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چکیده
خود مراقبتی شامل برخورد با نیازهای اساسی انسان و حفظ فعالیتهای مرتبط با سالمتی و حفظ
زندگی است و در زندگی تمامی افراد بهخصوص ورزشکاران بازنشسته اهمیت باالیی دارد .ازاینرو
پژوهش حاضر که با هدف تعیین تأثیر خود مراقبتی بر افسردگی و کیفیت زندگی ورزشکاران در دوران
بازنشستگی در استان آذربایجان شرقی انجام شد ،یک بررسی نیمه آزمایشی با پیشآزمون  -پسآزمون و
گروه کنترل بود .جامعهی آماری کلیهی ورزشکاران بازنشسته بودند که قبل از سال  1399ورزش حرفهای
خود را به اتمام رسانده بودند که از میـان آنهـا  50نفـر بـه روش نمونهگیری تصادفی ساده ( 25نفر برای
گروه آزمایش و  25نفر برای گروه شاهد) انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده؛ پرسشنامهی افسردگی
بک و پرسشنامهی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ( )WHOو پروتکل خود مراقبتی بودند که
پیش و پس از اجرای روش آموزش خود مراقبتی بر روی شرکتکنندگان اجرا و دادهها از طریق آمار
توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفتند .یافتههای پژوهش نشـان داد که آموزش خود مراقبتی باعث افزایش کیفیت زندگی و کاهش
افسردگی در ورزشکاران بازنشسته میشود ()P > 0/05؛ بنابراین با تشخیص بهموقع عالئم و نشانههـای
افسردگی و سطح کیفیت زندگی افراد ،با افـزایش پیـروی از رفتارهـای خـود مراقبتی و انجـام آن
مـیتـوان عـوارض روانـی و جسمی ناشی از افسردگی را کاهش داد و کیفیت زندگی افراد را ارتقا
بخشید.
کلیدواژهها :خود مراقبتی ،افسردگی ،کیفیت زندگی ،ورزشکاران بازنشسته.
 .1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران (نویسنده مسئول)
mohsensadeghi1324@gmail.com
 .2استاد ،گروه مدیریت ورزشی ،دان شکده علوم ورزشی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
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The effect of self-care on depression and quality of life of
athletes in retirement
M. Sadeghi1
S. M. Kashef2

