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Background and Objec�ves One of the factors affecting healthy behaviors in the elderly is self-efficacy 
and happiness will lead to success and health; therefore, the aim of this study was to determine the 
relationship between elderly happiness and self-efficacy in the elderly with chronic diseases.
Methods A descriptive-analytical study was conducted among 132 elderly people aged 60 years and 
older living in a nursing home in Tabriz, IRAN (2010) that the sampling method was accessible and easy. 
Data were collected using Demographic Information Questionnaire and Oxford Happiness Question-
naire, General Self-Efficacy Beliefs Scale and analyzed by SPSS v. 18 so�ware
Results There was a significant relationship between happiness and marriage in the elderly (P=0.02) and 
between the self-efficacy score of the elderly with gender (P=0.02) and job (P=0.03) in order to have 
enough money to meet their needs (P = 0.008). According to regression analysis, there was a statistical 
relationship between self-efficacy of the elderly with education and marriage (P=0.04). According to 
the positive correlation coefficient, with increasing Happiness, self-efficacy of the elderly also increases.
Conclusion Increasing the happiness of the elderly will improve their performance in better management 
of treatment through appropriate self-efficacy.
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مقاله پژوهشیمقاله پژوهشی

بررسی ارتباط بین شادکامی وخودکارآمدی در سالمندان دچار بیماری مزمن مقیم سرای سالمندان بررسی ارتباط بین شادکامی وخودکارآمدی در سالمندان دچار بیماری مزمن مقیم سرای سالمندان 
شهرستان تبریز در سال شهرستان تبریز در سال 13991399

زمینه و هدف یکی از عوامل اثرگذار بر رفتارهای بهداشتی سالمندان، خودکارآمدی است و شادکامی سبب ایجاد موفقیت و سالمت خواهد  یکی از عوامل اثرگذار بر رفتارهای بهداشتی سالمندان، خودکارآمدی است و شادکامی سبب ایجاد موفقیت و سالمت خواهد 
شد؛ بنابراین این بررسی با هدف ارتباط شادکامی سالمندان و خودکارآمدی در سالمندان دچار بیماری مزمن صورت پذیرفت.شد؛ بنابراین این بررسی با هدف ارتباط شادکامی سالمندان و خودکارآمدی در سالمندان دچار بیماری مزمن صورت پذیرفت.

روش بررسی این مطالعه توصیفی-تحلیلی روی  این مطالعه توصیفی-تحلیلی روی 132132 سالمند شصت سال و باالتردر سال  سالمند شصت سال و باالتردر سال 13991399 مقیم در سرای سالمندان شهرستان  مقیم در سرای سالمندان شهرستان 
تبریز که به صورت تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس و آسان بود. داده ها با استفاده از پرسش نامه تبریز که به صورت تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس و آسان بود. داده ها با استفاده از پرسش نامه 
اطالعات جمعیت شناختی و پرسش نامه شادکامی آکسفورد، مقیاس باورهاي خودکارآمدي عمومي و با استفاده از آزمون های آماری توسط اطالعات جمعیت شناختی و پرسش نامه شادکامی آکسفورد، مقیاس باورهاي خودکارآمدي عمومي و با استفاده از آزمون های آماری توسط 

نرم افزار نرم افزار SPSS نسخه نسخه2222 تجزیه و تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها بین شادکامی با تأهل در سالمندان ) بین شادکامی با تأهل در سالمندان )P==00//0202(، نمره خودکارآمدی سالمندان با متغیرهای جنسیت )(، نمره خودکارآمدی سالمندان با متغیرهای جنسیت )P==00//0202(، شغل )(، شغل )P==00//0303( و ( و 
داشتن پول کافی جهت رفع نیازهای خود )داشتن پول کافی جهت رفع نیازهای خود )P==00//008008( رابطه معناداری وجود داشت. با توجه به آنالیز رگرسیون خودکارآمدی سالمندان ( رابطه معناداری وجود داشت. با توجه به آنالیز رگرسیون خودکارآمدی سالمندان 
با تحصیالت و تأهل رابطه آماری دیده شد )با تحصیالت و تأهل رابطه آماری دیده شد )P==00//0404( و با توجه به ضریب همبستگی مثبت می توان بیان کرد که با افزایش شادکامی، ( و با توجه به ضریب همبستگی مثبت می توان بیان کرد که با افزایش شادکامی، 

خودکارامدی سالمندان نیز افزایش می یابد. خودکارامدی سالمندان نیز افزایش می یابد. 
نتیجه گیری افزایش شادکامی سالمندان  باعث ارتقای عملکرد آن ها در مدیریت هر چه بهتر درمان از طریق خودکارآمدی مناسب  افزایش شادکامی سالمندان  باعث ارتقای عملکرد آن ها در مدیریت هر چه بهتر درمان از طریق خودکارآمدی مناسب 

خواهد شد.خواهد شد.
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فرایند سالمندی، یکی از تغییرات طبیعی است که در طول فرایند سالمندی، یکی از تغییرات طبیعی است که در طول 
زمان در همه موجودات رخ می دهد و روندی مداوم دارد. در نتیجه زمان در همه موجودات رخ می دهد و روندی مداوم دارد. در نتیجه 
سالمندی ظرفیت تقسیم سلولی، رشد و عملکرد فرد کاهش یافته سالمندی ظرفیت تقسیم سلولی، رشد و عملکرد فرد کاهش یافته 

و در آخر منجر به مرگ می شود. و در آخر منجر به مرگ می شود. 

سیر این فرایند در افراد، مختص به خود فرد و همراه با واکنش سیر این فرایند در افراد، مختص به خود فرد و همراه با واکنش 
و تغییرات گوناگونی در دستگاه های مختلف بدن است که علت و تغییرات گوناگونی در دستگاه های مختلف بدن است که علت 
واحدی برای آن وجود ندارد. از آنجا که افراد مسن مستعد ابتال به واحدی برای آن وجود ندارد. از آنجا که افراد مسن مستعد ابتال به 
بیماری های متعدد هستند؛ بنابراین شاید در مقایسه با جمعیت بیماری های متعدد هستند؛ بنابراین شاید در مقایسه با جمعیت 
جوان با خطر بیشتری مواجه شوند جوان با خطر بیشتری مواجه شوند ]]11[[ که ممکن است به دنبال  که ممکن است به دنبال 
سواد سالمت ناکافی، وجود هم زمان اختالالت شناختی، بینایی سواد سالمت ناکافی، وجود هم زمان اختالالت شناختی، بینایی 

یا شنوایی باشد یا شنوایی باشد ]]22[[ .  . 

توسط  بهداشتی  رفتارهای  مهم شکل دهنده  عوامل  از  توسط یکی  بهداشتی  رفتارهای  مهم شکل دهنده  عوامل  از  یکی 
سالمندان، خودکارآمدی است. خودکارآمدي، میزانی از احساس سالمندان، خودکارآمدی است. خودکارآمدي، میزانی از احساس 
تسلط فرد درباره توانایي انجام فعالیت هاي مدنظر و اطمیناني تسلط فرد درباره توانایي انجام فعالیت هاي مدنظر و اطمیناني 
است که شخص با آن رفتار خاصي را با توجه به موقعیت معیني است که شخص با آن رفتار خاصي را با توجه به موقعیت معیني 
انجام داده و انتظار نتایج مورد نظر را دارد و به عنوان یک مفهوم انجام داده و انتظار نتایج مورد نظر را دارد و به عنوان یک مفهوم 
ویژه در سالمندان برای انجام موفقیت آمیز رفتارهای خودمراقبتی ویژه در سالمندان برای انجام موفقیت آمیز رفتارهای خودمراقبتی 

محسوب می شود محسوب می شود ]]33[[. . 

