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Objectives This study aimed to assess the effectiveness of self-care empowerment training on life expec-

tancy, happiness, and quality of life of the elderly in Iranian elderly care centers in Dubai.

Methods & Materials This study was a quasi-experimental research conducted in the form of pre-test-

post-test with control group. The statistical population of this study included all Iranian elderly in the
elderly care centers in Dubai. Of these individuals, a sample of 40 elderly people (20 women and 20 men)
was selected and were involved randomly in two experimental groups (n=20; 10 women and 10 men) and
one control group (n=20; 10 women and 10 men). In this study, the experimental group received self-care
education during 12 sessions for 3 months and a weekly two-hour session, and the control group was put
on a waiting list. The experimental and control groups completed the Snyder Hope Scale (SHS), the Oxford
Happiness Inventory (OHI), and the World Health Organization Quality of Life scale (WHOQOL) in the pretest and post-test phases. The data were analyzed using Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA).
Results The findings showed that in post-test, self-care empowerment training significantly increased the
hope, happiness, and quality of life in the elderly.
Conclusion Self-care empowerment training in the elderly can be effective in increasing hope, happiness,
and quality of life of these individuals.

Extended Abstract

A

1. Introduction

ging is one of the natural stages of human
life that begins with birth and ends with
death. However, old age is associated with
physiological, psychological, and social
changes [1]. Technical and medical advances have improved the humans health status, life expectancy, and accordingly the number of older people [2].

The increasing growth of aging population is a global phenomenon that has become a crisis [3]. The number of older
people over 60 years old in the world now is more than the
child population [4]. The older people draw more attention
now because they have multiple health problems, and the
increase in aging population is associated with substantial
health costs. Studies in this area have shown that the treatment costs will increase with the onset of aging [5].
Among the consequences that aging may have is a decrease in hope, happiness, and quality of life. The older
adults are exposed to loneliness, isolation, and lack of social
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support, and their independence is often threatened due to
physical and mental disabilities. The consequences of these
conditions are a decline in the quality of life [12] and, ultimately, in their hope and happiness. Snyder sees hope as a
multidimensional issue (goals, agency, and pathways) with
a cognitive structure focused on the future [7].
Considered by researchers, happiness is one of the critical
variables in the field of mental health and quality of life.
It involves positive affection, like satisfaction and lack of
negative affections such as depression and anxiety [11].
The World Health Organization (2002) considers quality of
life as a broad concept that encompasses physical health,
personal belief, psychological states, level of independence,
social relationships, and relationship with the environment,
which are based on one’s perception [15]. This study aims
to evaluate the effectiveness of self-care empowerment
training on hope, happiness, and quality of life of older
people living in Iranian elderly care centers in Dubai, UAE.

2. Materials and Methods
This research is a quasi-experimental study with a pretest-post-test design using control group. The study population consisted of all older people living in Iranian elderly
care centers in Dubai. Of these, 40 were selected as study
samples (20 men and 20 women) and were randomly as-

signed into two groups of intervention (10 men and 10
women) and control (10 men and 10 women). The inclusion criteria were being resident in nursing homes, willing
to participate in educational sessions, lacking mental and
physical disorders, and having at least a secondary education. The exclusion criterion was withdrawal from participation in any session. The intervention group received
self-care education one 2 h session per week for 3 months
(In total 12 sessions). The data collection tools were Snyder
hope scale, the Oxford happiness inventory, and the World
Health Organization quality of life scale. The collected data
were analyzed in SPSS V. 21 using Multivariate Analysis
of Variance (MANCOVA).

3. Results
Table 1 presents the mean scores of all participants regarding their hope, happiness, and quality of life. After
confirmation of study assumptions using KolmogorovSmirnov test for normality of data, Levene’s test for homogeneity of variances, and Box’s M test for equality of
multiple variances, the obtained data were analyzed by
MANCOVA. The results are shown in Table 2. As can
be seen, there is a significant difference between the two
groups in the post-test scores of hope (F=18.78; P<0.001),
happiness (F=27.55; P<0.001) and quality of life (F=54.30;

Table 1. The mean scores of participants in hope, happiness, and quality of life
Variable

Mean±SD

Groups

Hope

Happiness

Quality of life

Pre-test

Post-test

Intervention

4.44±3.03

9.05±1.06

Control

4.32±3.05

4.70±3.04

Intervention

26.13±8.15

72.14±4.66

Control

25.16± 9.21

26.10±9.01

Intervention

45.50±15.12

98.10±7.06

Control

47.60±16.08

48.10±15.06

Table 2. MANCOVA results to assess the effectiveness of the intervention

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

Eta
Squared

Observed
Power

Hope

80.86

2

38.93

18.78

0.001

0.25

0.75

Happiness

270.79

2

200.65

27.55

0.001

0.49

0.90

Quality of life

386.83

2

217.30

54.30

0.001

0.50

0.98

Variables

Post-test
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P<0.001). In other words, by controlling for pre-test variables, the older people’s hope, happiness, and quality of
life scores increased, and the intervention group showed a
significant increase in the scores after the intervention compared to the control group. Hence, self-care empowerment
training improved hope, happiness, and quality of life in
older people.