Abstract
Self-care includes addressing basic human needs and maintaining
activities related to health and life preservation and is of great
importance in the lives of all people, especially retired athletes.
Therefore, the present study, which was conducted to determine the
effect of self-care on depression and quality of life of athletes in
retirement in East Azerbaijan province, was a quasi-experimental study
with pretest-posttest and control group. The statistical population was all
retired athletes who had completed their professional sports before 2020,
from which 50 people were selected by simple random sampling (25 for
the experimental group and 25 for the control group). Tools used; The
Beck Depression Inventory and the World Health Organization (WHO)
Quality of Life Questionnaire and the Self-Care Protocol were
administered to participants before and after self-care training, and data
were provided through descriptive statistics (mean and standard
deviation) and inferential statistics (analysis of covariance) Were
analyzed. Findings showed that self-care training increases quality of life
and reduces depression in retired athletes (P <0.05). Therefore, by timely
detection of signs and symptoms of depression and the quality of life of
individuals, by increasing self-care behaviors and doing so, it can reduce
the psychological and physical effects of depression and improve the
quality of life.
Keywords: self-care, depression, quality of life, retired athletes.
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مقدمه
مفهوم «مراقبت از خود» اولین بار توسط اورم 1مطرح و در سال  1959انتشار یافت.
طبق تعریف اورم مراقبت از خود رفتارهای آموخته شدهای هستند که شخص برای
حفظ یا ارتقای زندگی ،سالمتی و خوب بودن و پیشگیری و درمان انجام میدهد.
خود مراقبتی شامل برخورد با نیازهای اساسی انسان و حفظ فعالیتهای مرتبط با
سالمتی و حفظ زندگی است .مراقبت از خود هدفمند است و در تمامیت ساختاری
انسان ،کارکرد و تکامل او سهیم است و فرآیندی نسبی است که رفتارها و
انتخابهای هدفمندی را به همراه داشته و منعکسکننده نگرش و دانش هر فرد است.
قویترین بعد تئوری پرستاری اورم ارائه خود مراقبتی بهعنوان اولویت برای افراد در
سطوح گوناگون سالمتی است و فرد بهطور فعال در خود مراقبتیاش شرکت میکند.
خود مراقبتی ابعاد گوناگونی را در برمیگیرد نظیر خود مراقبتی جسمی ،روانی-
عاطفی ،اجتماعی ،معنوی و ...که مزایای آموزشهای این خود مراقبتیها در افسردگی
بهطور معنیداری ،به اثبات رسیده است .مطالعات متعددی نشان دادهاند که خود
مراقبتی مهمترین شکل مراقبت اولیه است؛ چه در کشورهای توسعهیافته ،چه در
کشورهای درحالتوسعه (وزارت بهداشت .)1393 ،بهبود رفتارهای خود مراقبتی اولین
گام در جهت کمک به افراد برای کنترل بهتر حالت روحی روانی خودشان است و
این مسئله اهمیت فهم فاکتورهای مؤثر بر رفتارهای خوددرمانی افراد افسرده را
آشکارتر میکند .همچنین طراحی و تقویت مداخالت مرتبط با رفتارهای خود مراقبتی
را ایجاب مینماید و به مراقبت دهندگان کمک میکند تا افسردگی را بهتر درمان
کنند و عوارض مرتبط با آن را کاهش دهند (نیشابوری و بلوچیفرد .)1392 ،در همین
1. Orem
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ارتباط در تحقیقی که زارعینژاد و حسینیالمدنی ( )1399انجام دادند ،یافتههای
پژوهش نشـان داد که آموزش خود مراقبتی باعث افزایش کیفیت زندگی و کاهش
افسردگی در بیماران دیابتی میشود .افراد باید تأثیر مثبت عمل و جنبه بالقوه منفی
عمل را برآورد نمایند .تجزیه و تحلیل ناآگاهانه منافع منهای موانع ممکن است در
جایی اتفاق بیفتد که افراد تأثیر عمل را در برابر موانع آن پرهزینه ،خطرناك،
ناراحتکننده ،وقتگیر و دور از مکان اصلی بودن ارزیابی نمایند و بر آن اساس،
رفتار را انجام میدهد یا از آن خودداری میکند (مروتی.)2007 ،
کلمه مرکب «کیفیت زندگی» به لحاظ لغوی هم در زبان فارسی و هم در زبان
انگلیسی متشکل از دو واژه کیفیت و زندگی است که در اساس خود اشاره به
چگونگی زیستن فرد و شرایط متمایز آن در افراد گوناگون دارد (رخشندهرو و
همکاران .)2016 ،بعد جسمانی کیفیت زندگی شامل دریافت فرد از تواناییهای خود
در انجام فعالیتها و وظایف روزانه که نیاز به صرف انرژی دارد ،درد و ناراحتی،
خواب و استراحت و ظرفیت توان انجام کارها است و بعد روانی کیفیت زندگی
جنبههای روحی و احساس سالمتی مانند افسردگی ،ترس ،عصبانیت ،خوشحالی و
آرامش را در بر میگیرد .بعضی از ردههای این ابعاد عبارت است از تصویر از خود،
احساسات مثبت ،احساسات منفی ،اعتقادات مذهبی ،فکر کردن ،یادگیری حافظه،