این بررسی نشان داد که سالمندی سالم و موفق، منوط به این بررسی نشان داد که سالمندی سالم و موفق، منوط به 
و  حال  و  گذشته  از  رضایت  مثبت،  درونی  احساس  و داشتن  حال  و  گذشته  از  رضایت  مثبت،  درونی  احساس  داشتن 
شادکامی است شادکامی است ]]44[[ . محققان شادکامی را معادل موفقیت دانسته  . محققان شادکامی را معادل موفقیت دانسته 
و نشان می دهند که افراد دارای شادکامی، سالم تر و موفق تر بوده و نشان می دهند که افراد دارای شادکامی، سالم تر و موفق تر بوده 
و از سالمت، قدرت تصمیم گیری و تعامل بیشتری با سایرین و از سالمت، قدرت تصمیم گیری و تعامل بیشتری با سایرین 
برخوردار هستند برخوردار هستند ]]66  ،،55[[. در خصوص شادکامی در سالمندان و . در خصوص شادکامی در سالمندان و 
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ارتباط آن با سایر متغیرهای جسمانی، روانی و اجتماعی مطالعات ارتباط آن با سایر متغیرهای جسمانی، روانی و اجتماعی مطالعات 
متعددی انجام شده است. متعددی انجام شده است. 

چی و همکاران نشان دادند که شادکامی می تواند برای زندگی چی و همکاران نشان دادند که شادکامی می تواند برای زندگی 
طوالنی تر در افراد مسن مفید باشد طوالنی تر در افراد مسن مفید باشد ]]77[[. در یک مطالعه موردی . در یک مطالعه موردی 
در افراد مسن اسپانیایی که تحت مراقبت در سرای سالمندان در افراد مسن اسپانیایی که تحت مراقبت در سرای سالمندان 
بودند، مشخص شد که اغلب سالمندان دارای احساس شادکامی، بودند، مشخص شد که اغلب سالمندان دارای احساس شادکامی، 
از کیفیت زندگی و رضایتمندی خوبی برخوردار هستند از کیفیت زندگی و رضایتمندی خوبی برخوردار هستند ]]88[[. . 
در خصوص ارتباط شادکامی با خودکارآمدی و تأثیر شادکامی بر در خصوص ارتباط شادکامی با خودکارآمدی و تأثیر شادکامی بر 
خودکارآمدی مطالعاتی معدودی وجود دارند خودکارآمدی مطالعاتی معدودی وجود دارند ]]1212--99[[؛ بنابراین ؛ بنابراین 
محقق بر آن شد تا ارتباط بین شادکامی سالمندان ساکن در سرای محقق بر آن شد تا ارتباط بین شادکامی سالمندان ساکن در سرای 
سالمندان را با متغیر خودکارآمدی بررسی کند. خودکارآمدی در سالمندان را با متغیر خودکارآمدی بررسی کند. خودکارآمدی در 
بر  تأثیر خودکارآمدی  بر سالمندان بسیار مهم است و مطالعات،  تأثیر خودکارآمدی  سالمندان بسیار مهم است و مطالعات، 
جنبه های مختلف زندگی سالمندان را روشن کرده اند. برای نمونه، جنبه های مختلف زندگی سالمندان را روشن کرده اند. برای نمونه، 
سالمندانی که تحت برنامه ارتقای خودکارآمدی قرار گرفته بودند، سالمندانی که تحت برنامه ارتقای خودکارآمدی قرار گرفته بودند، 
دارای عملکرد فیزیکی مطلوب تر بودند و رضایتمندی بیشتری از دارای عملکرد فیزیکی مطلوب تر بودند و رضایتمندی بیشتری از 

زندگی داشتند زندگی داشتند ]]1313[[..

روش بررسیروش بررسی

این پژوهش یک پژوهش مقطعي )توصیفي-تحلیلي( است و این پژوهش یک پژوهش مقطعي )توصیفي-تحلیلي( است و 
سالمندان دچار بیماری مزمن شهرستان تبریز، جامعه بیماران را سالمندان دچار بیماری مزمن شهرستان تبریز، جامعه بیماران را 
تشکیل مي دهند. معیارهای ورود به تحقیق شامل سن شصت تشکیل مي دهند. معیارهای ورود به تحقیق شامل سن شصت 
ماه، ساکن  از شش  بیش  بیماری مزمن  باالتر، داشتن  و  ماه، ساکن سال  از شش  بیش  بیماری مزمن  باالتر، داشتن  و  سال 
شهرستان تبریز بودن )حداقل از یک سال قبل( و فقدان اختالل شهرستان تبریز بودن )حداقل از یک سال قبل( و فقدان اختالل 

شناختی واضح بود. شناختی واضح بود. 

بیماران با عدم تمایل به شرکت در طرح، بی جواب گذاشتن بیماران با عدم تمایل به شرکت در طرح، بی جواب گذاشتن 
تعداد زیادی از سؤاالت و دادن چند جواب به تعداد زیادی از تعداد زیادی از سؤاالت و دادن چند جواب به تعداد زیادی از 
سؤاالت، از مطالعه حذف شدند. در این مطالعه روش نمونه گیری سؤاالت، از مطالعه حذف شدند. در این مطالعه روش نمونه گیری 
مصاحبه  به  تمایل  که  دسترس  در  سالمندان  و  بود  مصاحبه تصادفي  به  تمایل  که  دسترس  در  سالمندان  و  بود  تصادفي 
با  پژوهش  برای  انتخابي  نمونه  تعداد  شدند.  انتخاب  با داشتند،  پژوهش  برای  انتخابي  نمونه  تعداد  شدند.  انتخاب  داشتند، 
سن  با  سالمند  سن   با  سالمند  پژوهش، 132132  در  ذکرشده  فرمول  از  پژوهش، استفاده  در  ذکرشده  فرمول  از  استفاده 

شصت سال و باالتر  بود. شصت سال و باالتر  بود. 

ابزار پژوهش شامل سه پرسش نامه اطالعات جمعیت شناختی ابزار پژوهش شامل سه پرسش نامه اطالعات جمعیت شناختی 
که شامل )سن، جنس، میزان تحصیالت، شغل، وضعیت تأهل و که شامل )سن، جنس، میزان تحصیالت، شغل، وضعیت تأهل و 
مدت بیماری(، پرسش نامه شادکامی آکسفوردمدت بیماری(، پرسش نامه شادکامی آکسفورد11 ، مقیاس باورهاي  ، مقیاس باورهاي 
خودکارآمدي عموميخودکارآمدي عمومي22 و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و پرسشنامه خودکارآمدی شرر33 بود. پس  بود. پس 
از گردآوری داده ها، با سطح خطای از گردآوری داده ها، با سطح خطای 55 درصد و سطح اطمینان  درصد و سطح اطمینان 9999  
درصد با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانسدرصد با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس44، تی تست، ، تی تست، 
نرم افزار  توسط  پیرسون  همبستگی  ضریب  و  رگرسیون  نرم افزار آنالیز  توسط  پیرسون  همبستگی  ضریب  و  رگرسیون  آنالیز 

آماری آماری SPSS نسخه  نسخه  2222 تجزیه و تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل شدند.

