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ABSTRACT
Objectives Reduction of physical and mental strength along with several diseases in aging severely di-
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minishes elder people's quality of life. Meanwhile, self-efficacy can improve quality of life. We aimed to
assess the relationship between self-efficacy and quality of life in elderly living in nursing homes.
Methods & Materials In this cross-sectional descriptive study, 87 elder people living in Charmahal
Bakhtiari nursing homes were recruited by census. Data were collected by General Self-Efficacy Scale
(GSE-10) and Short Form Quality of Life (SF-36) and then analyzed using independent t-test, ANOVA,
Kruskal-Wallis and regression analysis.
Results 69% of the participants had low level of general self efficacy (22.95±8.02). 65.5% of them had
low score in total quality of life (41.56±18.59). A significant positive association was found between general self-efficacy and physical functioning (r=0.701), Physical role performance (r=0.350), emotional role
performance (r=0.354), social functioning (r=0.821), psychological health (r=0.722), energy and vitality
(r=0.749), body pain (r=0.783), general health (r=0.597) subscales and also with overall quality of life
(r=0.797) (P<0.01).
Conclusion Poor quality of life in elder people who live in elderly nursing homes is an important finding
that needs special attention. Because of the significant correlation between general self-efficacy and different subscales of elder’s quality of life in this study, it is suggested that nurses can design and execute
appropriate interventions to promote these peoples’ self-efficacy and quality of life.
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 -1گروه پرستاری داخلیجراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.

تاریخ دریافت 19 :شهریور 1393
تاریخ پذیرش 01 :بهمن 1393

اهداف تحلیل رفتن قوای جسمانی و ذهنی سالمندان همراه با بیماریهای متعدد دوران سالخوردگی ،کیفیت زندگی آنها را به شدت
تحت تاثیر قرار میدهد .با اینحال خودکارآمدی میتواند کیفیت زندگی را بهبود بخشد .لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط
خودکارآمدی عمومی و کیفیت زندگی در سالمندان مقیم سراهای سالمندی انجام شد.

مواد و روشها پژوهش حاضر مقطعی از نوع همبستگی است که در آن  87نفر سالمند مقیم سراهای سالمندی استان چهارمحال و
بختیاری (شهرکرد) به روش سرشماری انتخاب شدند .دادهها بوسیله فرم مشخصات فردی ،مقیاس خودکارآمدی عمومی ()GSE-10
و پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی ( )SF-36جمعآوري و با روشهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون تی مستقل ،آنالیز واریانس،
کروسکال والیس ،همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون) تجزیه و تحلیل شدند.

کلیدواژهها:

خودکارآمدی ،کیفیت
زندگی ،سالمندان،
سرای سالمندی

یافته ها براساس نتایج  69%از سالمندان از خودکارآمدی عمومی پائین ( )22/95±8/02و  65/5%از کیفیت زندگی پائین
( )41/56±18/59برخوردار بودند .در اين مطالعه همبستگي مستقيم و معناداری بين خودكارآمدي عمومی و خرده مقیاسهای
عملکرد فیزیکی ( ،)r=0/701ایفای نقش جسمی ( ،)r=0/350ایفای نقش عاطفی ( ،)r=0/354عملکرد اجتماعی (،)r=0/821
سالمت روانی ( ،)r=0/722سرزندگی و نشاط ( ،)r=0/749درد بدنی ( ،)r=0/783سالمت عمومی کیفیت زندگی ( )r=0/597و
همینطور کیفیت زندگی کل ( )r=0/797مشاهده شد ( P<0/01در تمام موارد).
نتیجهگیری کیفیت زندگی ضعیف سالمندان مقیم سراهای سالمندی یک یافته مهم است که نیاز به توجه ویژه دارد .وجود ارتباط مثبت
معنادار بین خودکارآمدی عمومی سالمندان و تمام حیطههای کیفیت زندگی در این مطالعه ،میتواند نویدبخش امکان ارتقای کیفیت
زندگی این افراد با طراحی و اجرای مداخالت آموزشی و حمایتی جهت تقویت باورهای خودکارآمدی آنها باشد.

مقدمه
سالمندی پدیدهای جهانی است که در آینده نزدیک به عنوان
یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی و رفاهی کشورهای در حال
توسعه مطرح خواهد شد [ .]1امروزه در حدود  600میلیون نفر
فرد سالخورده  60ساله و باالتر در سطح جهان وجود دارند .این
میزان تا سال  2025دو برابر شده و تا سال  2050به  2میلیارد
نفر خواهد رسید که در این میان کشورهای درحال توسعه
بیشترین جمعیت سالمند را خواهند داشت [ .]2در کشور ایران
نیز پیشبینی میشود تا سال  1425جمعیت سالمندان از 8
درصد کنونی به  22درصد افزایش یابد [.]1
هرچند چالش اصلی بهداشت عمومی در قرن بیستم افزایش
امید به زندگی بوده است ،در قرن بیست و یکم زندگی با کیفیت
بهتر مهمترین دغدغه در این حوزه است [ .]2سازمان جهانی

