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ABSTRACT
Objectives The present study determined the correlation of self-concept and self-efficacy with self-man-
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agement among elderly in the sanatoriums in Tehran in2015.
Methods & Materials This descriptive-analytic research, conducted in a cross-sectional study, enrolled
217 elderlies from the sanatoriums of Tehran in 2015 via a simple random sampling method. Three tools
including Rogers self-concept scale, general self-efficacy scale (GSE-10), and self-management ability scale
(SMAS-30) were utilized to measure the variables. After sampling and gathering the questionnaires, collected data were entered into SPSS and analyzed using the analytical tests such as Kolmogorov–Smirnov
test, Pearson’s test, and regression.
Results The mean of self-concept, self-efficacy, and self-management were 8.25±1.47, 17.68±4.00, and
59.69±11.59 , respectively. Other findings indicated significant relationships of self-concept and self-efficacy with self-management (P<0.05). Multiple regression analysis showed that self-concept and selfefficacy could predict about 14% of self-management.
Conclusion The elderly in the sanatoriums of Tehran had a low self-concept, self-efficacy, and self-management. Thus, it could be concluded that by improving the self-concept and self-efficacy of elderly, we
might witness an increase in self-management.

Extended Abstract

o

1. Objectives

ne of the major concerns of the aging
period is the reduction in self-management abilities required by the individuals for managing themselves [1]. If the
elderly self-management abilities are
challenged, they would feel like living creatures with-

out discretion and lack of decision-making power, and
their management and independence in life would be
jeopardized. In such a situation, they have to obey the
decisions and authority of others contradictory to their
willingness [2]. Elderly individuals with low self-management abilities are vulnerable [3]. Currently, there
is no study addressing the relationship of self-concept
and self-efficacy variables with self-management variable in the elderly. Self-concept is a way of thinking
and attitude that a person has about him/herself [4],
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of this scale in previous studies were 0.81 [9] and 0.82
[10], while the current study revealed the coefficient
value as 0.8; and 3) Self-management ability of the elderly: This scale comprised of thirty items with a minimum and maximum score of 30 and 150, respectively,
and a high score indicated high self-management ability. The Cronbach’s alpha coefficient of this scale in the
previous studies was 0.91 [1] and 0.8 [11], while this
study displayed the coefficient value as 0.86.

and self-efficacy is the level of confidence is that with
which a person shows specific behavior and expects
desired results, depending on the particular situation
[5]. Therefore, the present study aimed to determine
the relationship between self-concept/self-efficacy and
self-management.

2. Methods and Materials
In this descriptive-analytic and cross-sectional study,
the research population included s all elderly residents
of nursing homes under the Department of Welfare of
Tehran city; the sample cohort comprised of 217 individuals. After receiving the ethics code (IR.USWR.
REC.1394.253) from the University of Social Welfare
and Rehabilitation Sciences, random sampling was
conducted. After obtaining informed consent from all
participants, questionnaires were provided to gather
the relevant data, which were subsequently entered
into SPSS software and analyzed by Kolmogorov–
Smirnov, Pearson’s correlation, and regression tests.
Three questionnaires were used to collect the data: 1.
Rogers self-concept: It included two “A” forms (measures the attitude of the individual towards himself)
and B form (compares the attitude of an individual to
him/herself). Each form included 25 personality traits,
the opposites of those attributes were mentioned on the
other side. The distance between the two contrasting
attributes was scored with a 7-degree scale.

3. Results
The present cohort comprised of 217 elderly individuals, 60–95 (mean age=78.66±11.78) years; among
these, 144 were women, and 73 were men. The mean
and standard deviation of self-concept, self-efficacy, and self-management variables were 8.25±1.47,
17.68±4.00, and 59.69±11.59, respectively. In order
to select the appropriate statistical test, the normality
of the study variables was investigated using the Kolmogorov–Smirnov test, which demonstrated that all
variables had a normal distribution (P<0.05). Pearson’s
correlation test showed that self-concept (r=-0.179, r=0.008) and self-efficacy (r=0.361, r=0.001) were correlated with self-management. Furthermore, to assess
the explaining power of the predictor variables (selfconcept and self-efficacy), stepwise multiple regression models were put forth and the findings summarized in Table 1.
Table 1 showed that stepwise regression analysis has
two steps. In the first step, the self-efficacy variable
entered the equation whose correlation coefficient (R)
with a dependent variable was 0.361. In this level, the
coefficient of determination was R2=0.130, and the adjusted coefficient of determination was R2 (Ad)=0.126.
With the introduction of the second variable, i.e. selfconcept, R=0.383, R2=0.146, and R2 (Ad)=0.126 were
increased. Thus, taken together, based on the R2 (Ad)
(0.138), approximately 14% of the changes in the dependent variable (self-management) were explained