1.1. Oxford Happiness Questionnaire Oxford Happiness Questionnaire
  2.2. General self-efficacy scale (GSE-10) General self-efficacy scale (GSE-10)
3.3. Sherer General Self-Efficacy Scale (SGSES) Sherer General Self-Efficacy Scale (SGSES)
4.4. Analysis of Variance (ANOVA) Analysis of Variance (ANOVA)

فرمول حجم نمونه در فرمول حجم نمونه در فرمول شماره فرمول شماره 11 نشان داده است. نشان داده است.

1. n=

Z2pq

Z2pq
d2

d21+ 1
N

یافته هایافته ها

در این تحقیق، در این تحقیق، 132132 نفر از سالمند واجد شرایط با میانگین  نفر از سالمند واجد شرایط با میانگین 
سنی سنی 1515//77  ±  2828//7575 سال که  سال که 7474 نفر زن ) نفر زن )55//5656 درصد( و  درصد( و 5757 نفر  نفر 
مرد )مرد )55//4343 درصد( بودند. اطالعات جمعیت شناختی افراد مورد  درصد( بودند. اطالعات جمعیت شناختی افراد مورد 
مطالعه در مطالعه در جدول شماره جدول شماره 11 اشاره شده است. میانگین پرسش نامه  اشاره شده است. میانگین پرسش نامه 
شادکامی شادکامی 7676//4343 با انحراف معیار  با انحراف معیار 8585//1414 به دست آمد که میانگین  به دست آمد که میانگین 
نمره به دست آمده با متوسط نمرات )نمره به دست آمده با متوسط نمرات )55//4343( اختالف قابل توجهی ( اختالف قابل توجهی 
نداشت. همچنین کمترین نمره نداشت. همچنین کمترین نمره 1313، بیشترین نمره ، بیشترین نمره 7878، دامنه ، دامنه 

نمرات نمرات 6565 و میانه داده ها  و میانه داده ها 4343 به دست آمد. به دست آمد.

همچنین حیطه های شادکامی نیز در همچنین حیطه های شادکامی نیز در جدول شماره جدول شماره 22  قابل قابل 
سالمندان ساکن سرای  میانگین خودکارآمدی  است.  سالمندان ساکن سرای مشاهده  میانگین خودکارآمدی  است.  مشاهده 
سالمندان سالمندان 5858//3030 با انحراف معیار  با انحراف معیار 0909//66 به دست آمد.  به دست آمد. 2525 نفر  نفر 
نمره  درصد(  نمره   درصد(   8181//11( نفر   ( نفر  و 107107  و   زیر 2525  نمره  درصد(  زیر   نمره  درصد(   1818//99((
باالی باالی 2525 داشتند در بررسی توزیع فراوانی، نمره خودکارآمدی  داشتند در بررسی توزیع فراوانی، نمره خودکارآمدی 
ویژگی های  با  آن  ارتباط  و  سالمندان  سرای  ساکن  ویژگی های سالمندان  با  آن  ارتباط  و  سالمندان  سرای  ساکن  سالمندان 
 ) )P==00//0303( شغل ،)( شغل ،)P==00//0202( جمعیت شناختی، متغیرهای جنسیت )جمعیت شناختی، متغیرهای جنسیت
و داشتن پول کافی جهت رفع نیازهای خود )و داشتن پول کافی جهت رفع نیازهای خود )P==00//008008( معنادار ( معنادار 
نشان داد، اما سایر متغیرهای جمعیت شناختی معنادار نبودند نشان داد، اما سایر متغیرهای جمعیت شناختی معنادار نبودند 

))P<<00//0505( ( )جدول شماره )جدول شماره 33((. . 

در بررسی میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی سالمندان در بررسی میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی سالمندان 
مبتال به بیماری مزمن مقیِم سرای سالمندان بیشترین میانگین مبتال به بیماری مزمن مقیِم سرای سالمندان بیشترین میانگین 
مربوط به گویه )اگر تالش الزم را داشته باشم، می توانم بیشتر مربوط به گویه )اگر تالش الزم را داشته باشم، می توانم بیشتر 
مسائل را حل کنم( با مقدار مسائل را حل کنم( با مقدار 2727//33 و کمترین مقدار مربوط به گویه  و کمترین مقدار مربوط به گویه 
)اگر کسی با من مخالفت کند، من می توانم برای دست یافتن )اگر کسی با من مخالفت کند، من می توانم برای دست یافتن 
به آنچه که می خواهم، راه و روش و ابزاری پیدا کنم( با مقدار به آنچه که می خواهم، راه و روش و ابزاری پیدا کنم( با مقدار 
میانگین میانگین 9797//00 بود  بود )جدول شماره )جدول شماره 44((. با توجه به آنالیز رگرسیون، . با توجه به آنالیز رگرسیون، 
خودکارآمدی سالمندان ساکن سرای سالمندان از بین متغیرهای خودکارآمدی سالمندان ساکن سرای سالمندان از بین متغیرهای 
و  و (   )P==00//0404( تحصیالت  با  ارتباط  بیشترین  )جمعیت شناختی،  تحصیالت  با  ارتباط  بیشترین  جمعیت شناختی، 

تأهل )تأهل )P==00//0404( داشت ( داشت )جدول شماره )جدول شماره 55((..

بررسی  در  که  داد  نشان  پیرسون  همبستگی  تحلیل  بررسی نتایج  در  که  داد  نشان  پیرسون  همبستگی  تحلیل  نتایج 
ارتباط شادکامی سالمندان مبتال به بیماری مزمن و خودکارآمدی ارتباط شادکامی سالمندان مبتال به بیماری مزمن و خودکارآمدی 
مواجه  مشکلی  با  که  )زمانی  بین  همبستگی  بیشترین  مواجه آن ها  مشکلی  با  که  )زمانی  بین  همبستگی  بیشترین  آن ها 
می شوم، معموالً می توانم چندین راه حل پیدا کنم( و احساس می شوم، معموالً می توانم چندین راه حل پیدا کنم( و احساس 
زیبایي شناسي )زیبایي شناسي )r==00//4646 ، ،P>00//001001( و کمترین همبستگی بین ( و کمترین همبستگی بین 
)اگر کسی با من مخالفت کند، من می توانم برای دست یافتن به )اگر کسی با من مخالفت کند، من می توانم برای دست یافتن به 
آنچه که می خواهم، راه و روش و ابزاری پیدا کنم( و رضایت از آنچه که می خواهم، راه و روش و ابزاری پیدا کنم( و رضایت از 

زندگي زندگي r=-=-00//002002 ،  ، P=-=-00//002002( بود.( بود.
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 ، ، P>00//001001( همچنین همبستگی بین شادکامی و خودکارآمدی )همچنین همبستگی بین شادکامی و خودکارآمدی
r==00//44( مشاهده شد. با توجه به اینکه ضریب همبستگی مثبت ( مشاهده شد. با توجه به اینکه ضریب همبستگی مثبت 
))r==00//44( به دست آمد و مشخص شد که با افزایش شادکامی، ( به دست آمد و مشخص شد که با افزایش شادکامی، 

خودکارآمدی سالمندان نیز افزایش می یابد خودکارآمدی سالمندان نیز افزایش می یابد )جدول شماره )جدول شماره 66((..