تمرکز حواس و همچنین بعد اجتماعی کیفیت زندگی به توانایی فرد در برقراری
ارتباط با اعضای خانواده ،همسایگان ،همکاران و سایر گروههای اجتماعی ،وضعیت
شغلی و شرایط اقتصادی کلی اشاره دارد (کوهن.)2013 ،1
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یادگیرى رفتارهاى خود مراقبتى مىتواند فرد را به سمت حفظ سالمتى و خوب بودن
سوق دهد ،سازگارى فرد را با شرایط موجود افزایش دهد و توان مراقبت از خود را در فرد
افزایش دهد .تبعیت از رفتارهاى خود مراقبتى در افراد بازنشسته از اهمیت به سزایى برخوردار
است .افراد مىتوانند با کسب مهارتهاى مراقبت از خود بر آسایش و توانایىهاى
عملکردى خود تأثیرگذار باشند .ارتقاى رفتارهاى مراقبت از خود مىتواند به افراد کمک
کند تا بر روى زندگى خود کنترل داشته باشند و با عوارض ناشى از بازنشستگی خود
سازگار شوند که این سازگارى منجر به ارتقاء کیفیت زندگى بیماران میگردد .رفتارهاى
مراقبت از خود مناسب ،سبب ارتقاء توانایىها ،انجام بهتر فعالیتهاى روزانه و دستیابى به
استقالل در افراد مىشود و بهاینترتیب وى در انجام عملکردهاى اجتماعى تواناتر و براى
زندگى امیدوارتر مىشود و نهایتاً از کیفیت زندگى مطلوبترى برخوردار میگردد (اورم،
 .)2015چراغی و همکاران دریافتند که با بهکارگیری الگوی خودمراقبتی اورم ،کیفیت
زندگی در تمامی ابعاد فیزیکی ،عاطفی و اجتماعی افزایش چشمگیری دارد که این افزایش
ازلحاظ آماری معنادار بوده است ،بهطوریکه در دو بعد از ابعاد کیفیت زندگی شامل بعد
جسمی و روانی افزایش قابلتوجهی مشاهده شده است (چراغی و همکاران .)2020 ،با
توسعه دانش در زمینه ورزش و تحقیقات انجام شده بسیاری از ورزشکاران به اهمیت خود
مراقبتی در کیفیت زندگی و کاهش افسردگی پی بردهاند لیکن در رسیدن به اینگونه
رفتارهای خود مراقبتی ورزشکاران با مشکالتی مواجه میشوند و ازآنجاکه تاکنون بعد خود
مراقبتی روانی -عاطفی جهت کاهش افسردگی و افزایش بهبود کیفیت زندگی ورزشکاران
بازنشسته مورد بررسی قرار نگرفته است این مطالعه با هدف بررسی تأثیر رفتارهای خود
مراقبتی روانی -عاطفی و با در نظر گرفتن نقش این عوامل در افزایش کیفیت زندگی و
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کاهش افسردگی انجام گرفته است .با توجه به شیوع زیاد افسردگی در ورزشکاران بازنشسته
و مشکالت جسمی ،عاطفی و اجتماعی تحمیل شده ناشی از تغییر یک بارۀ سبک زندگی
ورزشکاران در دوران بازنشستگی و نیز ازآنجاکه میزان توان خود مراقبتی علیالخصوص
خود مراقبتی روانی -عاطفی میتواند متأثر از فرهنگ و فضایی باشد که در آن زندگی
میکنیم در این پژوهش به مطالعهی تأثیر خود مراقبتی بر افسردگی و بهبود کیفیت زندگی
ورزشکاران بازنشسته پرداخته شده است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،یک پژوهش نیمه آزمایشی (نیمه تجربی) از نوع پیشآزمون –
پسآزمون با گروه کنترل بوده که در آن به اثر بخشی آموزش خود مراقبتی بر
افسردگی و بهبود کیفیت زندگی ورزشکاران بازنشسته پرداخته شده است .جامعه
آماری پژوهش حاضر را ،کلیهی ورزشکاران بازنشسته که قبل از سال  1399ورزش
حرفهای خود را به اتمام رساندهاند تشکیل میدادند .نمونهی پژوهش به دلیل افزایش
توان و یا اندازه اثر شامل  50نفر از ورزشکاران بازنشسته بودند که بهطور تصادفی ،از
بین جامعهی آماری ورزشکاران بازنشسته استان آذربایجان شرقی انتخاب شده و در دو
گروه آزمایش و گواه ( 25نفر در گروه آزمایش و  25نفر در گروه گواه) قرار
گرفتند .با توجه به متغیرهای تحقیق پرسشنامههای استفاده شده در این تحقیق
پرسشنامهی افسردگی بک )1996( 1با  21سؤال که هر کدام از سؤاالت نمرهای بین 0
تا  3میگیرند (کمترین نمره در این پرسشنامه  0و بیشترین نمره  63است) .ضریب
آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه  ،0/87ضریب اعتبار تنصیف  0/83و ضریب
1. Beck
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بازآزمایی به فاصلهی  3هفته  0/49بهدست آمد و پرسشنامهی کیفیت زندگی سازمان
جهانی بهداشت با  26سؤال و  4زیر مقیاس؛ سالمت جسمی ،سالمت روان ،روابط
اجتماعی و سالمت محیط اطراف بود .ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه محاسبه و
برای مؤلفههای سالمت جسمی  ،0/74سالمت روانی  ،0/86روابط اجتماعی  0/84و
سالمت محیط  0/78بهدست آمد .همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای کل این
پرسشنامه  0/83بهدست آمده است.
از نظر روش جمعآوری اطالعات پژوهش حاضر از نوع پسرویدادی بوده و طرح
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل
است .متغیر مستقل آموزش خود مراقبتی است که تنها در گروه آزمایش اعمال شده و
تأثیر آن بر نمرات پسآزمون در گروه آزمایش بررسی و با گروه گواه مورد مقایسه
قرار گرفته است .به همین منظور برای انجام این پژوهش و جمعآوری دادههای مورد
نیاز از پرسشنامههای افسردگی بک و پرسشنامهی کیفیت زندگی سازمان جهانی
بهداشت بهصورت زیر استفاده شده است.

