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Abstract
Introduction: Psychological well-being is one of the important components of mental health in 
the elderly, and it is important to study the factor affecting on it. Therefore, the current study was 
conducted in Iran with the aim to investigate the role of self-directed learning readiness and the 
internal locus of control in predicting the psychological well-being of the elderly.
Methods: This study had a descriptive-analytic and correlational design. The statistical population 
included all male and female over 60 years of age in Ahvaz city. Among this population, 126 
elderly adults (24 females and 102 males) were selected using available sampling method. The data 
were collected using the self-directed learning readiness Questionnaire, the internal-external locus 
of control Questionnaire and Psychological Well-being Scale. Data were analyzed by descriptive 
methods (mean and standard deviation) and multivariate covariance analysis using statistical software 
SPSS v.23 was analyzed.
Results: Descriptive findings indicated that there were 24 female and 102 male and the mean age of 
the sample was 74.45. Also, the results showed that self-directed learning readiness and the internal 
locus of control are positively correlated with psychological well-being (P <0.001). Multivariate 
regression showed that self-directed learning readiness and the internal locus of control are predictors 
of psychological well-being among the elderly, and self-directed learning readiness is more effective 
than internal locus of control on the psychological well-being of the elderly.
Conclusions: Based on research findings, locus of control and self-directed learning readiness have 
a relationship with each other, moreover, these variables predicts psychological well-being in the 
elderly.
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چکیده
مقدمــه: بهزیســتی روان شــناختی یکــی از مؤلفــه هــای مهــم ســامت روان در ســالمندان اســت و مطالعــه عوامــل مؤثــر بــر آن مهــم 
اســت. بنابرایــن، مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش آمادگــی بــرای یادگیــری خودراهبــر و منبــع کنتــرل درونــی در پیــش بینــی 

بهزیســتی روان شــناختی ســالمندان ایرانــی صــورت گرفــت.
روش کار: ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی- تحلیلــی و از نــوع همبســتگی اســت. جامعــه آمــاری شــامل کلیــه مــردان و زنــان بــاالی 60 
ســال در شــهر اهــواز بــود. از میــان ایــن جمعیــت، 126 ســالمند )24 زن و 102 مــرد( بــا روش نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند. 
داده هــا بــا اســتفاده از پرســش نامــه آمادگــي یادگیــري خــود راهبــر ، پرســش نامــه منبــع کنتــرل دروني-بیرونــی و مقیــاس بهزیســتي 
روان شــناختي جمــع آوري شــد. داده هــا بــا اســتفاده از روش هــای توصیفــی )میانگیــن و انحــراف معیــار( و رگرســیون چنــد متغیــره بــا 

اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری SPSS v.23 تحلیــل گردیــد.
یافته ها: یافته هـای توصیفـی بیانگـر آن بـود کـه تعـداد 24 نفـر زن و 102 نفـر مـرد قـرار داشـتند کـه میانگیـن سـنی بدسـت آمـده 
از آنــان 74/45 بــود. همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه آمادگــي یادگیــري خودمحــور و منبــع کنتــرل درونــي بــا بهزیســتي روان شــناختي 
رابطــه مثبــت دارنــد )P> 0/001(. رگرســیون چنــد متغیــره نشــان داد کــه آمادگــی بــرای یادگیــری خودراهبــر و منبــع کنتــرل درونــي از 
متغیرهــای پیــش بیــن بهزیســتی روان شــناختی ســالمندان بشــمار مــی رونــد و یادگیــری خودراهبــر نســبت بــه منبــع کنتــرل درونــي بــر 

بهزیســتی روان شــناختی ســالمندان اثــر بیشــتری دارد.
نتیجــه گیــري: براســاس یافتــه هــای پژوهــش، متغیرهــای منبــع کنتــرل درونــی و آمادگــی بــرای یادگیــری خودراهبــر عــاوه بــر دارا 

بــودن ارتبــاط بــا یکدیگــر، بهزیســتی روان شــناختی را نیــز در ســالمندان پیــش بینــی مــی کننــد.
کلید واژه ها: بهزیستی روان شناختی، سالمندی، آمادگی برای یادگیری خودراهبر، منبع کنترل.