بحثبحث

ساکن  مزمن  بیماری  دچار  سالمندان  حاضر  مطالعه  ساکن در  مزمن  بیماری  دچار  سالمندان  حاضر  مطالعه  در 
سرای سالمندان از میزان شادکامی متوسط برخوردار بودند که سرای سالمندان از میزان شادکامی متوسط برخوردار بودند که 
مطالعه  شاه و همکاران در میان سالمندان مالزیایی نشان داد که مطالعه  شاه و همکاران در میان سالمندان مالزیایی نشان داد که 

22//7070 درصد سالمندان از شادکامی برخوردار هستند  درصد سالمندان از شادکامی برخوردار هستند ]]1414[[. در . در 
مطالعه ای توسط نئوکلئوس و آپوستولومطالعه ای توسط نئوکلئوس و آپوستولو55 به منظور کشف رابطه  به منظور کشف رابطه 
عوامل متعدد تأثیرگذار بر شادکامی سالمندان در تحلیل های عوامل متعدد تأثیرگذار بر شادکامی سالمندان در تحلیل های 
احساس  )درصد  شادکامی  متغیر  سه  چندمتغیره،  احساس کوواریانس  )درصد  شادکامی  متغیر  سه  چندمتغیره،  کوواریانس 
شادکامی، درصد احساس ناراحتی و درصد احساس خنثی بودن( شادکامی، درصد احساس ناراحتی و درصد احساس خنثی بودن( 
وابسته و محل زندگی، سالمت، وضعیت  وابسته و محل زندگی، سالمت، وضعیت به عنوان متغیرهای  به عنوان متغیرهای 
تأهل، سن، درآمد و جنس متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد. تأهل، سن، درآمد و جنس متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد. 

5.5. Neocleous & Apostolou Neocleous & Apostolou

جدول جدول 11.. تعداد و درصد ویژگی های جمعیت شناختی افراد مورد مطالعه تعداد و درصد ویژگی های جمعیت شناختی افراد مورد مطالعه

تعداد )درصد(تعداد )درصد(متغیرمتغیر

جنسجنس
 ) )55//4343((5757مردمرد

 ) )55//5656((7474زنزن

تحصیالتتحصیالت

 ) )77//3030((3939بی سوادبی سواد

 ) )11//3333((4242در حد خواندن و نوشتندر حد خواندن و نوشتن

 ) )33//2121((2727ابتداییابتدایی

 ) )11//77((99متوسطهمتوسطه

 ) )99//77((1010دانشگاهیدانشگاهی

شغلشغل

 ) )22//4747((6060خانه دارخانه دار

))44//1313((1717شاغلشاغل

 ) )11//3333((4242بازنشستهبازنشسته

 ) )33//66((88ازکارافتادهازکارافتاده

وضعیت تأهلوضعیت تأهل

 ) )99//77((1010مجردمجرد

 ) )99//3434((4444متأهلمتأهل

 ) )99//4242((5454همسِر فوت شدههمسِر فوت شده

 ) )77//88((1111مطلقهمطلقه

 ) )66//55((77متارکهمتارکه

سن )سال(سن )سال(

6060--70704242))3333//11((

7171--80805050))3838//55((

 ) )22//2929((3838بیشتر از بیشتر از 8080

داشتن پول کافی جهت رفع نیازهای خودداشتن پول کافی جهت رفع نیازهای خود

))66//11((22اصاًلاصاًل

))77//3636((4747کمکم

))44//3434((4444متوسطمتوسط

))33//2727((3535کافیکافی
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بررسی ها نشان داد که  محل زندگی، تأثیر قابل مالحظه ای بر بررسی ها نشان داد که  محل زندگی، تأثیر قابل مالحظه ای بر 
میزان شادکامی سالمندان دارد. به این ترتیب که سالمنداِن ساکن میزان شادکامی سالمندان دارد. به این ترتیب که سالمنداِن ساکن 
سرای سالمندان، شادکامی کمتری در مقایسه با سالمندانی که در سرای سالمندان، شادکامی کمتری در مقایسه با سالمندانی که در 

منازل خود زندگی می کنند، نشان می دهند. منازل خود زندگی می کنند، نشان می دهند. 

عدم  احساس  در  قابل توجهی  تأثیر  سالمت  این،  بر  عدم عالوه  احساس  در  قابل توجهی  تأثیر  سالمت  این،  بر  عالوه 
سالمندان،  سالمت  شدن  کم  با  که  نحوی  به  دارد،  سالمندان، شادکامی  سالمت  شدن  کم  با  که  نحوی  به  دارد،  شادکامی 
درصد احساس عدم شادکامی افزایش می یابد درصد احساس عدم شادکامی افزایش می یابد ]]1515[[. همچنین . همچنین 
مشابه با یافته های حاضر، مطالعه الماسی و همکاران نشان داد که مشابه با یافته های حاضر، مطالعه الماسی و همکاران نشان داد که 
سالمندان از میزان شادکامی متوسطی برخوردار بودند که مغایر سالمندان از میزان شادکامی متوسطی برخوردار بودند که مغایر 
با یافته های این مطالعه تحقیق یادشده و حاکی از آن است که با یافته های این مطالعه تحقیق یادشده و حاکی از آن است که 
میزان درآمد و سرمایه اجتماعی قادر به تبیین احساس شادکامی میزان درآمد و سرمایه اجتماعی قادر به تبیین احساس شادکامی 
هستند. همچنین همسو با یافته های ما این مطالعه نشان می دهد هستند. همچنین همسو با یافته های ما این مطالعه نشان می دهد 

شادکامی در افراد متأهل باالتر است شادکامی در افراد متأهل باالتر است ]]1616[[. . 

میزان شادکامی سالمنداِن دچار بیماری مزمِن مقیم سرای میزان شادکامی سالمنداِن دچار بیماری مزمِن مقیم سرای 
سالمندان تنها با تأهل ارتباط معنادار داشت. مطالعه سامنگرنسالمندان تنها با تأهل ارتباط معنادار داشت. مطالعه سامنگرن66  
و همکاران نشان داد که میان درک شادکامی در میان مناطق و همکاران نشان داد که میان درک شادکامی در میان مناطق 
روستایی، حومه و شهری و همچنین در مردان و زنان، میزان روستایی، حومه و شهری و همچنین در مردان و زنان، میزان 

تحصیالت و شغل تفاوت معناداری وجود دارد تحصیالت و شغل تفاوت معناداری وجود دارد ]]1717[[ . .

یافته های مطالعه حاضر، حاکی از آن است که حدود یافته های مطالعه حاضر، حاکی از آن است که حدود 8181 درصد  درصد 
بیماری مزمن  به  مبتال  بیماری مزمن سالمنداِن ساکن سرای سالمندان که  به  مبتال  سالمنداِن ساکن سرای سالمندان که 
هستند، از نمره خودکارآمدی باالیی برخوردارند. اغلب گویه های هستند، از نمره خودکارآمدی باالیی برخوردارند. اغلب گویه های 
خودکارآمدی مانند گویه های مرتبط با مدیریت مسائل دشوار و خودکارآمدی مانند گویه های مرتبط با مدیریت مسائل دشوار و 
موقعیت های پیش بینی نشده و یافتن راه حل برای مسائل دشوار موقعیت های پیش بینی نشده و یافتن راه حل برای مسائل دشوار 

نیز میانگین باالیی نشان دادند. نیز میانگین باالیی نشان دادند. 