ابتدا افراد شرکتکننده در پژوهش بهوسیله محقق و با روشهای تحقیق میدانی و
مشاهده شناسایی شدند ،سپس شرکتکنندگان در پژوهش فرم رضایتنامهی شرکت
در پژوهش را تکمیل کردند .پس از تکمیل فرم رضایتنامه ،از آزمودنیهای گروه
کنترل و آزمایش خواسته شد تا به پرسشنامههای افسردگی و کیفیت زندگی پاسخ
دهند .محقق پرسشنامهها را بهصورت انفرادی و در یک جلسه در فضایی آرام در
همان مکانهایی که آزمودنیها حضور داشتند به آزمودنیها ارائه نموده پس از
توضیح در مورد نحوهی تکمیل پرسشنامهها از شرکتکنندگان خواسته شد در
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صورت مبهم بودن گویههای پرسشنامهها با طرح سؤال ابهامات خود را رفع کنند .برای
تکمیل پرسشنامهها محدودیت زمانی وجود نداشت .بهمنظور کنترل تأثیر احتمالی
ترتیب آزمونها ،مجموعهی آزمونها با ترتیبی متفاوت و بهطور تصادفی به هر
آزمودنی ارائه شد .سپس  10جلسه آموزش خود مراقبتی طبق پروتکل ،بهصورت
سخنرانی توسط پژوهشگر و با نظارت کارشناس متخصص (کارشناس ارشد
روانشناسی) آموزش دیده و بدون اطالع از اهداف پژوهش بودند ،بهصورت بحث دو
طرفه در سالن آموزشی پلی کلینیک سالمت تبریز ،برای گروه آزمایش برگزار شد.
هر جلسه  90دقیقه به طول انجامید که برای جلوگیری از ایجاد خستگی در بیماران این
 90دقیقه به دو قسمت  45دقیقهای تقسیم شد .در طی جلسه مطالب بهصورت ساده و
قابلفهم ارائه گردید در  45دقیقهی دوم در مورد مطالب گفته شده پرسش و پاسخ
صورت گرفت و اگر برای فردی مطالب تفهیم نشده بود بهصورت جداگانه مسائل
گفته شده بازگو و تفهیم شد .در پایان هر جلسه تکالیف خانگی داده میشد و ابتدای
جلسهی بعد ضمن بررسی تکالیف انجام شده بازخورد الزم ارائه میشد .پس از اتمام
مداخله ،از هر دو گروه آزمایش و کنترل پسآزمون گرفته شد و بعد از  1ماه بهمنظور
بررسی پایداری اثرات مداخله مجدداً ارزیابی با ابزارهای پژوهش صورت گرفت.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از بستهی آماری برای علوم اجتماعی ( )SPSSاستفاده شد،
به این صورت که ابتدا به ارائهی آمار توصیفی و سپس برای ارائهی یافتههای استنباطی
و آزمون معنیداری ارتباط بین متغیرها از روش تحلیل کواریانس چند متغیره برای
تحلیل استفاده شده است.
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یافتههای پژوهش
در این بخش ابتدا یافتههای توصیفی در قالب یافتههای جمعیتشناختی و یافتههای
توصیفی متغیرهای تحقیق آورده شده است .سپس در ادامه به یافتههای استنباطی
پرداخته شده و به تجزیهوتحلیل دادهها در راستای رسیدن به اهداف تحقیق پرداخته
شده است .در جدول  1خالصه یافتههای جمعیتشناختی افراد حاضر در نمونه تحقیق
آورده شده است.
جدول  :1خالصه یافتههای جمعیتشناختی نمونه آماری.
متغیر پژوهش
جنسیت