4. Conclusion
Self-care empowerment training can increase hope, happiness, and quality of life in older people living in nursing
homes which is consistent with the result of Davies (2011),
Keshtkaran et al. (2010) [23, 27].

Ethical Considerations
Compliance with ethical guidelines
All ethical principles were considered in this article. The
participants were informed about the purpose of the research
and its implementation stages; they were also assured about
the confidentiality of their information; Moreover, They
were allowed to leave the study whenever they wish, and
if desired, the results of the research would be available to
them.
Funding
This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.
Authors' contributions
All authors contributed in preparing this article.
Conflicts of interest
The authors declared no conflict of interest.

Oraki M, et al. Self-care Empowerment Training on Quality of Life of the Elderly. Iranian Journal of Ageing. 2019; 14(3):320-331.

322

پاییز  .1398دوره  .14شماره 3

اثربخشى آموزش توانمندسازى خودمراقبتی بر امید به زندگی و شادکامى و کیفیت زندگی سالمندان
در مراکز مراقبت از سالمندان ایرانی شهر دبى
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کلیدواژهها:

توانمندسازى
خودمراقبتی ،امید
به زندگی ،شادکامى،
کیفیت زندگی ،سالمند

اهداف هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشى آموزش توانمندسازى خودمراقبتی بر امید به زندگی ،شادکامى و کیفیت زندگی سالمندان
در مراکز مراقبت از سالمندان ایرانی شهر دبى بود.
مواد و روشها این پژوهش نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی
سالمندان ایرانی در مراکز مراقبت از سالمندان شهر دبی بود .از میان این افراد ،نمونهای به حجم  40سالمند ( 20زن و  20مرد) انتخاب
شد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( 10مرد و  10زن) و گروه کنترل ( 10مرد و  10زن) گمارده شدند .در این مطالعه ،گروه
آزمایش تحت آموزش خودمراقبتی در طول  12جلسه به مدت سه ماه ،هفتهای یک جلسه دوساعته قرار گرفت و گروه کنترل در لیست
انتظار بود .گروههای آزمایش و کنترل پرسشنامه امید اشنایدر ،پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان
بهداشت جهانی را در مرحله پیشآزمون و پسآزمون کامل کردند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده
شد.
یافته ها نتایج نشان داد در مرحله پسآزمون ،آموزش توانمندسازى خودمراقبتی باعث افزایش معنیدار امید ،شادکامی و کیفیت
زندگی در سالمندان شد.
نتیجهگیری آموزش خودمراقبتی در سالمندان میتواند در افزایش امید ،شادکامی و کیفیت زندگی در این افراد مؤثر واقع شود.

مقدمه
پدیده سالمندی یکی از مراحل طبیعی عمر انسان است که
با تولد شروع میشود و با پیرشدن خاتمه یافته و به تغییرات
فیزیولوژیکی ،روانی و اجتماعی منجر میشود [ .]1ورود
فراوردههای فنی ،پیشرفتهای پزشکی و باالرفتن سطح بهداشت،
همگی افزایش طول عمر و به دنبال آن افزایش تعداد سالمندان را
به همراه داشته است [ .]2افزایش جمعیت سالمندان ،یک پدیده
جهانی است که به یک بحران تبدیل شده است [ .]3در حال
حاضر جمعیت افراد سالمند باالی  60سال جهان بیش از رشد
جمعیت کودکان است [.]4

درمانی روند تصاعدی خواهد داشت [.]5
کاهش امید ،1شادکامی 2و کیفیت زندگی 3از جمله پیامدهایی
است که سالمندی ممکن است به دنبال داشته باشد .سالمندان
در معرض تنهایی و انزوا و عدم برخورداری از حمایت اجتماعی
هستند و به دلیل ناتوانیهای جسمی و ذهنی در موارد زیادی
استقالل فردیشان تهدید میشود .مجموعه این شرایط به
افت کیفیت زندگی [ ]6و درنهایت کاهش امید و شادکامی در
سالمندان منجر میشود.
اشنایدر امید را تلفیقی از مؤلفههای چندبعدی میداند که
ساختاری شناختی دارد و بر آینده متمرکز است [ .]7بایلی 4و

علت توجه همهجانبه به سالمندان به این دلیل است که این
افراد دارای مشکالت متعدد سالمتی هستند و افزایش جمعیت
سالمند با هزینههای متعددی همراه است .مطالعات صورتگرفته
در این زمینه نشان دادهاند با ورود به مرحله سالمندی هزینههای