6.6. Sumngern Sumngern

در این راستا پرومیندر این راستا پرومین77 و همکاران نشان دادند که سالمندان مورد  و همکاران نشان دادند که سالمندان مورد 
مطالعه، درک خودکارآمدی را در سطح متوسط   گزارش کرده مطالعه، درک خودکارآمدی را در سطح متوسط   گزارش کرده 
و سالمندان دچار بیماری مزمن نمره سطح باالیی در مدیریت و سالمندان دچار بیماری مزمن نمره سطح باالیی در مدیریت 
عاطفی دارند عاطفی دارند ]]1818[[. در مطالعه حاضر، خودکارآمدی سالمندان . در مطالعه حاضر، خودکارآمدی سالمندان 
مقیم سرای سالمندان با جنس، شغل و دارا بودن درآمد کافی مقیم سرای سالمندان با جنس، شغل و دارا بودن درآمد کافی 

برای رفع نیازها ارتباط معنادار داشت.برای رفع نیازها ارتباط معنادار داشت.

یافته های مطالعه نشان داد که شادکامی در حالت کلی دارای یافته های مطالعه نشان داد که شادکامی در حالت کلی دارای 
همبستگی مثبت با خودکارآمدی سالمنداِن دچار بیماری مزمن همبستگی مثبت با خودکارآمدی سالمنداِن دچار بیماری مزمن 
با  شد  مشاهده  که  همان طور  و  است  سالمندان  سرای  با ساکن  شد  مشاهده  که  همان طور  و  است  سالمندان  سرای  ساکن 

افزایش شادکامی، خودکارآمدی سالمندان نیز افزایش می یابد. افزایش شادکامی، خودکارآمدی سالمندان نیز افزایش می یابد. 

در این مطالعه در بررسی ابعاد شادکامی، سالمندان احساس در این مطالعه در بررسی ابعاد شادکامی، سالمندان احساس 
می توان  رو،  این  از  می کنند.  گزارش  باالیی  می توان زیبابی شناسی  رو،  این  از  می کنند.  گزارش  باالیی  زیبابی شناسی 
ارتقای  در  مهم  مؤلفه  زیبایی شناسی یک  احساس  کرد  ارتقای اذعان  در  مهم  مؤلفه  زیبایی شناسی یک  احساس  کرد  اذعان 
راستای  در  امانی  می شود.  محسوب  سالمندان  راستای خودکارآمدی  در  امانی  می شود.  محسوب  سالمندان  خودکارآمدی 
نفس  با عزت  بین شادکامی  داد  نشان  به دست آمده  نفس یافته های  با عزت  بین شادکامی  داد  نشان  به دست آمده  یافته های 

سالمندان، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد سالمندان، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ]]1919[[. . 

اینکه شادکامی تا چه اندازه می تواند خودکارآمدی سالمندان اینکه شادکامی تا چه اندازه می تواند خودکارآمدی سالمندان 
مبتال به بیماری مزمن را تبیین کند، مطالعه حاضر گویای آن مبتال به بیماری مزمن را تبیین کند، مطالعه حاضر گویای آن 
تداعی کننده  یافته شاید  این  پایین است.  این میزان  تداعی کننده است که  یافته شاید  این  پایین است.  این میزان  است که 
زیاد  احتمال  به  شادکامی  کنار  در  که  باشد  موضوع  زیاد این  احتمال  به  شادکامی  کنار  در  که  باشد  موضوع  این 
متغیرهای روان شناختی دیگری وجود دارند که می توانند میزان متغیرهای روان شناختی دیگری وجود دارند که می توانند میزان 
خودکارآمدی سالمندان مورد مطالعه را تحت الشعاع قرار دهند. خودکارآمدی سالمندان مورد مطالعه را تحت الشعاع قرار دهند. 
در این مطالعه، خودکارآمدی به عنوان متغیر مهم و تأثیرگذار بر در این مطالعه، خودکارآمدی به عنوان متغیر مهم و تأثیرگذار بر 
عملکرد سالمندان دچار بیماری مزمن بر رفتارهایی چون تبعیت عملکرد سالمندان دچار بیماری مزمن بر رفتارهایی چون تبعیت 

از درمان مورد توجه محققین است.از درمان مورد توجه محققین است.

7.7. Promyen Promyen

جدول جدول 22. . بررسی ویژگی های توصیفی پرسش نامه شادکامی و حیطه های آن در افراد مورد مطالعهبررسی ویژگی های توصیفی پرسش نامه شادکامی و حیطه های آن در افراد مورد مطالعه

دامنه نمراتدامنه نمراتبیشترینبیشترینکمترینکمترینمیانهمیانهمیانگینمیانگین±انحراف معیارانحراف معیارشاخصشاخص

85854343131378786565//1414  ±±7676//4343شادکامیشادکامی

4410102222222222//44  ±±8181//1010خودپندارهخودپنداره

040455009999//22  ±±77//44رضایت از زندگيرضایت از زندگي

5252660012121212//22  ±±44//66آمادگي روانيآمادگي رواني

333333115544//11  ±±3636//33سر ذوق بودنسر ذوق بودن

2828661115151414//33  ±±1212//77احساس زیبایي شناسياحساس زیبایي شناسي

5757660012121212//22  ±±4646//66خودکارآمديخودکارآمدي

5757660012121212//22  ±±3737//33امیدواريامیدواري
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برای  شخص  ادراک شده  توانایی  به  خودکارآمدی  برای درواقع،  شخص  ادراک شده  توانایی  به  خودکارآمدی  درواقع، 
عنوان  به  و  دارد  اشاره  مختلف  شرایط  در  مؤثر  عنوان عملکرد  به  و  دارد  اشاره  مختلف  شرایط  در  مؤثر  عملکرد 
توانایی بیماران در مدیریت عالئم بیماری های مزمن محسوب توانایی بیماران در مدیریت عالئم بیماری های مزمن محسوب 
می شود. در بیمارانی که خودکارآمدی باالیی در کنار آمدن با می شود. در بیمارانی که خودکارآمدی باالیی در کنار آمدن با 
توانایی درک شده در مدیریت  دارند،  توانایی درک شده در مدیریت بیماری های مزمن خود  دارند،  بیماری های مزمن خود 
چالش های مربوط به بیماری و احساس کنترل بر زندگی شان چالش های مربوط به بیماری و احساس کنترل بر زندگی شان 

بیشتر خواهد بود بیشتر خواهد بود ]]2020[[. . 

یک  عنوان  به  هم  خودکارآمدی  مؤلفه  حاضر،  مطالعه  یک در  عنوان  به  هم  خودکارآمدی  مؤلفه  حاضر،  مطالعه  در 
زیرمجموعه ای از شادکامی و هم به طور مستقل به عنوان متغیری زیرمجموعه ای از شادکامی و هم به طور مستقل به عنوان متغیری 
در  سالمندان  عملکرد  که  است  مختلفی  مقوالت  بر  در مشتمل  سالمندان  عملکرد  که  است  مختلفی  مقوالت  بر  مشتمل 

خودکارآمدی را نشان می دهد. خودکارآمدی را نشان می دهد. 