The total score from 0–7 showed a positive self-concept, a score of 7–10 indicated negative self-concept,
and a score >10 reflected the neurotic self-concept [6].
The Cronbach’s alpha coefficient of this scale in previous studies for “A” form was 0.79 and that for the
“B” form was 0.75 [7]. However, in the present study,
the coefficient was 0.72 for the “A” form and 0.7 for
the “B”; 2. General self-efficacy scale: It included ten
items with a minimum and a maximum score of 10 and
40, respectively. A high score on this scale indicated
high self-efficacy [8]. The Cronbach’s alpha coefficient

Table 1. Stepwise regression results of self-management variable according to self-concept and self-efficacy of the elderly residents
in the nursing homes in Tehran
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Predictive Variables

B

β

t

R

R2

Moderated R2

R2 Changes

P

Self-efficacy

1.368

0.361

5.677

0.361

0.130

0.126

0.130

0.000

Self-efficacy

1.296

0.342

5.355

-

-

-

-

0.000

Self-concept

-1.238

-0.128

-2.01

0.383

0.146

0.138

0.016

0.046
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by the two variables: self-efficacy and self-concept.
The contribution of self-efficacy and self-concept variables with respect to the self-management variable was
evaluated based on the standard beta coefficient (B); B
of self-efficacy (1.296%) was higher than that of selfconcept (-1.238%). Based on the non-standard beta coefficient (β), for a unit of change in the standard deviation of self-efficacy and self-concept, about 0.342 and
0.128 units of altered standard deviation would occur
in the self-management variable, respectively. Therefore, the role and contribution of self-efficacy variable
in explaining the self-management is more than the
self-concept variable. Furthermore, the stepwise multiple regression was applied to statistically determine the
interaction of the combination of determinants of selfmanagement. As a result, self-efficacy with P<0.01,
β=0.342 and self-concept with P<0.05, β=-0.128 were
found to be the predictors of self-management in the
elderly residents at the nursing home.
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4. Conclusion
The present study was conducted to determine the
relationship between self-concept/self-efficacy and
self-management of the elderly residents at the nursing homes in Tehran in 2015. The results showed that
self-concept, self-efficacy, and self-management in the
investigated population were unfavorable. In addition,
self-concept and self-efficacy of the elderly were significantly correlated with their self-management. Moreover, self-concept and self-efficacy explained about
14% of self-management. Nevertheless, the present
study had some limitation. First, it used the correlation
method. Therefore, the identified relationships cannot
be assumed to be causal. Second, this study was exclusively for the elderly residents of nursing homes and
cannot be generalized to the whole population. Given
the weak self-concept, low self-efficacy, and undesirable self-management in the majority of the elderlies
examined as part of the elderly mental health issues,
additional attention is required for psychological issues
and influencing factors in the nursing home. Thus, psychological assessments and consulting services are recommended in order to raise the level of mental health
of the elderly.
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رابطه خودپنداره و خودکارآمدی با خودمدیریتی در سالمندان آسایشگاههای شهر تهران
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 -1گروه مدیریت توانبخشی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
 -2مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
 -3مرکز تحقیقات سالمندی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
 -4گروه آمار زیستی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 30 :مرداد 1396
تاریخ پذیرش 19 :دی 1396

اهداف خودپنداره ،خودکارآمدی و خودمدیریتی از مهمترین متغیرهای حوزه سالمندی هستند که در آسایشگاههای سالمندی به طور
ویژه به آنها توجه میشود .هدف از این مطالعه تعیین رابطه خودپنداره و خودکارآمدی با خودمدیریتی سالمندان آسایشگاههای شهر
تهران در سال  1394بود.
مواد و روشها در این مطالعه توصیفیتحلیلی جامعه پژوهش شامل تمامی سالمندان مقیم آسایشگاههای شهر تهران در سال 1394بود.
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  217نفر محاسبه شد .روش نمونهگیری تصادفی ساده بود .برای جمعآوری دادهها از مقياس
خودپنداره راجرز ،مقیاس خودکارآمدی عمومی و پرسشنامه خودمدیریتی ( )SMAS-30استفاده شد .دادههای جمعآوریشده وارد
نرمافزار  SPSSشد و با آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف ،همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیهوتحلیل شدند.