1. Hope
2. Happiness
3. Quality of life
4. Baily
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اشنایدر بیان داشتند محققان به طور کلی پی بردند که سالمندان
امید کمتری را تجربه میکنند [ .]8نشانههایی مانند احساس به
پایان رسیدن ،بیهدفی و پوچی ،ترس از طردشدن و ازدستدادن
عزیزان ،بهویژه همسر و نگرانی در دوران سالمندی بسیار گزارش
شده است [ ]9که حاکی از پایینبودن میزان امید در میان
سالمندان است .از این رو تحقیقات پیشین بر نقش امید به عنوان
عامل مثبت در شرایط بحرانی و تهدیدکننده زندگی از جمله در
دوران سالمندی تمرکز کردهاند [.]10
از جمله متغیرهای مهم حوزه سالمت روان و کیفیت زندگی
که مورد توجه محققان قرار گرفته است شادکامی است.
شادکامی دربر گیرنده یک هیجان مثبت ،رضایت از زندگی و
نبود هیجانهای منفی از جمله افسردگی و اضطراب است [.]11
شادکامی میتواند متغیر بسیار مهمی در کیفیت زندگی افراد
سالمند باشد ،به همیندلیل بررسی اثربخشی برنامههای آموزشی
که میتوانند شادکامی را در سالمندان افزایش دهند ،میتواند
اهمیت شایانی داشته باشد .سالمندان محدودیتهای مهمی
در توانایی برای پیشبینی حالتهای عاطفی آینده خود مانند
شادکامی یا اندوه ،تجربه میکنند .کنارهگیری سالمند از فعالیت
و تالش ،سبب میشود او روزبهروز گوشهگیرتر شود و ممکن
است از ادامه زندگی ناامید شود و برای مرگ روزشماری کند .از
طرف دیگر ،گرایش سالمندان به رکود و سکون در یک نقطه ،از
خصایص نامطلوبی است که گاهی به آن دچار میشوند و با این
کار ،نشاط و احساس سودمندی خویش را از دست میدهند.
سالمندانی که در حد متعادل و تا حدودی باال شادکامی دارند،
نگرش خوبی درباره سالمتی خود دارند؛ درنتیجه به خود اعتماد
دارند ،میتوانند ذهنشان را با نشاط کنند ،برونگرا و خوشبین
و سازگار هستند ،نگرش خوبی درباره خودشان دارند ،اضطرابی
درباره حوادث گذشته ندارند ،وقتی با مشکلی روبهرو میشوند
شروع به حل آن میکنند ،برای روبهروشدن با هر تغییری در
زندگیشان آماده هستند و انطباق خوبی با زندگی خود دارند
[ .]12جونز 5و همکاران در پژوهش خود عوامل شناختی و
روانشناختی را که با شادکامی افراد سالمند رابطه دارند ،بررسی
کردند [ .]13پژوهشهای قبلی نشان میدهند سالمت جسمانی
و حمایت اجتماعی و امید باال تأثیر عمدهای بر شادکامی افراد
سالمنددارند.
سازمان بهداشت جهانی 6کیفیت زندگی را به عنوان مفهومی
فراگیر در نظر میگیرد که سالمت جسمانی ،رشد شخصی،
حاالت روانشناختی ،میزان استقالل ،روابط اجتماعی و ارتباط
با محیط را دربر میگیرد که مبتنی بر ادراک فرد از این ابعاد
است [ .]14درواقع ،کیفیت زندگی دربر گیرنده ابعاد عینی و
ذهنی است که در تعامل با یکدیگر قرار دارند .نتایج مطالعات

گوناگون نشان دادهاند با افزایش سن ،به علت اختالالتی که در
سیستمهای مختلف بدن فرد صورت میگیرد ،بهخصوص به
علت محدودیتهای حرکتی ،وابستگی فرد به دیگران در انجام
کارهای روزانه افزایش مییابد ،که این عوامل میتواند در احساس
خوببودن و درنتیجه بر کیفیت زندگی فرد ،تأثیر زیادی داشته
باشد [.]15
یافتههای تحقیقات حاکی از آن است که  58درصد افراد
سالمند باالی  65سال برای انجام فعالیتهای روزانه خود نیازمند
کمک هستند [ .]16سالمندانی که در زندگی روزمره نیاز به
کمک اطرافیان دارند ،کیفیت زندگی پایینتری دارند [ .]17دو
رکن مهم و اساسی برای حفظ و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان،
فعالیت فیزیکی و سالمت روانی است [ .]18اوسادا 7و همکاران
نشان دادند سالمندانی که توانایی انجام فعالیتهای بدنی و
فعالیتهای روزانه را دارند ،سطح باالتری از کیفیت زندگی را
دارند و کمتر دچار افسردگی میشوند و شادمانتر هستند [.]۱۹
با افزایش سن سالمندی ،تغییراتی در ابعاد مختلف سالمتی
آنان از جمله ضعف جسمی ،روانی ،عقلی و انواع بیماریها ،به
وجود خواهد آمد ،لذا با توجه به این تغییرات ،سالمند مستعد
آسیب است و نیازمند توجه و رعایت و همچنین برخورداری
از الگوی مراقبتی ویژه [ .]20اشخاص بزرگسال به طور طبیعی
توانایی مراقبت از خود را دارند .اما کودکان ،سالمندان و اشخاص
بیمار و ناتوان نیازمند کمک در انجام فعالیتهای خودمراقبتی
هستند [ .]21افزایش توانایی خودمراقبتی افراد سالمند میتواند
به خودشکوفایی شخص منجر شود [.]22
در میان عوامل تعیینکننده سالمت ،رفتارهای خودمراقبتی
ارتقادهنده سالمت به عنوان اساسیترین راه پیشگیری از ابتال
به بیماریها ،بهویژه بیماریهای مزمن شناخته شدهاند .از این
رو رفتارهای خودمراقبتی ارتقادهنده سالمت باید به عنوان
راهبرد اصلی جهت حفظ و ارتقای سالمت مورد توجه قرار
گیرند [ .]23مهمترین رفتارهای خودمراقبتی ارتقادهنده سالمت
شامل رفتارهای تغذیهای سالم ،فعالیتهای جسمانی ،مدیریت
استرس ،ارتباطات بینفردی ،رشد معنوی و مسئولیتپذیری در
قبال وضعیت سالمتی است [ .]24توجه به رفتارهای ارتقادهنده
سالمت و کیفیت زندگی میتواند باعث افزایش کارایی و استقالل
سالمندان شود و آنان را در کنترل عوارض متعدد سالمندی و
درمانهای مختلف آن کمک کند [.]25
بررسیهای انجامشده در انگلستان حاکی از این است که
رفتارهای خودمراقبتی ارتقادهنده سالمت به طور مستقیم با
سالمت سالمندان و کیفیت زندگی آنان ارتباط دارد و موجب
کاهش میزان ابتال به بیماریها و مرگ میشود [ .]23هاشملو
و همکاران در پژوهشی با هدف تأثیر اجرای برنام ه خودمراقبتی

