقعیتهــای اســترس  ــی ب ــد در رویاروی ــد، مــی توانن دیگــر دارن
ــناختی  ــات روانش ــادل و ثب ــی و تع ــرد انطباق ــی عملک زای زندگ
باالتــری داشــته باشــند. وجــود یــک ایگــوی قدرتمنــد باعــث مــی 
شــود در برابــر فشــارها و تکانــه هــای ناشــی از شــرایط اســترس 
زای زندگــی، ظرفیــت تحمــل بــه انــدازه کافــی ادراک شــود و بــه 
کار بــرده شــود. همانطورکــه اشــاره شــد از ویژگــی هــای قــدرت 
ــه  ــاال،  انعطــاف پذیــری در مکانیــزم هــای دفاعــی و ب ایگــوی ب
کار بــردن مکانیــزم هــای دفاعــی انطباقــی اســت کــه ایــن امــر 
از یــک طــرف منجــر بــه حفاظــت فــرد در برابــر پریشــانی هــای 
روانشــناختی و آگاهــی از عوامــل اســترس زای درونــی و بیرونــی و 
از ســوی دیگــر، منجــر بــه تنظیــم  و مدیریــت تجربــه هــای ذهنی 

مربــوط بــه افــکار  و هیجانهــای آزاردهنــده مــی شــود.
همانطورکــه اشــاره شــد حمایــت اجتماعی ادراک شــده با احســاس 
بهبــود وضعیــت روانــی، اطمینــان و خودشایســتگی بــرای تجربــه 
هــای جدیــد )19(، احســاس خودارزشــمندی و عــزت نفــس )21(، 
ــی )23(  ــری روان ــز انعطــاف پذی افزایــش خودکارآمــدی )22( و نی

ــا پریشــانی روانشــناختی )19، 20(، افســردگی،  ــت و ب رابطــه مثب
ــور  ــی دارد. همینط ــه منف ــدت درد )21( رابط ــراب )19( و ش اضط
حمایــت اجتماعــی ادراک شــده دارای کارکــرد انطباقــی در شــرایط 
ــترس زا در  ــل اس ــده عوام ــل کنن ــل تعدی ــترس زا )19( و عام اس
زندگــی روزمــره اســت. محققــان دو تبییــن در ایــن زمینــه ارائــه 
ــی  ــت اجتماع ــد اســت حمای ــه معتق ــه ک ــک فرضی ــد: ی ــرده ان ک
بــه طــور کلــی هــم در شــرایط غیراســترس زا و هــم در شــرایط 
ــع  ــه دوم کــه معتقــد اســت مناب ــد اســت و فرضی اســترس زا مفی
ــپری در  ــد س ــی مانن ــت اجتماع ــی حاصــل از حمای ســالمت روان
شــرایط بســیار اســترس زا آشــکار مــی شــود )44(. بــه ایــن ترتیــب 
حمایــت اجتماعــی ادراک شــده بــا توجــه بــه کارکــرد انطباقــی اش 
در شــرایط اســترس زا و تاثیــری کــه بــر افزایــش انعطــاف پذیــری 
ــرد مــی  ــی و خودکارآمــدی ف ــت روان ــی وضعی ــود کل ــی، بهب روان
گــذارد، ســپری روانــی بــرای فــرد فراهــم مــی کنــد کــه فــرد بــا 
بهــره منــدی از آن مــی توانــد در برابــر پریشــانی هیجانــی ناشــی 
از آن شــرایط بحرانــی و اســترس زا تحمــل بیشــتری داشــته باشــد. 
همانطورکــه اشــاره شــد حمایــت اجتماعــی ادراک شــده بــا توجــه 
ــرایط  ــی اش در ش ــرد انطباق ــده و کارک ــل کنن ــش تعدی ــه نق ب
ــان و  ــاس اطمین ــا احس ــه ب ــی ک ــه ی مثبت ــترس زا و رابط اس
خودشایســتگی بــرای تجربــه هــای جدیــد، خودارزشــمندی، عــزت 
ــه تاثیــری کــه بــر  ــا توجــه ب نفــس و خودکارآمــدی دارد و نیــز ب
انعطــاف پذیــری روانــی و بهبــود وضعیــت روانــی فــرد دارد مــی 
توانــد در ایجــاد تعــادل روانــی و حفــظ وضعیــت پایــدار و باثبــات 
روانــی موثــر باشــد و بــه ایــن ترتیــب بــه عنــوان واســطه در رابطه 