بهداشت ،کیفیت زندگی را بهصورت برداشت شخصی یک فرد
از جایگاهش در زندگی با توجه به بافت فرهنگی و نظام ارزشی
جامعهای که در آن زندگی میکند تعریف کرده است و این
مفهوم را تلفیقی از سالمت فیزیکی ،وضعیت روانشناختی ،سطح
استقالل ،روابط اجتماعی ،اعتقادات فردی و ارتباط این عوامل
با ویژگیهای محیطی میداند [ .]3طبق تعریف این سازمان،
کیفیت زندگی هر دو جنب ه مثبت خوب بودن و منفی بیماری
یا ناتوانی را در برگرفته و حداقل شامل ابعاد فیزیکی ،روانی و
عملکرد اجتماعی است [.]4
كيفيت زندگي سالمندان به عواملی مانند توانايي فرد در انجام
وظايف روزمرهي زندگي ،احساس سالمتي عمومي و عوامل
مختلف جسمي نظير توان راه رفتن ،استحمام ،توالت رفتن ،نماز
خواندن ،غذا خوردن ،صحبت كردن ،گوش دادن و به احساسات
جسمي نظیر درد ،رواني نظير عواطف ،اجتماعي نظير عملكرد

* نویسنده مسئول:
الدن ناصح
نشانی :شهرکرد ،دانشگاه شهرکرد ،دانشکده پرستاری و مامایی ،گروه پرستاری داخلیجراحی.
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اجتماعي و وضعيت اقتصادي وابسته است [ .]2هیچ دورهای
از زندگی مانند سالخوردگی پر مساله و نگرانکننده نیست .به
همین دلیل سالمندان برای سالم زیستن به سازگاری فراوانی
نیاز دارند [ .]5اگرچه افزایش سن در سالمندان به خودی خود و
بهطور طبیعی با درجاتی از افت کیفیت زندگی آنان همراه است،
اما اثر سایر متغیرهای زمینهای را نباید در این کاهش از نظر دور
داشت [ .]6استرس ،اضطراب و فشارهای روانی برای سالمندانی
که قدرت تطابق و سازگاری آنها کاهش یافته ،جدیتر هستند.
چون این دوره از زندگی مملو از احساس کمبودها و ناتوانیها
است ،لذا استرس ،اضطراب و تنش در آنها شایعتر است [.]7
هرچند توجه به کیفیت زندگی همه سالمندان یکی از
چالشهای مهم قرن حاضر است ،اما در این میان سالمندان مقیم
آسایشگاهها از اولویت بیشتری برخوردارند چرا که جزء آسیب
پذیرترین قشرهای سالمندان به شمار میآیند [ .]8نقل مکان
به سرای سالمندی یکی از پراسترسترین وقایعی است که هر
فردی ممکن است درطول زندگی خود تجربه کند و اغلب با
افسردگی ،اضطراب ،احساس تنهایی ،بیخوابی و افکار خودکشی
همراه است [ .]9سالمندان ممکن است بهخاطر دریافت مراقبت
یا فرار از مشکالت خانوادگی به صورت داوطلبانه راهی سراهای
سالمندی شوند یا به اجبار ،بنابر تمایل اعضای خانواده ،در این
مکانها اسکان یابند ،اما در هرحال ،این تغییر اثرات خود را روی
سالمت این افراد خواهد گذاشت [.]5
کیفیت زندگي تحت تاثير عوامل مختلفي نظير فرهنگ ،محيط
فيزيكي ،وضعيت اجتماعياقتصادي ،بيماري ،حوادث ،درمانها
و ...قرار ميگيرد [ .]10یکی از این عوامل که ،در مطالعات ،ارتباط
مثبتی با کیفیت زندگی داشته ،خودکارآمدی است [.]4،11،12
خودکارآمدی یکی از مهمترین متغیرهای فردی است که با
تطابق مثبت سالمندان با سرای سالمندی ارتباط دارد [.]9
خودكارآمدي يا كارآيي شخصي از تئوری یادگیری اجتماعی
آلبرت باندورا 1مشتق شده و به معنای عقیده و اطمینانی است
که فرد به واسطه آن رفتار الزم برای رسیدن به هدف مورد نظر را
به طور موفقیت آمیز اجرا میکند .خودکارآمدی همیشه شخصی
است و عبارت است از این که شخص در برخورد با یک موقعیت
در زندگی توانایی خود را چگونه در مییابد.
بنابراین خودكارآمدي به باور يا اعتماد شخص بر توانايياش
براي انجام يك رفتار خاص داللت دارد .باندورا معتقد است که