5. Jouns
)6. World Health Organization (WHO
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اورم بر توان خودمراقبتی سالمندان نشان دادند اجرای برنامه
خودمراقبتی اورم تأثیر مثبتی در افزایش توان خودمراقبتی
سالمندان دارد [ .]26کشتکاران و همکاران در پژوهشی نشان
دادند آموزش خودمراقبتی باعث ارتقای کیفیت زندگی بیماران
میشود و میتوان نحوه مدارا و تطابق با بیماری را به نحو مؤثرتری
فراهم کرد و در بهبود کیفیت زندگی فرد و سطح سالمت جامعه
نقش مهمی را ایفا کرد [ .]27علیمحمدی و همکاراندر پژوهشی
روی مبتالیان به اماس نشان دادند آموزش خودمراقبتی موجب
بهبود کیفیت زندگی مبتالیان به اماس میشود [.]۲۸
خودمراقبتی نقش اساسی در پیامدهای بالینی مرتبط با
بیماریها در زمان سالمندی دارد [ ]29و میتواند کیفیت زندگی
را ارتقا دهد و طول عمر را زیاد کند [ .]30خودمراقبتی بیانگر
حفظ و نگهداری سالمتی از طریق انجام فعالیتهای سالم مثبت
و مدیریت بیماری یا اختالل است [ .]31بنابراین با توجه به
اهمیت موضوع هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشى آموزش
توانمندسازى خودمراقبتی بر امید به زندگی ،شادکامى و کیفیت
زندگی سالمندان در مراکز مراقبت از سالمندان ایرانی شهر دبى 
بود .به منظور پیگیری این هدف این فرضیهها بررسی شدند:
 .1آموزش خودمراقبتی باعث افزایش امید به زندگی سالمندان
میشود .2 .آموزش خودمراقبتی باعث افزایش شادمانى سالمندان
میشود .3 .آموزش خودمراقبتی باعث افزایش کیفیت زندگی
سالمندان میشود.

روش مطالعه
روش پژوهش حاضر از نوع طرحهای نیمهآزمایشی بود .در این
پژوهش ،از طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل استفاده
شد و سالمندان شرکتکننده در این تحقیق به صورت تصادفی
در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .جامعه آماری این
پژوهش شامل تمامی سالمندان در مراکز مراقبت از سالمندان
ایرانی بود که از این جامعه ،نمونهای به حجم  40نفر ( 20زن و
 20مرد) انتخاب شدند .این افراد به صورت تصادفی در دو گروه
20نفری آزمایش ( 10مرد و  10زن) و کنترل ( 10مرد و 10
زن) گمارده شدند .معیارهای ورود به مطالعه عبارت بود از اقامت
در خانه سالمندان ،مایلبودن به شرکت در جلسات آموزشی ،عدم
ابتال به اختاللهای روانی و بیماریهای جسمی ،سطح تحصیالت
حداقل اول متوسطه و معیارهای خروج عبارت بود از انصراف
از شرکت در تمامی جلسات ،ابتال به اختاللهای روانپزشکی و
بیماریهای جسمی.
آموزش توانمندسازى خودمراقبتی

برای گروه آزمایش ،دورههای آموزش خودمراقبتی با محوریت
تغذیه صحیح ،مصرف صحیح داروها ،سالمت روان ،سالمندی و
ورزش ،مراقبت از فشار خون ،عوارض سالمندی و کنترل آنها،