کلیدواژهها:

خودپنداره،
خودکارآمدی،
خودمدیریتی،
سالمندان ،آسایشگاه
سالمندی

یافته ها در این پژوهش  217سالمند ( 144زن و  73مرد) با میانگین سنی  78/66±11/78سال به عنوان نمونه حضور
داشتند .میانگین خودپنداره ،خودکارآمدی و خودمدیریتی آنان به ترتیب  17/68±4/00 ،8/25±1/47و  59/69±11/59بود.
نتایج آزمون همبستگی نشان داد خودپنداره و خودکارآمدی با خودمدیریتی رابطه معنادار داشتند ( )P<0/05و خودپنداره و
خودکارآمدی حدود  14درصد خودمدیریتی را تبیین میکردند.
نتیجهگیری سالمندان مقیم آسایشگاههای شهر تهران خودپنداره ضعیف ،خودکارآمدی کم و خودمدیریتی نامطلوبی داشتند .با توجه به
روابط بهدستآمده ،به دستاندرکاران و مسئوالن مربوطه پیشنهاد میشود برای افزایش خودمدیریتی سالمندان مقیم آسایشگاههای شهر
تهران به خودپنداره ،خودکارآمدی و راهکارهای ارتقای آنها توجه بیشتری داشته باشند.

مقدمه
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت 1تعداد سالمندان جهان
تا سال  2050به دو ميليارد نفر خواهد رسید و از هر پنج نفر ،یک
نفر سالمند خواهد بود [ .]1از آنجا كه تعداد سالمندان بهسرعت
در حال افزايش است ،توجه به سالمت ،رفاه و بهزیستی آنان
اهميت ويژهای دارد [ .]2خودپنداره 2طرز تلقّی و تصوری است که
فرد درباره خود دارد [ .]3اگر فرد تواناییهـا و استعدادهای خود را
بشناسد ،تلقی و برداشت مثبتی از تواناییهای خود داشته باشد و

به این باور برسد که میتواند به آن چیزی که استعدادش را دارد
دست یابد ،این خودپنداره مثبت موجب افزایش بازدهی و تحقق
اهداف او میشود [.]4
یکی دیگر از عوامل مهم تأثيرگذار بر افزایش بازدهی و تحقق
اهداف فردی ،خودكارآمدی 3است .خودكارآمدی میزان اطمينانی
است كه شخص با آن رفتار خاصی را با توجه به موقعيت معين
به اجرا گذاشته است و انتظار نتايج مدنظر را دارد [ .]5باورهای
خودكارآمدی عاملی حياتی در موفقيت يا شكست در سراسر
زندگی انسان محسوب میشوند [ ]6و تعيين میكنند كه انسانها
چه اندازه برای انجام كارهايشان زمان میگذارند ،در موقعيتهای