سن

سطح تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

طبقه
زن

21

42

مرد

29

58

 40-30سال

21

42

 50-40سال

14

28

 60-50سال

12

24

باالی  60سال

3

6

زیر دیپلم

15

30

دیپلم

25

50

کارشناسی

10

20

کارشناسی ارشد و باالتر

0

0

در جدول  2خالصهی آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق آورده شده است.
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جدول  :2خالصه آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
گروهها

متغیرها
افسردگی
کیفیت زندگی

پیشآزمون

گروه آزمایش
انحراف
میانگین
استاندارد
4/07
47/75

گروه کنترل
انحراف
میانگین
استاندارد
4/15
46/32

پسآزمون

30/30

3/97

46/92

4/35

پیشآزمون

23/65

4/21

35/55

4/48

پسآزمون

37/38

8/54

37/33

3/83

شرط استفاده از تحلیل کوواریانس نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای پژوهش در
هر دو گروه (آزمایش و کنترل) ،همگنی واریانسها و یکسان بودن شیب خط
رگرسیونی است که بدین منظور به ترتیب ابتدا با استفاده از آزمون شاپیرو -ویلک،
آزمون لوین و مفروضهی یکسان بودن شیب خط رگرسیون به بررسی این
پیشفرضها میپردازیم.
با توجه به نتایج جدول  ،3سطح معنیداری آزمون شاپیرو  -ویلک در متغیرهای
افسردگی و کیفیت زندگی ،باالتر از  0/05است (با سطح معنیداری،)P > 0/05 ،
ازاینرو فرض نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته که یکی از شرایط استفاده از تحلیل
کوواریانس است تأیید میگردد.
جدول  :3آزمون شاپیرو  -ویلک
آزمون شاپیرو  -ویلک
متغیرها
افسردگی
کیفیت زندگی

شاخص

سطح معنیداری

پیشآزمون

0/145

0/09

پسآزمون

0/121

0/118

پیشآزمون

0/132

0/354

پسآزمون

0/139

0 /3

201 

تأثیر خود مراقبتی بر افسردگی و کیفیت زندگی ورزشکاران...

با توجه به نتایج بهدست آمده از آزمون لون که در جدول  4آورده شده است،
برای بررسی برابری واریانسهای خطا میتوان گفت پیشفرض همگنی واریانسها
برای متغیرهای افسردگی و کیفیت زندگی؛ با سطح معنیداری ( )P>0/05رعایت
شده است .این امر از آن جهت مهم است که پایایی نتایج بعدی را تأیید میکند.
جدول  :4نتایج آزمون لون
F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنیداری

افسردگی

0/515

1

48

0/332

کیفیت زندگی

0/260

1

48

0/614

متغیرها

براساس نتایج مندرج در جدول  5سطح معنیداری سطر اثر متقابل ()p = 0/228
بزرگتر از  )P>0/05( 0/05است ،بنابراین مفروضهی یکسان بودن شیب خط
رگرسیون پذیرفته میشود.
جدول  :5نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیون
منبع تغییرات