خودکارآمدی در مراحل اولیه با خود متقاعدسازی و با این باور که
من فکر میکنم یا من میتوانم ،رشد و توسعه نمییابد؛ بلکه در اثر
تحمل چالشها ،مصائب و بویژه با انجام کارها بهصورت متوالی و
پیگیر و تعقیب برنامههای واقع بینانه تقویت میشود .کارآیی شخصی
يك ماهيت كلي نیست بلكه به موقعيتها و وظايف خاص مربوط
1. Albert Bandura
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ميشود .در واقع افراد ممكن است درباره خودشان چنین قضاوت
كنند كه در يك زمينه بهخصوصي خيلي کارآمد هستند و برعکس
در زمينه ديگري کارآمدی كمتري دارند .بنابراین خودکارآمدی با
مفاهیمی نظیر اعتماد به نفس یا عزت نفس مترادف نیست ،زیرا بر
خالف خودكارآمدي ،اين مفاهيم خصوصيات فردي بوده و قطعا تاثير
ثابتي بر رفتارهاي افراد دارند .به عبارت ديگر بر هر فردي ممكن است
ثابت شده باشد كه مثال اعتماد به نفس زياد يا كمي دارد .اما همين
فرد نميتواند در مورد باال يا پايين بودن خودكارآمدي اش قضاوت
كلي و ثابتی داشته باشد.
لذا خودكارآمدي يك ويژگي يا خصيصه فردي نيست اما مي تواند
خصوصيتي را كه دقيقا با يك وضعيت یا وظيفه مرتبط است ،تحت
تاثير قرار دهد .همچنین كارآيي شخصي ميبايست از چند مفهوم
دیگر نیز متمايز شود .اوال كارآيي به توانايي به كار بردن مهارت
هاي حرکتی اساسي مانند راه رفتن يا چنگ زدن اشاره ندارد .ثانیا
كارآيي به معناي آن نيست كه افراد ميتوانند رفتار مشخصي را
بدون اضطراب ،استرس يا ترس انجام دهند .بلکه منظور از كارآيي
صرفا قضاوت درست يا غلط افراد درباره این است كه آیا ميتوانند
عمل الزم خاصی را انجام دهند يا خير؟ [ .]13افراد با باورهای قوی
خودکارآمدی ،وظایفی را انتخاب می کنند که بیشتر چالشزا هستند
و در مقابله با شرایط ثابت قدمترند برعکس افرادی که خودکارآمدی
پایین دارند احساس میکنند در اعمال کنترل بر رویدادهای زندگی
درمانده و ناتوانند [.]9
طي جستجوهايي كه در منابع اطالعاتي موجود در کشور
(كتابخانهاي و اينترنتي) صورت گرفت؛ مشخص گرديد كه تا کنون
مطالعهای درباره کیفیت زندگی سالمندان مقیم سراهای استان
چهارمحال و بختیاری انجام نشده و از طرفی در هیچ مطالعهای
ارتباط بین خودکارآمدی و کیفیت زندگی در سالمندان کشورمان
بررسي نشده است .بر این اساس و از آنجا که کیفیت زندگی
مفهومی سیال و وابسته به متن ،فرهنگ و شرایط زندگی انسانها
است و لذا در جمعیتها ،مکانها و زمانهای مختلف متفاوت است،
مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین خودکارآمدی عمومی
و کیفیت زندگی در سالمندان مقیم سراهای سالمندی استان
انجام شد .به این امید که یافتههای منتج از آن بتواند اطالعات
بیشتری را درباه کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاههای
کشور بهخصوص در استانهای محروم فراهم نموده و همچنین
زمینهساز طراحی و اجرای مداخالت آموزشی و حمایتی مناسب
در جهت ارتقاء خودکارآمدی و کیفیت زندگی باشد.

روش مطالعه
پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع همبستگی است که
در آن متغیرهای خودکارآمدی عمومی و کیفیت زندگی در یک
گروه از سالمندان مورد سنجش قرار گرفته است .متغیرها در ابتدا
توصیف شدند و سپس ارتباط آنها با یکدیگر مورد بررسی قرار

ارتباط خودکارآمدی عمومی و کیفیت زندگی در سالمندان مقیم سراهای سالمندی استان چهارمحال و بختیاری