1. WHO
2. Self-Concept

3. Self-Efficacy
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گوناگون تا چه اندازه نرمشپذيرند و هنگام مواجهه با دشواریها
تا چه حد مقاومت میكنند [ .]6، 7این باورها بر الگوهای انديشه و
كنشهای هيجانی اثر میگذارند .افراد با خودكارآمدی کم ،شايد
باور كنند كه مشكالت حلنشدنی است و اين دیدگاه به تنيدگی،
افسردگی و ناامیدی منجر شود .از سوی ديگر ،خودكارآمدی
زیاد در هنگام نزديکشدن به كار و كنشهای دشوار ،به
پديدآمدن احساس آسان بودن کار كمک میكند .سالمندان با
خودکارآمدی زیاد معتقدند كه میتوانند بهطور مؤثری از عهده
كنترل رويدادهای زندگی خود برآيند [ .]8، 9مطالعات متعدد در
سالمندان نشان میدهد خودكارآمدی بر سازش موفقيتآميز با
آسایشگاه ،عملکردهای فيزيكی بهتردر انجام فعاليتهای اساسی
روزانه ،كيفيت زندگی و رضایت از زندگی اثرگذار است [.]10-12
يكی از مشكالت مهم دوره سالمندی كاهش توان خودمديريتی
است .توانايیهای خودمديريتی توانايیهايی هستند كه افراد برای
مديريت خود به آنها نياز دارند [ .]13در پژوهشی  59درصد
سالمندان بيماریهای طوالنیمدت ،ناتوانی و ضعف داشتند و 41
درصد آنان در انجام فعاليتهای روزانهشان محدوديت داشتند [.]14
زمانی كه توان خودمديريتی سالمند به چالش كشيده شود ،احساس
میكند كه به موجود زنده بیاختيار و فاقد قدرت تصميمگيری تبديل
شده است و در اين شرايط مجبور است بر خالف ويژگی درونی
خود ،مطيع تصميمات و اختيارات ديگران باشد .هچنین احساس
میكند كه مديريت و استقالل او در زندگیاش به خطر افتاده است
[ .]15سالمندان با تواناییهای خودمدیریتی کمتر ،آسيبپذيرترند
[ .]14اين دسته از سالمندان به توانايی خودمديريتی بيشتری برای
سازگاری بهتر با شرايط نياز دارند [ .]16به دلیل مشکالت فیزیکی،
بیماریها و ناتوانیها ،سالمندان غالباً دچار خودمدیریتی ضعیف
هستند و این موضوع موجب کاهش فعالیتهای فردی و اجتماعی
آنها و افزایش وابستگیشان به دیگران میشود که این خود باعث
بدترشدن وضعیت سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی آنها میشود
[ .]17، 18بنابراین هر عاملی که باعث بهبود توان خودمدیریتی
در این گروه از افراد شود ،از پیدایش این چرخه یا سیکل معیوب
جلوگیری خواهد کرد.
بر اساس جستوجوهای پژوهشگر ،تاکنون پژوهشی پیرامون
رابطه متغیرهای خودپنداره و خودکارآمدی با متغیر خودمدیریتی
در سالمندان انجام نگرفته است .هدف از این مطالعه تعیین
رابطه خودپنداره و خودکارآمدی با خودمدیریتی بود .در صورت
تأیید این رابطه ،میتوان از آن اینگونه بهرهبرداری کرد که
با افزایش خودپنداره و خودکارآمدی سالمندان طی برخی
مداخالت آموزشی یا روانشناختی ،میتوان خودمدیریتی ایشان
را بیشتر کرد .این موضوع از طریق کاهش وابستگی سالمندان
به غیر از خود ،در مدیریت بهینه منابع و کاهش هزینههای
مترتب بر مراقبت و خدمترسانی به این قشر مؤثر است و
به سیاستگذاران و مدیران حوزه توانبخشی و امور سالمندان
کمک شایانی خواهد کرد.
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روش مطالعه
این مطالعه توصیفیتحلیلی بود که به روش مقطعی انجام شد.
جامعه پژوهش شامل تمامی سالمندان مقیم آسایشگاههای تحت
پوشش اداره بهزیستی شهرستان تهران میشد .دوازده آسایشگاه
سالمندی تحت پوشش و نظارت اداره بهزیستی شهرستان تهران
قرار دارند که همگی آنها به بخش خصوصی واگذار شدهاند.
در هر آسایشگاه به طور متوسط  50سالمند اقامت دارند .حجم
نمونه با استفاده از فرمول کوکران  217نفر به دست آمد .پس
از دریافت کد اخالقی ( )IR.USWR.REC.1394.253از دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی ،اخذ مجوزهای الزم ،هماهنگی با
مسئوالن آسایشگاهها و حصول اطمینان از نبود اختالل شناختی
بارز (با توجه به مندرجات پرونده سالمندان و نظر گروه پزشکی
هر آسایشگاه) ،نمونه مورد نیاز به تناسب تعداد سالمندان هر
آسایشگاه به صورت تصادفی ساده انتخاب شد.
پس از کسب رضایت آگاهانه از نمونهها پرسشنامههای
پژوهش در اختیار آنها قرار گرفت .در صورتی که هریک از
نمونهها در خواندن یا درک سؤاالت پرسشنامهها دچار مشکل
بود ،پرسشنامهها برای ایشان خوانده و توضیح داده میشد.
پس از تکمیل پرسشنامهها ،دادهها وارد نرمافزار  SPSSشد و با
آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف ،آزمون همبستگی پیرسون و
رگرسیون تحلیل شدند .برای جمع آوری دادهها از سه پرسشنامه
استفاده شد که عبارت بودند از:
مقیاس خودپنداره راجرز