توسط کارشناس تغذیه ،متخصص روانپزشک ،کارشناسان
پرستاری و پزشکان مستقر در مرکز سالمندی و با استفاده از
کتب و جزوات منتشره ،در طول  12جلسه و در مدت سه ماه،
هفتهای یک جلسه دوساعته همراه با برنامههای روتین در مرکز،
برگزار شد .جهت برگزاری کالسهای آموزشی ،از روشهای
آموزش گروهی ،پرسش و پاسخ ،بارش افکار و سخنرانی استفاده
شد و از پوسترهای آموزشی ،عکسها و جزوههای ساده و مصور
نیز بهره گرفته شد .از سالمندان خواسته شد اصولی که آموزش
میبینند را بعد از هر کالس به کار گیرند .برای اطمینان از
ماندگاری برنامههای آموزشی ،در ابتدای هر جلسه ،یک سناریو
مطرح میشد و نظر ایشاندرباره مسئله مطرحشده گرفته میشد.
سؤاالت در راستای مطالبی بود که در جلسه گذشته به آنها
آموزش داده شده بود .این مسئله موجب بهکارگیری مطالب
یادگرفتهشده و تکرار و تمرین بیشتر و پایایی ذهنیت جدید در
مورد مسائل مطرحشده بود .در این راستا ،در طول مدت مداخله،
برای گروه کنترل ،هیچ برنامه آموزشی برگزار نشد.
در این پژوهش دا دهها در دو سطح توصیفی و استنباطی
تحلیل شدند.در سطح توصیفی از شاخصهای میانگین و انحراف
استاندارد و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیههای آماری
از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکووا) با استفاده از
نسخه  20نرمافزار  SPSSاستفاده شد .در این پژوهش پرسشنامه
امید اشنایدر ،پرسشنامه شادکامی آکسفورد 8و پرسشنامه
کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی در دو مرحله پیشآزمون
(بالفاصله قبل از آموزش) و پس از آزمون (پس از اتمام دورههای
درمانی) در شرکتکنندگان گروه آزمایش و کنترل اجرا شدند.
پرسشنامه امید اشنایدر

جهت اندازهگیری سطح امید از پرسشنامه امید اشنایدر
استفاده شد .این مقیاس ،ابزاری 12سؤالی است که اشنایدر
و همکاران تدوین کردهاند و شامل دو خردهمقیاس گذرگاه و
انگیزش است [ .]۳۲برای پاسخدادن به هر پرسش ،پیوستاری
ال غلط تا کام ً
از کام ً
ال درست در نظر گرفته شده است .اشنایدر
و پترسون روایی محتوای این مقیاس را نیز تأیید کردهاند [.]۳۲
اعتبار این مقیاس،در نسخه ایرانی با روش همسانیدرونی بررسی
شد و آلفای کرونباخ  0/89به دست آمد [ .]33در مطالعه حاضر،
ضریب آلفای کرونباخ  0/91برای این پرسشنامه به دست آمد.
پرسشنامه شادکامی آکسفورد

این پرسشنامه توسط آرگیل و هیلز 9تهیه شده است .در
ساخت این پرسشنامه ،آرگیل پس از رایزنی با آرون بک ،10بر
8. Oxford Happiness Inventory
9. Hills
10. Aaron Beck
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آن شد جملههای پرسشنامه افسردگی بک را معکوس کند و
به این ترتیب  21سؤال تهیه کرد .سپس  11سؤال دیگر به آن
افزود تا سایر جنبههای شادکامی را نیز دربر گیرد .درنهایت ،با
ایجاد تغییر در برخی از سؤاالت آزمون و حذف سه سؤال ،فرم
نهایی به  29سؤال کاهش یافت [ .]34این آزمون دارای  29سؤال
چهارگزینهای است که به ترتیب از صفر تا سه نمرهگذاری میشود
و جمع نمرههای سؤاالت ،نمره کل مقیاس را تشکیل میدهد
که دامنه آن از صفر تا  87است [ .]35پرسشنامه شادکامی
آکسفورد اعتبار و روایی باالیی در داخل و خارج ایراندارد .آرگیل
و همکاران ،ضریب آلفای  0/90و فرانسیس آلفای کرونباخ 0/92
را برای آن به دست آوردهاند [ .]35همچنین کشاورز ضریب
پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/82
به دست آورد [ .]36در تحقیق حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ
 0/90برای پرسشنامه شادکامی آکسفورد حاصل شد.
پرسشنامه کیفیت زندگی

برای سنجش کیفیت زندگی از فرم کوتاه مقیاس ارزیابی
کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد که در اصل
حاوی  ٢٦سؤال است [ .]۳۷به طور کلی این پرسشنامه چهار
خردهمقیاس دارد که چهار دامنه از زندگی را ارزیابی میکند و
عبارت هستند از سنجش سالمت جسمی ،سالمت روانی ،روابط
اجتماعی و محیط زندگی .نمره هر سؤال در دامنهای از یک تا
پنج قرار دارد .در نتایج گزارششده توسط گروه سازندگان مقیاس
کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی کهدر  15مرکز بینالمللی
این سازمان انجام شده ،ضریب آلفای کرونباخ بین  0/73تا 0/89
برای زیرمقیاسهای چهارگانه و کل مقیاس گزارش شده است
[.]38
در ایران نیز نصیری پایایی بازآزمایی و آلفای کرونباخ این
مقیاس را به ترتیب برابر با  0/67و  0/84گزارش داد [.]38
همچنین رحیمی ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس را برابر
با  ،0/88برای سالمت جسمی  ،0/70برای سالمت روانی ،0/77
و برای روابط اجتماعی  0/65و برای کیفیت محیط زندگی برابر با
 0/77گزارش کرده است [ .]۳۹در تحقیق حاضر آلفای کرونباخ
برای کل مقیاس برابر با  0/92به دست آمد.