گرفت .جامعه پژوهش را کلیه مردان و زنان سالمند  60ساله و
باالتر با خصوصیات زیر تشکیل میدادند :حداقل  6ماه سکونت
دائم در یکی از سراهای سالمندی شبانهروزی استان چهارمحال
و بختیاری داشتند؛ معلولیت یا بیماری حاد و مزمن ناتوانکننده
جسمی و روانی همچنین اختالالت شناختی درکی نداشتند (بر
اساس اطالعات موجود در پرونده سالمت آنها)؛ توانایی برقراری
ارتباط و مصاحبه داشته و حاضر به شرکت در مطالعه بودند.
نمونهگیری این مطالعه به صورت سرشماری انجام گرفت.
محیط پژوهش شامل سه سرای شبانهروزی شایستگان شهرکرد،
مادر شهرکیان و امید بروجن بود .روش کار بدین صورت بود
که ابتدا مجوز نمونهگیری به ترتیب از کمیته اخالق دانشگاه
علوم پزشکی شهرکرد و سازمان بهزیستی استان کسب شد.
در مرحله بعد  3نفر پرسشگر آموزش دیده در زمینه تکمیل
پرسشنامهها به محیطهای پژوهش مراجعه نمودند و بعد از ارائه
مجوز نمونهگیری به مدیریت این مراکز و توضیح در مورد هدف
انجام پژوهش؛ موافقت آنها را برای شرکت در پژوهش جلب
کردند .سپس برای کلیه سالمندانی که معیارهای ورود به مطالعه
را داشتند؛ هدف پژوهش را روشن بیان کرده ،از آنها رضایت
کتبی آگاهانه اخذ کردند و به منظور یکسانسازی پاسخها در
سالمندان باسواد و بیسواد و همچنین اطمینان از پاسخگویی
به تمامی سئواالت؛ طی مصاحبه با هر یک از واحدهای پژوهش،
شخصا سئواالت را برای آنها قرائت کرده و پاسخها را دقیقا
در پرسشنامهها منعکس نمودند .در پایان ،بعد از حدود  2ماه
نمونهگیری ،از مجموع 162سالمند مقیم این سراها ،با توجه به
معیارهای ورود به مطالعه 87 ،پرسشنامه تکمیل شده و مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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که اخذ نمره باالتر نشاندهنده خودكارآمدي عمومي باالتر است.
اين مقياس نقطه برش ندارد ليكن با توجه به ميانه ابزار (نمره ،)25
آزمودنيها به دو دسته خودكارآمدي باال و پايين تقسيم میشوند
[ .]14،15پرسشنامه كيفيت زندگي  36سوالي ( )SF-36اولین بار
توسط ویر و شربورن 4در سال  1992در کشور آمریکا طراحی شده
و پایایی و روایی آن مورد تائید قرار گرفته است [.]1
این پرسشنامه شامل 36سئوال در هشت خرده مقیاس
عملكرد فيزیکی ،محدودیت در ايفاي نقش به دلیل مشکالت
جسمی ،محدودیت در ایفای نقش به دلیل مشکالت عاطفی،
عملكرد اجتماعي ،سالمت عاطفي (روانی) ،سرزندگي و نشاط،
درد بدن و سالمت عمومی (درك كلي از سالمتی) است .هر
كدام از اين هشت خرده مقیاس ،صفر تا  100امتياز دارد که
نمرات باالتر نشانه کیفیت زندگی بهتر است .ميانگين نمره خرده
مقیاسهای كيفيت زندگي  50است كه نمرات باالتر و پايينتر از
آن به ترتیب نشاندهنده عملكرد باال و پايين هستند پرسشنامه
مذکور اولین بار در ایران توسط منتظری و همکارانش به زبان
فارسی ترجمه و استانداردسازی شده که مقدار آلفای کرونباخ
از  0/77تا  0/90برای ابعاد مختلف ابزار متغیر بوده است [.]1
عالوه بر این پایایی و روایی این مقیاس بارها توسط دیگر محققان
ایرانی نیز به اثبات رسیده است [ .]16بعد از جمعآوری اطالعات،
تجزيه و تحليل دادهها با به كارگيري نسخه  15نرم افزار SPSS
و با استفاده از روشهاي آماری توصيفي و آزمونهاي آماري تي
مستقل ،آنووا ،کروسکالوالیس ،ضريب همبستگي پيرسون و آنالیز
رگرسیون مدل استپوایز 5صورت گرفت.

یافتهها
در این مطالعه  87سالمند مقیم سراهای سالمندی شرکت
کردند که همگی در محدوده سنی  60-95سال قرار داشتند
( .)73/13±10/13طول مدت اقامت آنها در سراها نیز در
محدوده  5-9سال با میانگین  3/8و انحراف معیار 2/1بود.
جزییات مربوط به سایر مشخصات فردی واحدهای پژوهش در
جدول شماره  1آورده شده است.

برای گردآوري دادهها از یک فرم مشخصات فردی و دو پرسشنامه
استاندارد خودکارآمدی عمومی و کیفیت زندگی SF-36استفاده
شد .در فرم مشخصات فردی متغیرهایی مانند سن ،جنس ،سطح
تحصیالت ،وضعیت تاهل ،حمایت عاطفی از سوی خانواده و مدت
2
اقامت در سرا مورد بررسی قرار گرفت .مقياس خودكارآمدي عمومي
اولینبار در سال  1979توسط شوارزر و جروسالم 3ساخته شد که
ابتدا داراي  20گويه در دو خرده مقياس خودكارآمدي عمومي و
اجتماعي بود .این مقیاس در سال  1981به یک مقیاس  10گويهاي
تقلیل یافت .مقياس مذکور در سال  1996توسط نظامي و همكاران
به فارسي ترجمه شده و در ايران نيز در مطالعات مختلفي هنجاريابي
و اعتبار سنجي شده است .ضرايب آلفای كرونباخ در مطالعه معيني
 0/81و در مطالعه رجبي  0/82گزارش شده است .در این ابزار
پاسخ ها بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت از اص ً
ال صحيح نيست
تا كام ً
ال صحيح است (نمره ا تا  )4درجهبندي میشود .بنابراین
محدوده نمره کل قابل اکتساب از این مقیاس بین  10-40است