4

راجرز این مقیاس را ساخته و شامل دو فرم است .فرم «الف»
نگرش فرد را به خو ِد واقعی میسنجد و فرم «ب» نگرش فرد را به
خو ِد ايدهأل میسنجد .هر فرم شامل  25صفت شخصيتی است
كه در طرف مقابل ،متضاد آن صفات عنوان شده است .فاصله
بين دو صفت متضاد با يک مقياس هفتدرجهای نمرهگذاری
شده است .بعد از نمرهگذاری و محاسبه نمره کل هر آزمودنی
با توجه به نمره بهدستآمده نوع خودپنداره مشخص میشود.
نمره کل صفر تا  7نشاندهنده خودپنداره مثبت ،نمره  7تا
 10مبين خودپنداره منفی و نمره بیشتر از  10نشاندهنده
خودپنداره نوروتيک است [ .]19شفیعآبادی و ولینوری پایایی
آزمون خودپنداره را با استفاده از روش دو نیمهکردن (تنصیف)
و آلفای کرونباخ ،برای فرم الف برابر با  0/79و برای فرم ب برابر
با  0/75به دست آوردند [ .]20همچنین در پژوهش رقیبی و
میناخانی آلفای کرونباخ برای فرم الف برابر با  0/69و برای فرم
ب برابر با  0/6به دست آمد [ .]21پایایی این ابزار در این پژوهش
نیز بررسی شد و آلفای کرونباخ برای فرم الف  0/72و برای فرم
ب  0/7به دست آمد.
4. Rogers Self Concept Scale
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پرسشنامه بین  30تا  150است و امتياز بیشتر به معنای توانايی
خودمديريتی بیشتر است .فريسويجک 8و همكاران روايی و پايايی
اين ابزار را تأیيد و آلفای  0/91را برای آن گزارش کردند [.]13
در پژوهش دیگری پنج نفر از اعضای هيئت علمی دانشگاه علوم
بهزيستی و توانبخشی روايی محتوایی پرسشنامه را تأیيد کردند
و پايايی ابزار با آلفای كرونباخ  0/8گزارش شد [ .]17همچنین
پایایی این ابزار در این پژوهش بررسی شد و آلفای کرونباخ آن
 0/86به دست آمد.

مقياس خودكارآمدی عمومی ((GSE-10

5

شوآرزر و اورشلیم 6این مقیاس را ساختهاند و تاكنون به 28
زبان برگردانده شده است .اين مقياس شامل  10گویه است كه
ال صحيح نيست تا كام ً
پاسخهای آن به صورت گزينههای اص ً
ال
صحيح است و با امتياز يک تا چهار درجهبندی شده است كه
كمينه و بيشينه نمره آن  10و  40است .اخذ نمره بیشتر در
اين مقياس نشاندهنده خودكارآمدی بیشتر است [ .]22نظامی
و همكاران اين مقياس را به فارسی ترجمه کردند [ .]23ضرايب
آلفای كرونباخ این مقیاس در مطالعه معينی  ]24[ 0/81و در
مطالعه رجبی  ]6[ 0/82به دست آمد .پایایی این ابزار در این
پژوهش نیز بررسی شد و آلفای کرونباخ آن  0/8به دست آمد.

یافتهها
در این پژوهش  217سالمند  60تا  95ساله با میانگین سنی
 78/66±11/78سال مشارکت کردند که  144نفر از آنان زن و
 73نفر مرد بودند .وضعیت متغیرهای اصلی پژوهش در جدول
شماره  1نشان داده شده است .برای انتخاب آزمون آماری مناسب
عادیبودن متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف
اسمیرنوف بررسی شد و مشخص شد تمامی متغیرهای
پژوهش توزیع عادی دارند (جدول شماره  .)2سپس با استفاده
از آزمون همبستگی پیرسون روابط خودپنداره و خودکارآمدی
با خودمدیریتی بررسی شدند که یافتههای آن در جدول شماره

پرسشنامه SMAS-30

7

اين پرسشنامه ابزاری برای اندازهگيری توانايی خودمديريتی
سالمندان است و  30گویهدارد که هریکدر مقیاسی پنجدرجهای
نمرهگذاری میشود .کمینه و بیشینه نمرات بهدستآمده از این
)5. General Self-Efficacy Scale (GSE-10
6. Schwarzer & Jerusalem
7. Self-Management Ability-Scale