بین  ارتباط  برداشت شود که چرا  نگاه شاید چنین  بین در یک  ارتباط  برداشت شود که چرا  نگاه شاید چنین  در یک 
شادکامی و خودکارآمدی بررسی شده است؟ مگر خودکارآمدی، شادکامی و خودکارآمدی بررسی شده است؟ مگر خودکارآمدی، 
این سؤال  به  پاسخ  در  نمی شود.  شادکامی محسوب  از  این سؤال جزئی  به  پاسخ  در  نمی شود.  شادکامی محسوب  از  جزئی 

جدو ل جدو ل 33. . توزیع تعداد نمره خودکارآمدی سالمندان ساکن سرای سالمندان و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختیتوزیع تعداد نمره خودکارآمدی سالمندان ساکن سرای سالمندان و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی

خودکارآمدی ویژگی های جمعیت شناختیخودکارآمدی ویژگی های جمعیت شناختی
تعداد )درصد(تعداد )درصد(

میانگینمیانگین±انحراف معیارانحراف معیار
  2525>>2525<<

جنسجنس
5656//66±±4949//2929))77//5757( ( 5656))33//2424( ( 1818مردمرد

22//55±±9898//3131))33//1212( ( 77))77//8787( ( 5050زنزن

تحصیالتتحصیالت

2828//77±±5151//3030))55//7979( ( 3131))55//2020( ( 88بی سوادبی سواد

0606//66±±66//2929))88//7373( ( 3131))22//2626( ( 1111خواندن و نوشتنخواندن و نوشتن

2727//44±±1515//3131))99//8888( ( 2424))11//1111( ( 33ابتداییابتدایی

2626//55±±3232))99//8888( ( 88))11//1111( ( 11متوسطهمتوسطه

4141//33±±99//3434))100100( ( 1010))00( ( 00دانشگاهیدانشگاهی

شغلشغل

0707//77±±1818//2929))7070( ( 4242))3030( ( 1818خانه دارخانه دار

6161//55±±5353//3030))22//8888( ( 1515))88//1111( ( 22شاغلشاغل

2222//44±±7676//3232))22//9595( ( 4040))88//44( ( 22بازنشستهبازنشسته

2525//66±±3838//3030))7575( ( 66))2525( ( 22کارافتادهکارافتاده

تأهلتأهل

4545//55±±6868//3131))44//8686( ( 3838))66//1313( ( 66مجردمجرد

1111//99±±77//2828))7070( ( 77))3030( ( 33متأهلمتأهل

66//66±±4141//3030))66//7979( ( 4343))44//2020( ( 1111همسر فوت شدههمسر فوت شده

5252//33±±7373//3131))99//9090( ( 1010))11//99( ( 11مطلقهمطلقه

5757//33±±1414//2727))11//5757( ( 44))99//4242( ( 33متارکهمتارکه

سن )سال(سن )سال(

6060--70701111 ) )2626//22((3131 ) )7373//88((2929//9595±±66//8787

7171--80801111 ) )2222((3939 ) )7878((3030//4242±±66//8888

8282//33±±5353//3131))11//9292( ( 3535))99//77( ( 33بیشتر از بیشتر از 8080

داشتن پول کافی جهت رفع داشتن پول کافی جهت رفع 
نیازهای خودنیازهای خود

1212//22±±55//3333))100100( ( 22))00( ( 00اصاًلاصاًل

8888//44±±44//3131))77//7878( ( 3737))33//2121( ( 1010کمیکمی

3434//77±±9898//2727))77//7272( ( 3232))33//2727( ( 1212متوسطمتوسط

2525//55±±1414//3232))44//9191( ( 3232))66//88( ( 33کافیکافی
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عناصر  از  یکی  عنوان  به  خودکارآمدی،  که  می شود  عناصر یادآوری  از  یکی  عنوان  به  خودکارآمدی،  که  می شود  یادآوری 
اساسی در دست یابی به شادکامی مطرح است. همان طور که قباًل اساسی در دست یابی به شادکامی مطرح است. همان طور که قباًل 
در تعریف خودکارآمدی بیان شد، خودکارآمدی، اعتقاد فرد به در تعریف خودکارآمدی بیان شد، خودکارآمدی، اعتقاد فرد به 
توانایی خود برای تأثیرگذاری در وقایع زندگی است که با افزایش توانایی خود برای تأثیرگذاری در وقایع زندگی است که با افزایش 
خودمراقبتی در سالمندان و به عنوان یک واسطه برای تغییر خودمراقبتی در سالمندان و به عنوان یک واسطه برای تغییر 
در رفتارهای بهداشتی و استفاده از سیستم مراقبت های سالمت در رفتارهای بهداشتی و استفاده از سیستم مراقبت های سالمت 

عمل می کند. عمل می کند. 

برای سالمندان، خودکارآمدی به افزایش انرژی، خواب بهتر، برای سالمندان، خودکارآمدی به افزایش انرژی، خواب بهتر، 
کاهش درد و ناراحتی، افزایش انعطاف پذیری در برابر افسردگی کاهش درد و ناراحتی، افزایش انعطاف پذیری در برابر افسردگی 
و سالمت کلی بهتر همراه است و سالمت کلی بهتر همراه است ]]2121[[؛ بنابراین خودکارآمدی که ؛ بنابراین خودکارآمدی که 

دربرگیرنده جنبه های مختلفی از مدیریت و مواجهه و کنترل بر دربرگیرنده جنبه های مختلفی از مدیریت و مواجهه و کنترل بر 
رویدادهای پیش روی است، در این مطالعه بررسی شده است. رویدادهای پیش روی است، در این مطالعه بررسی شده است. 

شادکامی  رابطه  مختلف  مطالعات  مطالعه،  این  شادکامی برخالف  رابطه  مختلف  مطالعات  مطالعه،  این  برخالف 
سالمنداِن سرای سالمندان را با سایر متغیرها مانند امید به زندگی، سالمنداِن سرای سالمندان را با سایر متغیرها مانند امید به زندگی، 
ابعاد کیفیت زندگی شامل سالمت جسمی، روان شناختی، روابط ابعاد کیفیت زندگی شامل سالمت جسمی، روان شناختی، روابط 
از زندگی، پذیرش خود، قدردانی و  از زندگی، پذیرش خود، قدردانی و اجتماعی و روانی، رضایت  اجتماعی و روانی، رضایت 
بخشش مطرح می کنند بخشش مطرح می کنند ]]2222[[، حال آنکه مطالعه ما شادکامی را ، حال آنکه مطالعه ما شادکامی را 

متغیر تأثیرگذار بر خودکارآمدی نشان می دهد. متغیر تأثیرگذار بر خودکارآمدی نشان می دهد. 

جدول جدول 55.. آنالیز رگرسیون بین خودکارآمدی و متغیرهای فردی سالمندان ساکن سرای سالمندان آنالیز رگرسیون بین خودکارآمدی و متغیرهای فردی سالمندان ساکن سرای سالمندان

نتیجه آزموننتیجه آزمون
سالمندان ساکن سرای سالمندانسالمندان ساکن سرای سالمندان

PPضریب استانداردضریب استانداردB

1212//141400//181800//00سنسن

2525//101011//383800//00جنسجنس

1616//242411//040400//00تحصیالتتحصیالت

7272//121200//333300//00اشتغالاشتغال

0909//11--2323//00--0404//00تأهلتأهل

4242//131300//212100//00تعداد فرزندانتعداد فرزندان

0101//00--003003//00--9797//00پول کافیپول کافی

7575//00--0909//00--3232//00رضایت خدماترضایت خدمات

جدول جدول 44. . میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی سالمندان مبتال به بیماری مزمن مقیم سرای سالمندان میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی سالمندان مبتال به بیماری مزمن مقیم سرای سالمندان 

میانگین میانگین ±انحراف معیارانحراف معیارگویهگویه

8585//00±±0404//33من اگر به سختی تالش کنم، همیشه می توانم حل مسائل دشوار را مدیریت کنم.من اگر به سختی تالش کنم، همیشه می توانم حل مسائل دشوار را مدیریت کنم.

6868//00±±6868//00اگر کسی با من مخالفت کند، می توانم برای دست یافتن به آنچه که می خواهم، راه و روش و ابزاری پیدا کنم.اگر کسی با من مخالفت کند، می توانم برای دست یافتن به آنچه که می خواهم، راه و روش و ابزاری پیدا کنم.