نتایج مطالعه نشان داد که بین خودکارآمدی عمومی با سن،

2. General self-efficacy
3. Schwarzer & Jerusalem

4. Ware & Sherbourne
5. Stepwise

میانگین نمره خودکارآمدی عمومی سالمندان مورد
مطالعه( 22/95±8/02از  10-40نمره) بود که اکثریت ()69%
خودکارآمدی عمومی پایین (نمره زیر  )25داشتند (جدول شماره .)2
میانگین نمره کیفیت زندگی آنها  41/56با انحراف معیار
 18/59بود که اکثریت در خرده مقیاسهای مختلف و به طور
کلی از کیفیت زندگی پائین (نمره زیر  )50برخوردار بودند
(جدول شماره .)3
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جدول  .1توزیع فراوانی مشخصات فردی سالمندان مقیم سراهای سالمندی استان چهارمحال و بختیاری سال .1392
تعداد (درصد)

متغیر

60-69

(37)42/5

70-79

(19)21/8

 80و بیشتر

(31)35/6

ازدواج نکرده

(17)19/5

دارای همسر

(41)47/1

همسر جدا شده

(6)6/9

همسر مرده

(23)26/4

کمتر از 1

(11)12/6

1-3

(40)46

 4و بیشتر

(36)41/4

مرد

(30)34/5

زن

(57)65/5

پائین

(49)56/3

متوسط

(28)32/2

باال

(10)11/5

ضعیف

(12)13/8

متوسط

(40)46

خوب

(35)40/2

بیسواد

(46)52/9

ابتدایی

(29)33/3

سیکل و باالتر

(12)13/8

کم

(55)63/2

متوسط

(29)33/3

زیاد

(3)3/4

سن

وضعیت تاهل

مدت اقامت در سرا (سال)

جنس

طبقه اقتصادی اجتماعی

رضایت از سرا

تحصیالت

حمایت عاطفی

جنس ،تحصیالت و طبقه اقتصادی اجتماعی ارتباط معنادار وجود
دارد ( .)P>0/05بدین صورت که افراد دارای سن کمتر ،مردها،
افراد تحصیلکرده و متعلق به طبقه اقتصادی-اجتماعی باالتر از
خودکارآمدی عمومی باالتری برخوردار بودند .درحالیکه بین
خودکارآمدی عمومی و وضعیت تاهل ،حمایت عاطفی از سوی
خانواده و مدت اقامت در سرا ارتباط معنیداری وجود نداشت
( .)P<0/05همچنین نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی
سالمندان با سن ،جنس ،تحصیالت و حمایت عاطفی از سوی
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خانواده ارتباط معنادار وجود داشت ( .)P>0/05به طوری که افراد
دارای سن کمتر ،مردها ،تحصیلکردهها و افراد بهرهمند از حمایت
عاطفی بیشتر از سوی خانواده ،کیفیت زندگی بهتری داشتند
ولی بین کیفیت زندگی با سایر متغیرهای فردی (وضعیت تاهل،
طبقه اقتصادی اجتماعی و مدت اقامت در سرا) ارتباط معناداری
مشاهده نشد (( )P<0/05جدول شماره .)4
بهعالوه یافتههای مربوط به هدف اصلی پژوهش (تعیین
ارتباط بین خودکارآمدی عمومی و کیفیت زندگی در سالمندان
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جدول  .2توزیع فراوانی نمره خودکارآمدی عمومی در سالمندان مقیم سراهای سالمندی چهارمحال وبختیاری سال .1392

نمره خودکارآمدی عمومی*

فراوانی

درصد

زیر 25

60

69

باالی 25

27

31

میانگین±انحراف معیار

22/95±8/02

*دامنه نمره خودکارآمدی عمومی  10-40است.