8. Frieswijk

جدول  .1وضعیت متغیرهای اصلی پژوهش
میانگین

انحراف معیار

خودپنداره

8/25

1/47

خودکارآمدی

17/68

4/00

خودمدیریتی

59/69

11/59

جدول  .2آزمون تعیین عادیبودن متغیرهای اصلی تحقیق
آماره K-S

مقدار P

خودپنداره

0/856

0/456

خودکارآمدی

1/145

0/145

خودمدیریتی

1/138

0/150

جدول  .3روابط خودپنداره و خودکارآمدی با خودمدیریتی با استفاده از آزمون پیرسون
خودمدیریتی

ضریب همبستگی

مقدار P

خودپنداره

-0/179

0/008

خودکارآمدی

0/361

0/000
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جدول  .4نتایج رگرسیون گامبهگام متغیر خودمدیریتی با توجه به خودپنداره و خودکارآمدی سالمندان مقیم آسایشگاههای سالمندی شهر تهران
متغیرهای پیشبین

B

β

t

R

R2

 R2تعدیلشده

تغییرات R2

P

خودکارآمدی

1/368

0/361

5/677

0/361

0/130

0/126

0/130

0/000

خودکارآمدی

1/296

0/342

5/355

-

-

-

-

0/000

خودپنداره

-1/238

-0/128

-2/01

0/383

0/146

0/138

0/016

0/046

 3آمده است .در ادامه به منظور ارزیابی قدرت تبیین متغیرهای
پیشبین (خودپنداره و خودکارآمدی) مدل رگرسیونی چندگانه
به روش گامبهگام ارائه شد که یافتههای آن در جدول شماره 4
مشاهده میشود.
جدول شماره  4نشان میدهد تحلیل رگرسیون گامبهگام ،دو
گام پیش رفته است .در گام اول متغیر خودکارآمدی وارد معادله
شده است که مقدار ضریب همبستگی آن ( )Rبا متغیر وابسته
 0/361به دست آمده است .در این مرحله ،ضریب تعیین برابر
 R2=0/130و ضریب تعیین تعدیلشده برابر با R2)Ad(=0/126
به دست آمده است .با واردشدن دومین متغیر یعنی خودپنداره،
ضریب همبستگی چندگانه  ،R=0/383ضریب تعیین R2=0/146
و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  R2)Ad(=0/138افزایش یافته
است .به عبارتدیگر بر اساس ضریب تعیین تعدیل شده (،)0/138
نزدیک به  14درصد از تغییرات متغیر وابسته (خودمدیریتی) با
دو متغیر خودکارآمدی و خودپنداره تبیین میشود.
برای قضاوت درباره سهم متغیرهای خودکارآمدی و خودپنداره
در تبیین متغیر خودمدیریتی بر اساس ضریب بتای استاندارد
( ،)Bضریب بتای استاندارد خودکارآمدی ( 1/296درصد) ،بیشتر
از ضریب بتای استاندارد خودپنداره ( -1/238درصد) است .بر
اساس ضریب بتای غیراستاندارد ( )βبهدستآمده نیز به ازای یک
واحد تغییر در انحراف معیار خودکارآمدی و خودپنداره به ترتیب به
اندازه  0/342و  0/128واحد در انحراف معیار متغیر خودمدیریتی
تغییر ایجاد میشود .از این رو سهم و نقش متغیر خودکارآمدی
در تبیین خودمدیریتی بیشتر از متغیر خودپنداره است .در واقع
رگرسیون چندگانه گامبهگام به کار گرفته شد تا به صورت آماری،
تعامل ترکیب عوامل تعیین کننده خودمدیریتی مشخص شود.
بنابراین خودکارآمدی با مقدار  β=0/342 ،P<0/01و خودپنداره
با مقدار  β=-0/128 ،P<0/05از متغیرهای پیشبینیکننده
خودمدیریتی سالمندان مقیم سراهای سالمندی هستند.