بیــن قــدرت ایگــو و تحمــل پریشــانی هیجانــی موثــر بــود.
ــکده  ــجویان زن دانش ــه دانش ــدود ب ــر مح ــش حاض ــه پژوه نمون
ــبت  ــت نس ــه جه ــود. ب ــران ب ــگاه ته ــی دانش ــتاری و مامای پرس
ــرای  ــا ب ــب آنه ــل اغل ــدم تمای ــز ع ــرد و نی ــجویان م ــم دانش ک
ــان دانشــجو  ــه زن ــه محــدود ب ــن پژوهــش، نمون همــکاری در ای
شــد کــه تعمیــم نتایــج بــه مــردان را بــا مشــکل مواجــه مــی کنــد. 
همینطــور در ایــن پژوهــش بــه دلیــل محدودیــت جامعــه امــکان 
تفکیــک از نظــر ســن و مقطــع تحصیلــی وجــود نداشــت. بــه ایــن 
ترتیــب پیشــنهاد مــی شــود در پژوهشــهاي آتــي بــا جامعــه آماری 
گســترده تــر جنســیت، شـــغل و مقطـــع تحصـــیلي نیـــز مــد نظر 
قــرار گیــرد. رابطــه متغیرهــای ایــن پژوهــش بــا تحمــل پریشــانی 
ــه  ــراد مبتــال ب ــه جامعــه اف ــا محــدود ب ــون پژوهــش عمدت در مت
ــی  ــود پژوهــش های ــی ش ــوده اســت. پیشــنهاد م ــا ب ــاری ه بیم
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دربــاره تحمــل پریشــانی، مشــابه پژوهــش حاضــر روی 
ــود. ــام ش ــار انج ــر بیم ــراد غی ــای اف ــه ه جامع

نتیجه گیری
ــت  ــو و حمای ــدرت ایگ ــش، ق ــن پژوه ــج ای ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــی  ــالمت روان ــر س ــر ب ــای موث ــده از متغیره ــی ادراک ش اجتماع
ــات،  ــم هیجان ــو در تنظی ــدرت ایگ ــش ق ــه نق ــه ب ــا توج ــود و ب ب
ــادل در  ــاری، ایجــاد تع ــی، رفت ــادل شــناختی، هیجان ــراری تع برق
ســاختارهای شــخصیت، انعطــاف در بــه کاربــردن مکانیــزم هــای 
دفاعــی و حفــظ هویــت  و نیــز بــا توجــه بــه تاییــد نقــش انطباقــی 
و تعدیــل کننــده حمایــت اجتماعــی ادراک شــده و تاثیــری کــه بــر 
ــا تحمــل پریشــانی  ــر ب ــی دارد، هــردو متغی انعطــاف پذیــری روان
هیجانــی رابطــه مثبــت داشــت. عــالوه بــر مــوارد فــوق حمایــت 
ــه کارکــرد انطباقــی و تعدیــل  ــا توجــه ب اجتماعــی ادراک شــده ب
ــزت  ــمندی و ع ــدی، خودارزش ــر خودکارآم ــر ب ــده اش و تاثی کنن
نفــس فــرد بــه عنــوان میانجــی در میــزان تاثیــر قــدرت ایگــو بــر 

تحمــل پریشــانی هیجانــی موثــر اســت .  پیشــنهاد  مــی شــود کــه 
در طــول تحصیــل و در هنــگام اشــتغال پرســتاران، امــکان آموزش 
ــت  ــدرت ایگــو و حمای ــت ق ــرای تقوی ــی ب و کســب مهــارت های
اجتماعــی  بــه صــورت واحدهــای درســی یــا دوره هــای آموزشــی 

فــوق برنامــه یــا ضمــن خدمــت در نظــر گرفتــه شــود.
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