پائین برخوردارند .این یافته با نتایج مطالعات مشابه در این زمینه
مطابقت دارد [ .]18-20سالمندان مقیم آسایشگاهها در مقایسه با
دیگر سالمندان از وضعیت جسمی و روانی نامطلوبتری برخوردار
بوده ،اختالالت شناختی و افسردگی بیشتری داشته [ ]21و
درنتیجه از کیفیت زندگی ضعیفتری برخوردارند [.]19، 20

مقیم سراهای سالمندی) حاکی از این بود که بين خودكارآمدي
عمومی با کیفیت زندگی و کلیه خرده مقیاسهای آن بویژه
حیطه عملکرد اجتماعی همبستگی مستقیم و معنادار وجود دارد
(در تمامی موارد .)P>0/01

بحث

سن ،جنس ،تحصیالت ،طبقه اجتماعی و اقتصادی از متغیرهای
فردی مرتبط با خودکارآمدی سالمندان در این مطالعه بودند.
یافتههای مطالعه نشان داد که خودکارآمدی عمومی سالمندان
مورد مطالعه با سن آنها ارتباط معنیداری داشته و افراد
مسنتر از خودکارآمدی پایینتر برخوردارند .این یافته با نتایج
چندین مطالعه موجود در این زمینه مطابقت دارد [.]10،11،22
یافتههای قبلی نشان میدهند که در هر دو جنس ،خودکارآمدی
در سراسر کودکی و اوایل بزرگسالی افزایش یافته و در میانسالی
به حداکثر خود میرسد و پس از  60سالگی کاهش مییابد
[ .]12همچنین در این مطالعه خودکارآمدی عمومی مردان به
طور معناداری بیشتر از زنان بود .این یافته با برخی از مطالعات
همخوانی دارد [ ]10، 23درحالی که در برخی دیگر از مطالعات

در این مطالعه ،میانگین نمره خودکارآمدی عمومی سالمندان
مورد مطالعه  22/95±8/02بود و اکثریت این افراد ( )69%از
خودکارآمدی عمومی پایین برخوردار بودند .این یافته با نتایج
مطالعه ترکی و همکاران بر روی سالمندان تهرانی [ ]10و باستانی
و همکاران بر روی زنان مراقب سالمندان مبتال به آلزایمر []17
مشابه است .در مطالعه  Leeنیز میانگین نمره خودکارآمدی
سالمندان  23/5با انحراف معیار  6/4بود و افرادی که از کارایی
شخصی باالتری برخوردار بودند ،تطابق بهتری با سرای سالمندی
داشتند [ .]1این یافته لزوم اجرای مداخالت حمایتی و آموزشی
مناسب جهت ارتقای خودکارآمدی عمومی سالمندان را نشان
میدهد .بر اساس یافتههای پژوهش ،سالمندان مقیم سراهای
سالمندی به طور کلی و در تمام خرده مقیاسها از کیفیت زندگی

عملکرد

()%

()%

سالمت

(46)52/9

(56)64/4

(55)63/2

61)70/1( 61

60)69( 60

62)71/3( 62

(50)57/5

(69)79/3

(57)65/5

باالی 50

(41)47/1

(31)35/6

(32)36/8

(26)29/9

(27)31

(25)28/7

(37)42/5

(18)20/7

(30)34/5

36/78±37/71

38/64±28/31

37/14±22/63

40/28±19/97

میانگین  ±انحراف معیار

جسمانی ()%

ایفای نقش
جسمی ()%

ایفای نقش
عاطفی ()%

اجتماعی ()%

سالمت عاطفی

سرزندگی و
نشاط ()%

درد بدن

عمومی ()%

کیفیت زندگی
کل ()%

زیر 50

نمره کیفیت زندگی*

جدول . 3توزیع فراوانی نمره کیفیت زندگی کل و خرده مقیاسهای آن در سالمندان مقیم سراهای سالمندی استان چهارمحال وبختیاری-سال .1392

عملکرد

44/10±32/84 47/70±20/55

41/56±18/59

*دامنه نمرات کیفیت زندگی کل و هر یک از خردهمقیاسهای آن 0-100 ،است.
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جدول  .4ارتباط خودکارآمدی عمومی و کیفیت زندگی با برخی از متغیرهای فردی در سالمندان مقیم سراهای سالمندی استان چ و ب.1392 -

متغیرهای فردی

خودکارآمدی عمومی نتیجه آزمون

کیفیت زندگی نتیجه آزمون

سن

***F=12/88

***X2=40/620

جنس

*** T=6/616

***T=3/733

F=11/562

F=18/021

تحصیالت

***

***

وضعیت تاهل

*F=1/561

*F=1/08

طبقه اقتصادی-اجتماعی

**F=10/421

*F=0/718

حمایت عاطفی خانواده

F=1/022

F=3/225

مدت اقامت در سرا

F=1/561

**

*

F=2/209

*

P>0/001 ،**P>0/05 ،*P<0/05

*

***

جدول  .5ضرایب همبستگی متغیرهای اصلی پژوهش در سالمندان مقیم سراهای سالمندی استان چهارمحال و بختیاری سال .1392

کیفیت زندگی
خودکارآمدی

عملکرد
جسمی

ایفای نقش
جسمی

ایفای نقش
عاطفی

عملکرد
اجتماعی

سالمت
عاطفی (روانی)

سرزندگی و
نشاط

درد بدن

سالمت
عمومی

کیفیت زندگی
کل

خودکارآمدی
عمومی

r=0/701
P=0/000

r=0/350
P=0/001

r=0/354
P=0/001

*r= 0/821
P=0/000

r=0/722
P=0/000

r=0/749
P=0/000

r=0/783
P=0/000

r=0/597
P=0/000

r=0/797
P=0/000

* خودکارآمدی عمومی ،بیشترین ارتباط را با خرده مقیاس عملکرد اجتماعی کیفیت زندگی را دارد.