یافتهها
جدول شماره  1میانگین و انحراف استاندارد نمرههای افراد
در گروه آزمایش و کنترل را در متغیرهای امید ،شادکامی و
کیفیت زندگی نشان میدهد .جهت بررسی نرمالبودن دادهها
از آزمون کولموگروفاسمیرنوف استفاده شد که نتایج آن در
جدول شماره  2نشان داده شده است .نتایج غیرمعنیدار آزمون
کولموگروفاسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش نشاندهنده
نرمالبودن توزیع این متغیرها بود.
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از پیشفرضهای انجام تحلیل کوواریانس تساوی
کوواریانسهاست .این پیشفرض از طریق آزمون باکس بررسی
شد .جدول شماره  3نتایج حاصل از آزمون باکس درباره همسانی
کوواریانسهای امید ،شادکامی و کیفیت زندگی را نشان
میدهد .همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میشود،
نتایج غیرمعنیدار نشاندهنده پیشفرض تساوی کوواریانسها
در تمامی متغیرهای وابسته بود ( .(P>0/05به عبارت دیگر
کوواریانسها یا روابط بین متغیرهای وابسته ،در جامعه برابر است
و بنابراین امکان استفاده از شیوه تحلیل کوواریانس وجود دارد.
همچنین پیشفرض دیگر اجرای تحلیل کوواریانس ،همگنی
واریانس است .این پیشفرض با استفاده از آزمون لوین انجام شد
و نتایج آن در جدول شماره  4نشان از نتایج غیرمعنادار آزمون
لوین برای متغیرهای پژوهش داشت که نشاندهنده همگنی
واریانسهای این متغیرها بود .نتایج تحلیل کوواریانس در جداول
شماره  5و  6نشان داده شده است.
نتایج آزمونهای تحلیل کوواریانس چندمتغیری با واردکردن
نمرات پیشآزمون به عنوان متغیر کنترل در جدول شماره 5
آمده است .همانگونه که مشاهده میشود نتایج آزمون المبدا به
عنوان رایجترین آزمون مدنظر در تحلیل کوواریانس چندمتغیری
حاکی از آن است که تفاوت معنیداری بین گروه آزمایش و
کنترل در نمرات پسآزمون وجود دارد ( )P>0/001 ،F=6/13و
مجذور اتا نیز نشان میدهد  42درصد واریانس نمرات دو گروه
مربوط به عضویت گروهی است.
جدول شماره  6تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل را در
امید ،شادکامی و کیفیت زندگی در پسآزمون نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود بین دو گروه در نمرات پسآزمون
امید ( ،)P>0/001 ،F=18/78شادکامی ()P>0/001 ،F=27/55
و کیفیت زندگی ( )P>0/001 ،F=54/30تفاوت معنیداری
وجود دارد .به عبارت دیگر ،در اینجا نیز با وجود کنترل نمرات
پیشآزمون متغیرها ،میزان نمرات امید ،شادکامی و کیفیت
زندگی افزایش یافت و گروه آزمایش در پسآزمون و بعد از
مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری نشان داد .بنابراین
با توجه به نتایج بهدستآمده هر سه فرضیه این تحقیق تأیید شد.
به عبارت دیگر آموزش توانمندسازی خودمراقبتی باعث افزایش
امید ،شادکامی و کیفیت زندگی در سالمندان شد.

بحث
هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش توانمندسازی
خودمراقبتی بر امید به زندگی ،شادکامى  و کیفیت زندگی
سالمندان در مراکز مراقبت از سالمندان ایرانی شهر دبى بود.
نتایج این پژوهش نشان داد آموزش خودمراقبتی توانست باعث
افزایش امید ،شادکامی و کیفیت زندگی در سالمندان شود .این
نتیجه با یافتههای دیویس؛ هاشملو و همکاران؛ کشتکاران و
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جدول  .1امید ،شادکامی و کیفیت زندگی در پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل
متغیرها

میانگین

گروه

امید
شادکامی
کیفیت زندگی

انحراف معیار

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

گروه آزمایش

4/44

9/05

3/03

1/06

گروه کنترل

4/32

4/70

3/05

3/04

گروه آزمایش

26/13

72/14

8/15

4/66

گروه کنترل

25/16

26/10

9/21

9/01

گروه آزمایش

45/50

98/10

15/12

7/06

گروه کنترل

47/60

48/10

16/08

15/06

جدول  .2نتایج حاصل از آزمون کولموگروفاسمیرنوف
متغیرهای پژوهش

امید

شادکامی

کیفیت زندگی

کولموگروفاسمیرنوف

0/20

0/18

0/60

سطح معنیداری

0/16

0/12

0/19

میتواند در احساس خوببودن و درنتیجه بر کیفیت زندگی
فرد ،تأثیر زیادی داشته باشد [ .]15بنابراین آموزش خودمراقبتی
بهویژه در زمینه ورزش مناسب ،تغذیه سالم ،کنترل شاخصهای
مهم بدن نظیر فشار خون و غیره میتواند از ناتوانیهای حرکتی
سالمندان جلوگیری کند یا ناتوانیهای موجود را بهبود بخشد