بحث
بر اساس یافتهها ،وضعیت خودپنداره سالمندان منفی بود .پس
از جستوجوی پایگاههای داده ،پژوهش مشابهی که وضعیت
خودپنداره سالمندان را بررسی کرده باشد ،یافت نشد .در
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مطالعات دیگری که خودپنداره را در گروههای دیگر بررسی کرده
بودند،دیباجینیا خودپندارهدانشجویاندانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه شهید بهشتی را کم گزارش کرد که با یافته پژوهش حاضر
همخوانی دارد [ .]25خودپنداره از مهمترین عوامل موفقیت در
زندگی افراد است .با افزایش میزان خودپنداره تغییرات مطلوبی
مانند احساس ارزشمندی ،افزایش خالقیت ،افزایش تالش در
کسب موفقیت ،سازگاری اجتماعی مناسبتر ،سالمت روان
بیشتر ،مقاومت در برابر انواع استرسها و فشارهای روانی و غیره
در فرد به وجود میآید .بنابراین شایسته است متولیان سالمت
سالمندان عواملی را که در ایجاد خودپنداره مثبت مؤثرند،
شناسایی و تقویت کنند و متغیرهایی را که تأثیر منفی دارند ،در
حد توان کنترل کنند تا با تغییر برداشت منفی افراد از خود ،گامی
در راستای سالمت روانی سالمندان برداشته شود.
یافتهدیگر پژوهش نشانداد وضعیت خودکارآمدی سالمنداندر
حد ضعیفی قرار داشت .ترکی و همکاران خودکارآمدی سالمندان
مقیم آسایشگاههای غرب تهران را زیاد گزارش کردند [ ]26که با
پژوهش حاضر همسویی ندارد .پژوهشهای متعدد دیگری وجود
دارند که وضعیت خودکارآمدی را در گروههای مختلف بررسی
کردهاند .در برخی از این پژوهشها وضعیت خودکارآمدی زیاد
[ ]27-29و در برخی دیگر وضعیت خودکارآمدی ضعیف [31
 ]30،گزارش شده است .با توجه به نامطلوببودن خودکارآمدی
سالمندان تحت مطالعه نياز به ارتقای آن و كاهش پيامدهای
منفی ناشی از آن با کمک آموزش و اجرای برنامههای ارتقای
خودکارآمدی برای سالمندان احساس میشود .یافته دیگر
پژوهش وضعیت خودمدیریتی سالمندان را در حد ضعیفی نشان
داد .قلیزاده و همکاران خودمدیریتی سالمندان را ضعیف گزارش
کردند [ ]17که با یافته پژوهش حاضر همخوانی دارد.
بر اساس دیگر یافته پژوهش ،بین خودپنداره و خودمدیریتی
سالمندان رابطه معناداری وجود داشت .از آنجا که موضوع
در پژوهش حاضر موضوعی نو در حوزه سالمندی است و از
سوی دیگر با كمبود پيشينه تحقيقاتی مواجه است ،با وجود
جستوجوی پیشرفته پایگاههای داده با استفاده از کلیدواژههای
مربوطه ،پژوهش مشابهی برای مقایسه این یافته پیدا نشد .در
تبیین این یافته برخی پژوهشگران اینگونه استدالل میکنند که
خودپندارهی افراد بر رفتارهای آنان اثر میگذارد و افراد هماهنگ
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با خودپنداره و باورهای خود عمل میکنند ،نه بر پایه واقعیتهای
موجود [ .]32بنابراین رفتارهای خودمدیریتی میتواند حاصل
پندارها و باورهای فرد از اثربخشی آن رفتارها باشد .بعضی دیگر از
مطالعات نشان دادهاند كه آگاهی ،نقش حياتی در خودمدیریتی
دارد []33-36؛ با اين حال عدهای از پژوهشگران اظهار كردهاند
آگاهی بهتنهايی نمیتواند خودمدیریتی را افزايش دهد [.]37
نایت 9و همکاران نيز بيان کردند که دانش و رفتار ،ارتباط
كمی با يكديگر دارند و دانش ،شرط الزم برای رفتار و تغييرات
رفتاری است ،اما شرط كافی برای آن نيست [ .]38ذکر این نکته
نیز حائز اهمیت است که شايد تكرار مداخلههای كليشهای و
توجهنکردن به متغيرهای رفتاری و توجه صرف به آگاهی ،عاملی
مهم در موفقنشدن مداخالت در اين زمينه باشد [ .]39بر اين
اساس ،از سويی بسيار مهم است كه فراهمكنندگان خدمات و
مراقبتهای سالمت سالمندان ،عوامل پيشبينیكننده رفتارهای
خودمدیریتی را بدانند و از سوی ديگر ،افزايش اعتماد و اطمينان
افراد به خود و توانايیهایشان در مراقبت و مدیریت خود ،عاملی
اساسی در خودمديريتی فعال است [.]40، 41
بر اساس یافته دیگر پژوهش بین خودکارآمدی و خودمدیریتی
سالمندان رابطه معناداری وجود داشت .در این باره پژوهشی
در جامعه سالمندان یافت نشد؛ اما پژوهشهای دیگری هستند
که رابطه معنادار خودکارآمدی و خودمدیریتی را در گروههای
دیگر گزارش کردهاند [ .]42-48همچنین پژوهشهای دیگری
وجود دارند که رابطه خودکارآمدی را با متغیرهای نزدیک به
خودمدیریتی مثل خودمراقبتی بررسی کردهاند .برای مثال ،برخی
پژوهشها همبستگی مثبت بین خودکارآمدی و خودمراقبتی
را گزارش کردهاند [ ]49-52و در برخی مطالعات دیگر رابطه
معناداری بین خودکارآمدی و خودمراقبتی نیافتند [.]53، 54
پژوهشهای زیادی به نقش سازه خودكارآمدی در رفتارهای
خودمدیریتی و خودمراقبتی اشاره میکنند و نشان میدهند كه
خودكارآمدی چارچوب مفيدی را برای فهم و پيشبينی ميزان
پايبندی به رفتارهای خودمراقبتی و اثربخشی خودمديريتی
فراهم میكند[ .]41، 55-58در اين ميان كسب خودكارآمدی
در مسائلی كه با تغيير عادات زندگی مثل تغییر محل زندگی
سالمندان از منزل به آسایشگاههای سالمندی همراه هستند،
مشكلتر است [.]59