ارتباط معنیداری بین این دو متغیر یافت نشده است [.]24، 25
در این مطالعه با افزایش سطح تحصیالت ،خودکارآمدی افراد
افزایش یافت .مشابه با این یافته ،در مطالعات بسیاری ارتباط بین
سواد و خودکارآمدی گزارش شده است [ .]17، 26 ،10داشتن
تحصیالت باال میتواند از طریق ارتقای طبقه اجتماعی و توان
اقتصادی ،خودباوری افراد را افزایش دهد [.]17
یافته دیگر اینکه سالمندانی که خود را متعلق به طبقات اجتماعی
اقتصادی باالتری میدانستند از خودکارآمدی عمومی باالتری هم
برخوردار بودند .با توجه به اين كه تنش و استرس باعث كاهش
احساس خودكارآمدي در افراد ميشود [ ،]12به نظر ميرسد
با بهتر بودن وضعيت اقتصادي ،فرد دسترسي بيشتري به منابع
حمايتي ،خدمات پزشكي و مشاورهاي داشته و در نتيجه تنش
كمتري را تحمل كرده و احساس خودكارآمدي بيشتري ميکند.
در این مطالعه بین نمرات کیفیت زندگی سالمندان و
متغیرهای سن ،جنس ،تحصیالت و حمایت عاطفی از سوی
خانواده ارتباط معنادار بود .چنان که انتظار میرفت با افزایش سن
سالمندان،کیفیت زندگی آنها کاهش یافت .در رابطه با این یافته
در مطالعات صورت گرفته بر روی سالمندان ،نتایج متناقضی وجود
دارد .در حالی که برخی مطالعات ،مشابه مطالعه حاضر ،وجود این
ارتباط را تائید کردهاند [ ]18،27،28در برخی دیگر هیچ ارتباطی
بین این متغیرها مشاهده نشده است [ .]19،25،29،30همچنین
مردان در این تحقیق از کیفیت زندگی باالتری در مقایسه با زنان
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برخوردار بودندکه این یافته در چندین مطالعه دیگر هم گزارش
شده است [ .]28-32 ،18اختالف کیفیت زندگی مردان و زنان
حاکی از وجود نابرابری جنسیتی در حوزه سالمت است.
زنان سالمند در اغلب کشورهای در حال توسعه ،از جمله
ایران ،دسترسی کمتری به اطالعات آموزشی و شغل دارند و در
مقایسه با مردان از نظر اقتصادی و موقعیت اجتماعی محروم به
شمار میآیند که این مسایل میتواند از علل پایین بودن کیفیت
زندگی در آنها باشد [ .]32در این مطالعه ،ارتباط بین سطح
تحصیالت و کیفیت زندگی سالمندان هم معنادار بود .مطالعات
نشان دادهاند كه به طور كلي سطح سواد در سالمندان پايين
است .اما آنچه مسلم است اين كه افزايش آگاهي به هر طريقي
باعث ايجاد تغيير نگرش در افراد خواهد شد كه تحت تاثير زمان
و مكان قرار نميگيرد و به خصوص در دوران سالمندي و ناتواني،
فهم و آگاهي بيشتر افراد ،ميتواند آنها را در برخورد مناسب با
مشكالت و سازش بيشتر با محيط زندگيشان ياري نمايد [.]19
از دیگر یافتههای مطالعه ،وجود ارتباط معنادار بین حمایت
اجتماعیای که سالمندان از خانواده دریافت میکردند با کیفیت
زندگی آنها بود .نتايج مطالعات ديگر نيز تاثير مثبت حمايت
عاطفي خانواده را به ويژه بر ابعاد رواني كيفيت زندگي تائيد كردهاند
[ .]33، 34بر اساس نظریه مازلو ،انسانها به تعلق داشتن و پذیرفته
شدن از سوی اطرافیان احتیاج دارند .افراد همچنین نیاز دارند که
دیگران آنها را دوست داشته باشند و در نبود چنین پذیرفتهشدنی
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احتمال دارد که در معرض احساس تنهایی ،اضطراب اجتماعی یا
افسردگی و دیگر مشکالت عاطفی قرار گیرند [.]25
در رابطه با هدف اصلی مطالعه ،نتایج نشان داد که خودکارآمدی
عمومی سالمندان با تمام خرده مقیاسهای کیفیت زندگی،
همبستگی مستقیم و معنادار دارد (جدول شماره  .)5این یافته با
نتایج مطالعات دیگر همخوانی دارد [ .]12،24،35اسمیت معتقد
است که خودکارآمدی باال باعث افزایش امید و انگیزه در فرد شده
و کیفیت زندگی را ارتقا میدهد [ .]12خودکارآمدی بر بهبود
ارتباطات کالمی و مشارکت اجتماعی افراد تاثیر داشته و میتواند
تمام جنبههای زندگی را تحت تاثیر قرار دهد [.]10
همچنین مطالعات نشان دادهاند که بین خودكارآمدي عمومي
سالمندان مقيم سراي سالمندی و سازگاري موفق با سرا و
همچنين شركت در فعاليتهاي برنامهريزي شده سرا ارتباط
مثبت معنادار وجود دارد [ .]9، 36همه این عوامل میتوانند
توجیهکننده وجود ارتباط معنادار بین خودکارآمدی عمومی و
کیفیت زندگی افراد باشند .عالوه بر این ،نتایج مطالعه حاضر
نشان داد که بیشترین همبستگی خودکارآمدی عمومی با خرده
مقیاس عملکرد اجتماعی کیفیت زندگی بوده است .مشابه با این
یافته ،در نتایج مطالعه رفیعی و همکاران بر روی بیماران دارای
استومی ،مشاهده شده است [ ]12که به طور كلي افراد ميتوانند
براي رسيدن به سالمت اجتماعي باالتر ،مهارتهايي را به منظور
برقراري ارتباطات موثر و حل تضادهايشان كسب نمايند .بر
اين اساس بديهي است كساني كه به تواناييهاي خود اعتقاد و
اطمينان بيشتري داشته و از خودكارآمدي باالتري برخوردارند،
خود را در فراگيري و به كاربستن مهارتها كارآمدتر مييابند و
در نتيجه با برقراري تعامالت اجتماعي موفق و حل تضادهای
فردي،كيفيت زندگي اجتماعي خود را ارتقا ميبخشند [.]37
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ناتوانکننده بودند و شرایط ورود به مطالعه را نداشتند و این
باعث کوچک شدن نسبی نمونه مورد پژوهش شد .بنابراین از
آنجایی که تحقیق حاضر در جمعیت کوچکی از سالمندان مقیم
سراهای سالمندی در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده
است ،تعمیم نتایج آن به جمعیتهای مشابه باید با درنظر داشتن
این نکته صورت گیرد.
پیشنهادها