همکاران و علیمحمدی و همکاران همسو بود [.]23، 26، 28
نتایج مطالعات گوناگون نشان دادهاند با افزایش سن ،به علت
اختالالتی که در سیستمهای مختلف بدن فرد صورت میگیرد،
بهخصوص به علت محدودیتهای حرکتی ،وابستگی فرد به
دیگران در انجام کارهای روزانه افزایش مییابد که این عوامل

جدول  .3نتایج حاصل از آزمون باکس درباره همسانی کوواریانسهای متغیرهای وابسته در گروه آزمایش و کنترل
متغیرها

M

F

سطح معنیداری

امید

2/30

1/10

0/12

شادکامی

3/20

2/27

0/45

کیفیت زندگی

1/01

0/98

0/60

جدول .4نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس نمرات درونگروهی آزمودنیها
متغیرها

F

سطح معنیداری

امید

0/80

0/12

شادکامی

2/60

0/32

کیفیت زندگی

6/30

0/60

جدول  .5خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری مربوط به تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل
آزمونها

مقدار

F

معنیداری

مجذور اتا

توان آماری

المبدای ویلکز

0/54

6/13

0/001

0/42

0/75
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جدول  .6نتایج تحلیلهای کوواریانس برای بررسی اثربخشی آموزش توانمندسازى خودمراقبتی بر متغیرها بعد از کنترل اثر پیشآزمون
مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح معنیداری

مجذور اتا

اندازه اثر

امید

80/86

2

38/93

18/78

0/001

0/25

0/75

شادکامی

270/79

2

200/65

27/55

0/001

0/49

0/90

کیفیت زندگی

386/83

2

217/30

54/30

0/001

0/50

0/98

متغیرهای وابسته

پسآزمون

و درنتیجه باعث افزایش امید و شادکامی و متعاقب آن افزایش
کیفیت زندگی شود .ماکنباچ 11و همکاران و هاورو 12و همکاران
نشان دادند امید به زندگی با شاخصهای بهداشتی و درمانی،
سالمت روان ،روابط خانوادگی و خویشاوندی ،مشارکت اجتماعی،
وضعیت تأهل ،امکانات رفاهی و روابط اجتماعی دارای رابطه
معناداری بوده است [ .]40، 41خودمراقبتی باعث افزایش
بهداشت و سالمت جسمانی و روانی و افزایش روابط اجتماعی
میشود و سالمت جسم و روان و روابط اجتماعی مناسب میتواند
سطح امید و شادمانی و کیفیت زندگی در سالمندان را در حد
مطلوبی نگه دارد.
رفتارهای خودمراقبتی ارتقا ،شامل رفتارهای تغذیهای سالم،
فعالیتهای جسمانی نظیر ورزش و غیره ،مدیریت استرس،
ارتباطات بینفردی ،رشد معنوی و مسئولیتپذیری در قبال
وضعیت سالمتی و غیره است [ .]24برنامههای خودمدیریتی
و خودمراقبتی برای کنترل بیماریهای مزمن ارائه شده است.
این برنامه باعث پیشگیری و حتی بهتأخیرانداختن ناتوانی در
افرادی که بیماریهای مزمنی چون آرتریت ،بیماریهای قلبی
یا فشار خون دارند ،میشود .با اجرای برنامههای خودمراقبتی
میتوان توانایی عملکرد افراد سالمند را حفظ کرد و بهبود بخشید
[ .]42فعالیتهای روزانه زندگی مانند ورزش ،تغذیه ،استراحت
و بهداشت جسمی و روانی به عنوان متغیرهای خودمراقبتی
استفاده میشوند [ .]43افرادی که سبک زندگی فعالی دارند
نسبت به افراد کمتحرک ،کمتر افسرده هستند و بیشتر شادمان
و امیدوارند ،از رضایتمندی ،تعامل اجتماعی و روابط اعتمادآمیز
مثبتتری دارند و بنابراین کیفیت زندگی بیشتری دارند .آموزش
خودمراقبتی میتواند سطح فعالیت فیزیکی و سالمت روانی را به
سطح بهینهای برساند .برای نگهداری کیفیت زندگی سالمندان
در سطح باال ،فعالیت فیزیکی و سالمت روانی مهم هستند [.]18
تغذیه سالم که از عناصر تشکیلدهنده خودمراقبتی است نقش
مهمی در سالمتی سالمندان بازی میکند و سبب بهتأخیرافتادن
خطر بیماریها میشود [.]44
11. Mackenbach
12. Hawro
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در سالهای اخیر به توانمندسازی سالمندان از طریق آموزش
خودمراقبتی توجه بسیاری شده است .آموزش خودمراقبتی به
ارتقای خودتدبیری ،کاهش درد و پیشگیری از بیماریها کمک
میکند و فرد دانش برای تصمیمگیری و حل مشکالت مربوط
به خود را یاد میگیرد [ .]45خودمراقبتی اقدامات و فعالیتهای
آگاهانه ،آموختهشده و هدفداری است که توسط فرد به منظور
حفظ حیات و تأمین و ارتقای سالمت خود و خانواده انجام
میشود .خودمراقبتی قسمتی از زندگی روزانه است و جایگزین
مراقبت تخصصی و سازمانی نیست ،بلکه مکمل آن است و بیشتر
به معنای تعامل با سیستم مراقبت از سالمت است تا استقالل
از سیستم مراقبت تخصصی .مهمترین دستاوردهای تقویت
خودمراقبتی این است که افراد تصمیمات درستی درباره استفاده
صحیح از مراقبتهای بهداشتی بگیرند و رفتارهای مراقبت از خود
را به طور مناسب انتخاب و اجرا کنند.
خودمراقبتی عملی است که در آن هر فردی از دانش ،مهارت
و توان خود به عنوان یک منبع استفاده میکند تا به طور مستقل
از سالمت خود مراقبت کند .اصالح الگوی زندگی و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﺗﺎﺣـﺪ بسیار زﻳــﺎدی ﻣــیﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﺎﻋــﺚ اﻓــﺰاﻳﺶ 
ﻛــﺎرایی و اﺳــﺘﻘﻼل ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان شود و آنها را در ﻛﻨﺘــﺮل
ﻋــﻮارض ﻣﺘﻌــﺪد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی و درﻣﺎنهای ﻣﺨﺘﻠﻒ آن کمک کند
[ .]46ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻴﻮه زﻧﺪگی و ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ زﻧﺪگی ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤـﻞﻫـﺎی ﻏـﺬایی ،ورزش ﻣـﻨﻈﻢ ،کاهش
وزن ،کاهش اﺳﺘﺮس ،کاهش درﻳﺎﻓﺖ ﭼﺮبی ،ﻋـﺪم اﺳﺘﻔﺎده از دود،
کاهش ﻣﺼﺮف نمک ،ﺧـﻮدداری از ﺧـﻮددرﻣﺎنی ،ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮهﻫـﺎ 
و ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت در رژﻳـﻢ ﻏـﺬایی ،ﻛﻨﺘﺮل روزاﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻣﺼﺮف آب ،اﻣﻜﺎنپذیر است [ .]47به عبارت دیگر دو رﻛﻦ ﻣﻬﻢ 
و اﺳﺎسی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪگی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻓﻴﺰیکی و ﺳﻼﻣﺖ روانی است [ ]5و آموزش خودمراقبتی ممکن
است موجبات تأمین این دو رکن حیاتی را فراهم آورد.