معنادار داشت .نخستین محدودیت این مطالعه استفاده از روش
همبستگی بود .بنابراین روابط کشفشده را نمیتوان به عنوان
روابط علّی فرض کرد .شاید این روابط ناشی از اثر دیگر متغیرها
باشد .همچنین این مطالعه فقط منحصر به سالمندان ساکن
آسایشگاههاست و قابل تعمیم به همه موارد نیست .از طرفی به
دلیل محدودبودن بررسیهای مشابه در این زمینه ،امکان مقایسه
کامل یافتهها وجود نداشت.
از آنجایی که این پژوهش در سالمندان سراهای شهر تهران
انجام شد ،پیشنهاد میشود این پژوهش در سالمندان سراهای
شهرهای دیگر و نیز سالمندان غیرمقیم سراها نیز انجام شود.
انجام پژوهشهای کیفی و مداخلهای به منظور بررسی دقيقتر
مفاهیم خودپنداره ،خودکارآمدی و خودمدیریتی ،علل پايين
بودن میزان این متغیرها و عوامل مؤثر بر آنها در سالمندان
سراهای سالمندی برای مطالعات آتی پيشنهاد میشود.
همچنین با توجه به خودپنداره ضعيف ،خودکارآمدی پایین
و خودمدیریتی نامطلوب در اکثريت سالمندان بررسیشده به
عنوان بخشی از مشکالت بهداشت روانی سالمندان ،ضرورت
توجه و پرداخت بيشتر به مسائل روانی و عوامل تأثيرگذار
در آسایشگاههای سالمندان و لزوم انجام ارزيابیهای
روانشناختی و ارائه خدمات مشاورهای برای افزایش سطح
سالمت روانی سالمندان توصيه میشود.
تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد آقای مهران کاهه
در رشته مدیریت توانبخشی،دانشگاه علومبهزیستی و توانبخشی،
تهران است .بدینوسیله از دستاندرکاران اداره بهزیستی
شهرستان تهران و تمامی سالمندانی که در اجرای این پژوهش
مشارکت کردند ،سپاسگزاری میشود.

نتیجهگیری نهایی
این پژوهش با هدف تعیین رابطه خودپنداره و خودکارآمدی با
خودمدیریتی سالمندان مقیم آسایشگاههای شهر تهران در سال
 1394انجام شد .نتايج نشان داد وضعیت خودپنداره ،خودکارآمدی
و خودمدیریتی در جامعه مورد پژوهش نامطلوب بود .همچنین
خودپنداره و خودکارآمدی سالمندان با خودمدیریتی آنان رابطه
9. Knight

«مهران کاهه و همکاران .رابطه خودپنداره و خودکارآمدی با خودمدیریتی در سالمندان آسایشگاههای شهر تهران»
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