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معنیداری

گروه

39/426

1

39/426

70/931

0/036

پیشآزمون

12/647

1

12/647

22/102

0/085

گروه*پیشآزمون

4/382

1

4/382

7/219

0/228
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همانطور که در جدول  6مشاهده میشود تفاوت دو گروه در میزان تأثیر آموزش
خود مراقبتی در مرحله پسآزمون معنیدار است ( P > 0/05و  46( = 35/233و )1
)F؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت آموزش خود مراقبتی در میزان افسردگی
ورزشکاران بازنشسته مؤثر بوده است و باعث کاهش افسردگی در گروه آزمایش شده
است.
جدول  :6نتایج اثرات بین آزمودنی در افسردگی
سطح

مجذورات

مجموع

معنیداری

سهمی

گروه

0/313

1

0/313

0/104

0/001

0/534

پیشآزمون (افسردگی)

326/33

1

326/33

108/81

0/001

0/926

گروه * پیشآزمون

105/57

1

105/57

35/233

0/001

0/806

خطا

77/905

46

2/966

کل

2061

50

منبع

درجه

مجذورات آزادی

میانگین

F

مجذورات

بهعبارتدیگر نتایج تحلیل کوواریانس آمده در جدول  6نشان میدهد که آیا
اعمال متغیر مستقل بر تغییرات متغیر وابسته اثرگذار بوده یا خیر؟ سطح معنیداری
آمارۀ  Fنشان میدهد که آموزش خود مراقبتی در افسردگی ورزشکاران بازنشسته
اثرگذار بوده است.
جدول :7میانگینهای تعدیل شدۀ افسردگی
گروهها

میانگین

خطای انحراف استاندارد

فاصله اطمینان %95
کران باال

کران پایین

گروه آزمایش

3/625

0/459

2/681

4/569

گروه کنترل

10/188

0/455

9/252

11/124
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پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،اثر معنیدار عامل بین آزمودنیها
(آموزش خود مراقبتی) وجود داشت ( P > 0/05و  46( = 35/233و  .)F )1نمرات
میانگین تعدیل شده نشان میدهد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل از
افسردگی پایینتری برخوردار میباشند .درنتیجه میتوان بیان نمود که آموزش خود
مراقبتی بر کاهش افسردگی در ورزشکاران بازنشسته تأثیر دارد.
نتایج آمده در جدول  8نشان میدهد که تفاوت دو گروه در میزان تأثیر آموزش

خود مراقبتی در مرحلهی پسآزمون معنیدار است ( P > 0/05و  46( = 213/533و

)F )1؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت آموزش خود مراقبتی بر میزان کیفیت زندگی
ورزشکاران بازنشسته مؤثر بوده است و باعث افزایش کیفیت زندگی در گروه
آزمایش شده است.
جدول  :8نتایج اثرات بین آزمودنی در کیفیت زندگی
منبع

مجموع درجه میانگین
مجذورات آزادی مجذورات

F

مجذورات
سطح
معنیداری سهمی

2881/982

1

575/809 2881/982

0/000

0/534

پیشآزمون (کیفیت زندگی) 3069/339
1068/753
گروه * پیشآزمون

1

613/242 3069/339

0/000

0/926

1

213/533 1068/753

0/000

0/806

خطا

133/130

46

کل

140032

50

گروه

5/005

بهعبارتدیگر نتایج تحلیل کوواریانس آمده در جدول  8نشان میدهد که آیا
اعمال متغیر مستقل بر تغییرات متغیر وابسته (کیفیت زندگی) اثرگذار بوده یا خیر؟
سطح معنیداری آمارهی  Fنشان میدهد که آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی

ورزشکاران بازنشسته اثرگذار بوده است.
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جدول :9میانگینهای تعدیل شدۀ کیفیت زندگی

گروهها

میانگین

خطای انحراف
استاندارد

فاصله اطمینان %95
کران باال

کران پایین

گروه آزمایش

77/460

0/624

76/177

78/743

گروه کنترل

50/960

0/620

49/685

52/236

پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،اثر معنیدار عامل بین آزمودنیها (آموزش