9898//00±±0101//33برای من چسبیدن به اهدافم و رسیدن به مقاصدم آسان است.برای من چسبیدن به اهدافم و رسیدن به مقاصدم آسان است.

9797//00±±9797//00من مطمئنم که می توانم به طور مؤثری با رویدادهای غیرمنتظره برخورد کنم.من مطمئنم که می توانم به طور مؤثری با رویدادهای غیرمنتظره برخورد کنم.

7979//00±±1111//33به خاطر کاردانی ام، می دانم چطور موقعیت های پیش بینی نشده را مدیریت کنم.به خاطر کاردانی ام، می دانم چطور موقعیت های پیش بینی نشده را مدیریت کنم.

7878//00±±2727//33اگر تالش الزم را داشته باشم، می توانم بیشتر مسائل را حل کنم.اگر تالش الزم را داشته باشم، می توانم بیشتر مسائل را حل کنم.

99//00±±9191//22من زمانی که با مشکالت روبه رو می شوم، می توانم آرام بمانم، زیرا که می توانم به توانایی های مقابله ای خودم تکیه کنم.من زمانی که با مشکالت روبه رو می شوم، می توانم آرام بمانم، زیرا که می توانم به توانایی های مقابله ای خودم تکیه کنم.

8989//00±±8282//22زمانی که با مشکلی مواجه می شوم، معمواًل می توانم چندین راه حل پیدا کنم.زمانی که با مشکلی مواجه می شوم، معمواًل می توانم چندین راه حل پیدا کنم.

7272//00±±1818//33اگر که من در رنج و سختی باشم، معمواًل می توانم به راه حلی فکر کنم.اگر که من در رنج و سختی باشم، معمواًل می توانم به راه حلی فکر کنم.

7878//00±±1818//33من معمواًل می توانم هر آنچه را که بر سر راه من سبز میمن معمواًل می توانم هر آنچه را که بر سر راه من سبز می  شود، مدیریت کنم.شود، مدیریت کنم.
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مشابه با یافته های این مطالعه مبنی بر نقش پیش بینی کننده مشابه با یافته های این مطالعه مبنی بر نقش پیش بینی کننده 
شادکامی بر خودکارآمدی طهماسبی پور، در یک مطالعه تحلیلی-شادکامی بر خودکارآمدی طهماسبی پور، در یک مطالعه تحلیلی-

دانشجویان  یعنی  متفاوت،  پژوهشی  جامعه  یک  در  دانشجویان مقطعی  یعنی  متفاوت،  پژوهشی  جامعه  یک  در  مقطعی 
پرسش نامه  و  آکسفورد  شادکامی  پرسش نامه  از  استفاده  پرسش نامه با  و  آکسفورد  شادکامی  پرسش نامه  از  استفاده  با 
خودکارآمدی شرر نشان می دهد که شادکامی و خرده مقیاس های خودکارآمدی شرر نشان می دهد که شادکامی و خرده مقیاس های 
آن به طور قابل توجهی خودکارآمدی را پیش بینی می کنند آن به طور قابل توجهی خودکارآمدی را پیش بینی می کنند ]]2323[[. . 
همچنین اِروزکان و همکاران در مطالعه ای روی همچنین اِروزکان و همکاران در مطالعه ای روی 556556 دانشجو،  دانشجو، 
ارتباط مثبت و معنا داری بین شادی ذهنی و خودکارآمدی نشان ارتباط مثبت و معنا داری بین شادی ذهنی و خودکارآمدی نشان 

دادند دادند ]]2424[[. . 

بر  را  خودکارآمدی  نقش  الرا،  حاضر  تحقیق  راستای  بر در  را  خودکارآمدی  نقش  الرا،  حاضر  تحقیق  راستای  در 
شادکامی سالمندان مطالعه کرده و نشان می دهد خودکارآمدی از شادکامی سالمندان مطالعه کرده و نشان می دهد خودکارآمدی از 
طریق خوش بینی و حمایت اجتماعی با افزایش بهزیستی ذهنی، طریق خوش بینی و حمایت اجتماعی با افزایش بهزیستی ذهنی، 
بیان  به  ارمغان می آورد.  به  برای سالمندان  بیان شادکامی بیشتری  به  ارمغان می آورد.  به  برای سالمندان  شادکامی بیشتری 
دیگر، این تحقیق تأثیر واسطه ارتباط شادکامی با خودکارآمدی دیگر، این تحقیق تأثیر واسطه ارتباط شادکامی با خودکارآمدی 
حمایت  توسط  تعدیل شده  روانی  سالمت  طریق  از  حمایت سالمندان  توسط  تعدیل شده  روانی  سالمت  طریق  از  سالمندان 

اجتماعی و خوش بینی را مطرح می کند اجتماعی و خوش بینی را مطرح می کند ]]2525[[. . 

در هر صورت، در مطالعه حاضر نقش متغیر هایی از این دست در هر صورت، در مطالعه حاضر نقش متغیر هایی از این دست 
و  است  نشده  تحلیل  و خودکارآمدی  بین شادکامی  رابطه  و در  است  نشده  تحلیل  و خودکارآمدی  بین شادکامی  رابطه  در 
احتماالً با ورود چنین متغیر هایی میزان پیشگویی خودکارآمدی احتماالً با ورود چنین متغیر هایی میزان پیشگویی خودکارآمدی 

توسط شادکامی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.توسط شادکامی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

نتیجه گیرینتیجه گیری

 میزان شادکامی با خودکارآمدی در سالمندان مقیم آسایشگاه  میزان شادکامی با خودکارآمدی در سالمندان مقیم آسایشگاه 
دچار بیماری های مزمن ارتباط مستقیمی دارد. نقصان هریک دچار بیماری های مزمن ارتباط مستقیمی دارد. نقصان هریک 
ناکارآمدی عملکردی سالمندان  و  باعث ضعف  این مؤلفه ها  ناکارآمدی عملکردی سالمندان از  و  باعث ضعف  این مؤلفه ها  از 
می شود. با توجه به گسترش روزافزون میزان سالمندان، توجه می شود. با توجه به گسترش روزافزون میزان سالمندان، توجه 

هرچه بیشتر به افزایش و ارتقای میزان شادکامی مهم می شود. هرچه بیشتر به افزایش و ارتقای میزان شادکامی مهم می شود. 

البته این پژوهش با محدودیت هایی همراه بود که پیشنهاد البته این پژوهش با محدودیت هایی همراه بود که پیشنهاد 
می شود تا با حجم نمونه و محدوده جغرافیایی بزرگ تر بررسی می شود تا با حجم نمونه و محدوده جغرافیایی بزرگ تر بررسی 
وسیع تری انجام شود تا ادبیات متراکم و منسجمی در خصوص وسیع تری انجام شود تا ادبیات متراکم و منسجمی در خصوص 

نحوه به کارگیری متغیرهای مورد پژوهش فراهم شود.نحوه به کارگیری متغیرهای مورد پژوهش فراهم شود.