در این مطالعه تنها به بررسی ارتباط برخی از عوامل فردی
سالمندان با کیفیت زندگی و خودکارآمدی آنها پرداخته
شده است .با توجه به اینکه عوامل مربوط به سرای سالمندی
(مشخصات و امکانات خود سراها) نیز در تطابق سالمندان با
سرای سالمندی [ ]7و درنتیجه کیفیت زندگی آنها موثر است،
پیشنهاد میشود طی پژوهشهای آتی به بررسی این عوامل نیز
پرداخته شود تا بتوان گامهای موثرتری درجهت ارتقاء کیفیت
زندگی سالمندان مقیم سراها برداشت .همچنین با توجه به وجود
همبستگي مستقيم و معنادار بين خودكارآمدي عمومي و كيفيت
زندگي در اين مطالعه ،پيشنهاد ميشود پژوهشي مداخلهاي
با هدف بررسي تاثير برنامههای حمایتی آموزش تقویتکننده
خودكارآمدي عمومي بر كيفيت زندگي سالمندان صورت گيرد.
تشکر و قدردانی

این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب معاونت پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با کد  1377است .بدینوسیله
پژوهشگران كمال تشكر را از معاونت محترم تحقيقات و فنآوری
دانشگاه اعالم مينمايند .همچنين از همکاری كاركنان محترم
مراكز مورد مطالعه و سالمندان عزیز تشكر و قدرداني ميشود.

نتیجهگیرینهایی
در این مطالعه متغیرهای زمینهای سن ،جنس ،تحصیالت با
هر دو متغیر اصلی مطالعه ارتباط معنادار داشتند ،به طوری که
افراد دارای سن کمتر ،مردها و افراد تحصیلکرده از خودکارآمدی
عمومی و کیفیت زندگی باالتری برخوردار بودند .همچنین
سالمندان موردمطالعه ازخودکارآمدی عمومی وکیفیت زندگی
پائینی برخوردار بودند ولی از طرفی نتایج تحقیق موید وجود
ارتباط مثبت معنادار بین خودکارآمدی عمومی سالمندان و تمام
حیطههای کیفیت زندگی بود که این یافته میتواند نوید بخش
امکان ارتقای کیفیت زندگی این افراد با طراحی و اجرای مداخالت
آموزشی و حمایتی تقویتکننده باورهای خودکارآمدی باشد.
محدودیتهای مطالعه

یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر این بود که عده زیادی از
سالمندان مقیم آسایشگاهها گرفتار وضعیتهای جسمی یا ذهنی
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