نتیجهگیری نهایی
این پژوهش با توجه به اینکه فقط روی سالمندان ساکن در
آسایشگاه انجام شده،در تعمیمپذیری نتایجدارای محدودیتهایی
است .همچنین استفاده از پرسشنامههای خودگزارشدهی
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به منظور سنجش امید ،شادکامی و کیفیت زندگی ،از دیگر
محدودیتهای این پژوهش است .همچنین در این مطالعه
سالمندان بیمار و دارای محدودیت حرکتی وارد مطالعه نشدند
که این نیز از دیگر محدودیتهای این پژوهش بود .اما صرف
نظر از این محدودیتها ،این پژوهش توانست اثربخشی آموزش
توانمندسازی خودمراقبتی را در جهت افزایش امید ،شادکامی
و کیفیت زندگی در سالمندان ساکن در آسایشگاه روشن کند.
دستاورد اصلی این مطالعه این است که اگر سالمندان بیاموزند
چگونه باید باقیمانده عمر خود را در آرامش و آسایش بگذرانند،
میتوانند عوامل کاهشدهنده امید ،شادکامی و کیفیت زندگی
خود را به نحو مطلوبتری متعادل کنند .به نظر میرسد
بهکارگیری برنامههای آموزشی مرتبط با سالمتی برای سالمندان
یک ضرورت است و میتواند تمام ابعاد زندگی آنان را بهبود
بخشد.

مالحظات اخالقی
پيروي از اصول اخالق پژوهش

همــه اصــول اخالقــی در ایــن مقالــه رعایــت شــده اســت.
شــرکتکنندگان اجــازه داشــتند هــر زمــان کــه مایــل بودنــد
از پژوهــش خــارج شــوند .همچنیــن همــه شــرکتکنندگان در
جریــان رونــد پژوهــش بودنــد .اطالعــات آنهــا محرمانــه نگــه
داشــته شــد.
حامی مالی

این تحقیق هیچ کمک مالی خاصی از سازمانهای تأمین مالی
در بخشهای دولتی ،تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.
مشارکت نویسندگان

تمــام نویســندگان در آمادهســازی ایــن مقالــه مشــارکت
داشــتهاند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نويسندگان ،اين مقاله تعارض منافع ندارد.
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