در این پژوهش، نمونه ها فقط از  سراهای سالمندان مقیم تبریز در این پژوهش، نمونه ها فقط از  سراهای سالمندان مقیم تبریز 
انتخاب شدند و پیشنهاد می شود از همه سالمندان دچار بیماری  انتخاب شدند و پیشنهاد می شود از همه سالمندان دچار بیماری  

جدول  جدول  66.. همبستگی بین حیطه های شادکامی و خودکارآمدی سالمندان مبتال به بیماری مزمن مقیم سرای سالمندان همبستگی بین حیطه های شادکامی و خودکارآمدی سالمندان مبتال به بیماری مزمن مقیم سرای سالمندان

رضایت از رضایت از خودپندارهخودپندارهشادکامی خودکارآمدیشادکامی خودکارآمدی
زندگيزندگي

آمادگي آمادگي 
روانيرواني

سر ذوق سر ذوق 
بودنبودن

احساس احساس 
شادکامی شادکامی امیدواریامیدواریخودکارآمديخودکارآمديزیبایي شناسيزیبایي شناسي

)کل()کل(

من اگر به سختی تالش کنم، همیشه من اگر به سختی تالش کنم، همیشه 
می توانم حل مسائل دشوار را مدیریت کنم.می توانم حل مسائل دشوار را مدیریت کنم.

00//0707
P==00//3636

00//2020
P==00//0101

00//2424
P==00//004004

00//1414
P==00//1010

00//3030
P>00//001001

00//1111
P==00//2020

00//2020
P==00//0202

00//2121
P==00//0101

اگر کسی با من مخالفت کند، می توانم اگر کسی با من مخالفت کند، می توانم 
برای دست یافتن به آنچه که می خواهم، برای دست یافتن به آنچه که می خواهم، 

راه و روش و ابزاری پیدا کنم.راه و روش و ابزاری پیدا کنم.
00//1212

P==00//1515
--00//002002
P==00//9898

00//1919
P==00//0202

00//0202
P==00//8282

00//1818
P==00//0303

00//1111
P==00//1717

00//2222
P==00//009009

00//1515
P==00//0707

برای من چسبیدن به اهدافم و رسیدن به برای من چسبیدن به اهدافم و رسیدن به 
مقاصدم آسان است.مقاصدم آسان است.

00//1818
P==00//0303

00//0101
P==00//8585

00//2828
P==00//001001

00//1212
P==00//1717

00//2929
P==00//001001

00//0606
P==00//4848

00//1717
P==00//051051

00//2121
P==00//0101

من مطمئنم که می توانم به طور مؤثر با من مطمئنم که می توانم به طور مؤثر با 
رویدادهای غیرمنتظره برخورد کنم.رویدادهای غیرمنتظره برخورد کنم.

00//2121
P==00//0101

00//009009
P==00//9292

00//3535
P>00//001001

00//2121
P==00//0101

00//3636
P>00//001001

00//2020
P==00//0101

00//2323
P>00//008008

00//2828
P==00//001001

به خاطر کاردانی ام، می دانم چطور به خاطر کاردانی ام، می دانم چطور 
موقعیت های پیش بینی نشده را مدیریت موقعیت های پیش بینی نشده را مدیریت 

کنم.کنم.
00//1919

P==00//0202
00//0808

P==00//3333
00//4343

P>00//001001
00//3131

P>00//001001
00//4242

P>00//001001
00//2424

P==00//005005
00//1717

P==00//0404
00//3232

P>00//001001

اگر تالش الزم را داشته باشم، می توانم اگر تالش الزم را داشته باشم، می توانم 
بیشتر مسائل را حل کنم.بیشتر مسائل را حل کنم.

00//1616
P==00//0606

00//1414
P==00//1010

00//3939
P>00//001001

00//1818
P==00//0303

00//3939
P>00//001001

00//1818
P==00//0303

00//2626
P==00//002002

00//3030
P>00//001001

من زمانی که با مشکالت روبه رو می شوم، من زمانی که با مشکالت روبه رو می شوم، 
می توانم آرام بمانم، زیرا که می توانم به می توانم آرام بمانم، زیرا که می توانم به 

توانایی های مقابله ای ام تکیه کنم.توانایی های مقابله ای ام تکیه کنم.
00//2626

P==00//002002
00//3535

P>00//001001
00//3333

P>00//001001
00//1919

P>00//001001
00//4242

P>00//001001
00//3131

P>00//001001
00//2929

P>00//001001
00//3939

P>00//001001

زمانی که با مشکلی مواجه می شوم، معمواًل زمانی که با مشکلی مواجه می شوم، معمواًل 
می توانم چندین راه حل پیدا کنم.می توانم چندین راه حل پیدا کنم.

00//3131
P>00//001001

00//3131
P>00//001001

00//4040
P>00//001001

00//3232
P>00//001001

00//4646
P>00//001001

00//2828
P==00//001001

00//2929
P==00//001001

00//4242
P>00//001001

اگر من در رنج و سختی باشم، معمواًل اگر من در رنج و سختی باشم، معمواًل 
می توانم به راه حلی فکر کنم.می توانم به راه حلی فکر کنم.

00//1717
P==00//1414

00//2424
P==00//004004

00//3232
P>00//001001

00//2626
P==00//003003

00//3232
P>00//001001

00//2424
P==00//005005

00//2424
P==00//005005

00//3030
P>00//001001

من معمواًل می توانم هر آنچه را که بر سر من معمواًل می توانم هر آنچه را که بر سر 
راه من سبز میراه من سبز می  شود، مدیریت کنم.شود، مدیریت کنم.

00//1818
P==00//0303

00//1111
P==00//1919

00//2929
P==00//001001

00//2121
P==00//0101

00//3636
P>00//001001

00//1616
P==00//0606

00//1919
P==00//0202

00//2626
P==00//002002

2626//00خودکارآمدی کلخودکارآمدی کل
P==00//002002

00//2020
P==00//0101

00//4545
P>00//001001

00//2727
P==00//001001

00//4949
P>00//001001

00//2626
P==00//002002

00//3131
P==00//002002

00//4040
P>00//001001
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مزمن جهت مطالعه دقیق تر استفاده شود و سالمندانی که فقط  مزمن جهت مطالعه دقیق تر استفاده شود و سالمندانی که فقط  
دچار بیماری مزمن نیستند هم در مطالعه آتی استفاده شود تا دچار بیماری مزمن نیستند هم در مطالعه آتی استفاده شود تا 

نتایج همه سالمندان سنجیده تر و جامع تر بیان شود.نتایج همه سالمندان سنجیده تر و جامع تر بیان شود.

مالحظات اخالقيمالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهشپیروي از اصول اخالق پژوهش

مقاله حاضر با کد مقاله حاضر با کد IR.SHAHED.REC.1399.132 مورد تأیید  مورد تأیید 
کمیته اخالق کمیته اخالق دانشگاه شاهددانشگاه شاهد قرار گرفته است. قرار گرفته است.

حامي ماليحامي مالي

این تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمان های تأمین مالی این تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمان های تأمین مالی 
در بخش های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.در بخش های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.

مشارکت نویسندگانمشارکت نویسندگان

طراحي تحقیق، تحلیل و نظارت بر نگارش مقاله: رضا نوروززاده، طراحي تحقیق، تحلیل و نظارت بر نگارش مقاله: رضا نوروززاده، 
تحلیل و همکاري در نگارش و بازبیني مقاله: رضا نوروززاده، علی تحلیل و همکاري در نگارش و بازبیني مقاله: رضا نوروززاده، علی 

زارع پور مقدمی.زارع پور مقدمی.

تعارض منافعتعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی

بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه شاهددانشگاه شاهد و تمامی افراد 
و سالمندان سرای  کارکنان  از  اعم  پژوهش  در  کننده  شرکت 
سالمندان شهرستان تبریز که همکاری صمیمانه داشتند،تشکر 

و قدردانی می گردد.
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