خود مراقبتی) وجود داشت ( P > 0/05و  46( = 213/533و  .)F )1نمرات میانگین
تعدیل شده نشان میدهد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل از کیفیت
زندگی باالتری برخوردار میباشند .درنتیجه میتوان بیان نمود که آموزش خود
مراقبتی بر افزایش کیفیت زندگی در ورزشکاران بازنشسته تأثیر دارد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدست آمده نشان میدهد که دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر
افسردگی تفاوت دارند و این تفاوت بین دو گروه در مرحلهی پسآزمون معنادار
است ،درنتیجه آموزش خود مراقبتی بر میزان افسردگی ورزشکاران بازنشسته مؤثر
بوده است و باعث کاهش افسردگی در گروه آزمایش شده است .این نتیجه در
راستای یافتههای پژوهشی مژدهی و همکاران ( ،)1390سجادی و همکاران (،)1390
شیرازی و همکاران ( ،)1392محمودی ( ،)1395پترسون و زتل ،)2009( 1ساکو و
بیکوسکی ،)2011( 2بولمیجر 3و همکاران ( ،)2011پـوجی لسـتاری 4و همکاران
1. Peterson & Zettle
2. Sacco & Bykowski
3. Bohlmeijer
4. PujiLestari
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( ،)2013باند و بانس ،)2013( 1گـری 2و همکــاران ( ،)2013فورمن 3و همکاران
( ،)2015الجاسم 4و همکاران ( ،)2016هایز و زتل )2016( 5قرار دارد .علت بروز
افسردگی در ورزشکاران بازنشسته واضح نیست ولی عواملی چون بیحرکتی و تغییر
ناگهانی سبک زندگی را در ایجاد آن مؤثر میدانند .افسردگی نه تنها منجر به عوارض
روانشناختی و اجتماعی در ورزشکاران بازنشسته میشود ،بلکه ممکن است عامل
خطری برای مختل شدن رفتارهای خود مراقبتی باشد .به نظر میرسد افـزایش
عملکـرد خـود مراقبتی میتواند پیـروی از روشهای درمـان افسردگی را افـزایش
داده و منجر به کاهش عالئم و نشانههای جـسمی افسردگی گـردد .از سوی دیگر
افسردگی مرتبط با بازنشستگی از طریق تأثیر بر منافع خالص بهطور غیرمستقیم بر
رفتارهای خود مراقبتی مؤثر است .همواره از افسردگی بهعنوان یکی از موانع مهمی
که از انجام دستورات خود مراقبتی در افراد افسرده جلوگیری میکرده ،یاد شده است.
بهاینترتیب که اگر هدف بهبود فعالیتهای خود مراقبتی باشد میتوان با افزایش خود
کارآمدی افراد و منافع خالص ،یعنی تقویت ترجیح منافع انجام رفتار در مقابل موانع
آن و همچنین تقویت همزمان شدت و حساسیت درك شده به آن دست یافت .برای
ارتقای اعتقاد افراد به کفایت و کارآمدی خود در جهت انجام رفتارهای مراقبت و
کاهش افسردگی میتوان منبع کنترل درونی آنها را بهبود بخشید و برای دستیابی به
این مورد باید به افراد آموزش داد که خودشان باید با برنامهریزی در زمینه انجام
مراقبتهای خود در جهت کنترل حاالت روحی روانی تالش کنند و عامل اصلی
جلوگیری از عوارض افسردگی ،خودشان میباشند.
1. Bond & Bunce
2. Gary
3. Forman
4. Aljasem
5. Hayes & Zettle
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دیگر نتایج بهدست آمده حاکی از تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایش و کنترل با
توجه به متغیر کیفیت زندگی در مرحله پسآزمون است ،درنتیجه آموزش
خودمراقبتی بر میزان کیفیت زندگی ورزشکاران بازنشسته مؤثر بوده و باعث افزایش
کیفیت زندگی در گروه آزمایش شده است .این نتیجه در راستای یافتههای پژوهشی
سعیدپور و همکاران ( ،)1392نیشابوری و بلورچی فرد ( ،)1392جلیلیان و همکاران
( ،)1394اصغری و همکاران ( ،)1394گری و همکاران ( ،)2013لئو و اوون،)2015( 1
هاوتون و تاملینسون )2019( 2قرار دارد .یافتههاى این پژوهش نشان داد که رفتارهاى
خود مراقبتى بهعنوان یک شیوه آموزشــى مىتواند تأثیر قابل مالحظه و ماندگارى بر
کیفیت زندگى ورزشکاران بازنشسته داشته باشــد .یافتههاى مطالعه حاضر مؤثر بودن
روش آموزش رفتارهاى خودمراقبتى را بر بهبود تمام ابعاد کیفیت زندگى ورزشکاران
بازنشسته مورد تأکید قرار مىدهد .اصل مهم در خود مراقبتى ،مشارکت و قبول
مسئولیت از طرف فرد اســت تا با انجام صحیح رفتارهاى مراقبت از خود ،بسیارى از
عوارض کنترل شود (اسچریورز 3و همکاران .)2013 ،فعالیتهاى خود مراقبتى
مىتواند فرد را به سمت حفظ سالمت و خوب بودن سوق دهد ،سازگارى فرد را بیشتر
نماید و میزان ناتوانى و از کارافتادگی فرد را کاهش دهد (کانل.)2015 ،
در تبیین این نتیجه میتوان بیان نمود کیفیت زندگی برداشت یک فرد از موقعیت
خود ،میزان لـذت وی از موقعیـتهـای مهـم زنـدگی و مرتبط با اهداف و انتظارات
فرد است ،میتوان گفت عواملی مثل جو صمیمانه و محترمانه ،ابراز آزاد احساسات،
همبستگی و درك همدالنه در شیوههای مورد استفاده در قالب گروهدرمانی به شیوهی
آموزشی با تأکید بر مفاهیم مربوط به خود در کنار خصوصیات و ویژگیهای مشترك
1. Lev & Owen
2. Hawthone & TomlinSon
3. Schreurs
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افراد ،باعث ایجاد نگرشی متفاوت نسبت به قبل از دوره برگزاری این دورهها در
شرکتکننده شده است .این تغییر نگرش موجب بهبود روابط و افزایش امیدواری به
اصالح مسیر آینده زندگی و داشتن احساس رضایتمندی از خود در اکثر
شرکتکنندگان گردید و درنتیجه اثر مثبتی را بر کیفیت زندگی آنها میگذارد .در
آموزش خود مراقبتی به افراد بازنشسته ،آموزش داده میشود تا میزان مسئولیت خود را
در قبال رفتارهای خویش افزایش دهند .مطابق این دیدگاه کنترل انسان بر رفتار ،یک
کنترل آگاهانه است بهطوریکه فرد «رفتار کلی» را انتخاب کرده و مسئول خویش
است .انسان خواستهها ،انتظارات ،افکار ،عقاید و اعمال خود را طوری انتخاب میکند
که بتواند بهترین و خوشایندترین حالت را در خویش ایجاد نماید و این مسئوالنه
زندگی کردن باعث باال رفتن کیفیت زندگی میشود.
پیشنهادات
از اهداف مهم هر تحقیق اســتفاده از نتایج آن در عمل است تا بتواند راهگشای
مشکالت موجود و بهبود وضعیت گردد .نتایج این تحقیق بیانگر آن است که آموزش
رفتارهای خود مراقبتی باعث بهبود مراقبت از خود و کیفیت زندگی ورزشکاران
بازنشسته میشود ،لذا پیشنهاد میشود که پزشکان ،مشاوران و پرستاران در حین انجام
مداخالت ،رفتارهای مراقبت از خود را به افراد آموزش دهند و آموزشهای
برنامهریزی شدهای بر اساس سن ،جنس و سطح تحصیالت افراد تدوین نمایند.
همچنین نتایج این پژوهش میتواند راهنمایی براى مدیران و متصدیان آموزشی باشد
تا تأثیر رفتارهای خود مراقبتی بر کیفیت زندگی ورزشکاران بازنشسته را بشناسند و با
برپایی کالسها و دورههای آموزشی در ارتقای آگاهی و مشاوره در زمینه شناخت
مفهوم کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر ارتقای آن اهتمام ورزند.
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