مقدمه
ــی  ــد طبیع ــن دوره رش ــه آخری ــیدن ب ــای رس ــه معن ــالمندی، ب س
انســانی اســت. بــا رســیدن بــه 60 ســالگی، یــک فــرد بــه عنــوان 
ســالمند طبقــه بنــدی مــی شــود )1(. شــواهد نشــان مــی دهــد که 
جمعیــت ایــران بــه طــور فزاینــده ای در حــال گــذار از جوانــی بــه 
ــا  ــالخوردگی اســت. براســاس برآورده ــالمندی و س ــای س دوره ه
طبــق ســن متوســط بــاروری، افــراد در ســن 60 ســال و باالتــر تــا 
ســال 2050 نماینــده 31درصــد )تقریبــا 29 میلیون نفــر( از جمعیت 

ــود. پیــش بینــی مــی شــود جمعیــت ســنی 65  ایــران خواهنــد ب
ســال و باالتــر، 22 درصــد )بیــش از 20 میلیــون( و جمعیــت 
ــون( در  ــدود 3/5 میلی ــد )ح ــر، 3/8درص ــالخوردگان 80 و باالت س
ســال 2050 باشــد کــه ایــن میــزان تقریبــاً چهــار برابــر بیشــتر از 
ارقــام مربوطــه در ســال 2015 اســت. اطاعــات در مــورد ســرعت 
پیــری جمعیــت حاکــی از آن اســت کــه ایــران بیــن ســال هــای 
2015 تــا 2050 دومیــن کشــور از نظــر درصــد افزایــش جمعیــت 
در 60 ســالگی و باالتــر، و بــا اختــاف کمتــر از 0/1 درصــد پــس 

از کــره جنوبــی اســت )2، 3(.
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ــالمندان  ــناختی  س ــتی روان  ش ــث بهزیس ــات مبح ــرا مطالع اخی
ــد، بطــوری کــه برخــی بررســی هــا  ــرار داده ان ــورد توجــه ق را م
ــراد  ــودن آن )5( در اف ــن ب ــه پایی ــودن آن )4( و برخــی ب ــه باالب ب
ــاره  ــناختی اش ــتی روان  ش ــد. بهزیس ــی کنن ــان م ــال اذع میانس
ــت و  ــل از تمامی ــی کام ــه آگاه ــامت دارد ک ــی از س ــه حس ب
یکپارچگــی در تمــام جنبه هــای فــرد را شــامل می شــود )6(. افــراد 
بــا احســاس بهزیســتی زیــاد، بــه طــور عمــده ای هیجانــات مثبــت 
را تجربــه و از حــوادث و وقایــع پیرامــون خــود ارزیابــی مثبتــی مــی 
ــوادث  ــم، ح ــتی ک ــاس بهزیس ــا احس ــراد ب ــه اف ــد؛ در حالی ک کنن
ــات  ــی و هیجان ــوب ارزیاب ــان را نامطل ــای زندگی ش و موقعیت ه
منفــی را بیشــتر تجربــه می کننــد )7(. بهزیســتی روان  شــناختی بــر 
ــکات  ــل مش ــراد در مقاب ــری اف ــا و واکنش پذی ــرل بیماری ه کنت
ــتی  ــان بهزیس ــه در آن ــالمندانی ک ــن س ــد. بنابرای ــک می کن کم
ــد و  ــرای رش ــالمی را ب ــو س ــد، ج ــدا کن ــا پی ــناختی ارتق روان ش

ــد.  ــن می کنن ــود تأمی ــرورش خ پ
از ســوی دیگــر، مطالعــات نشــان داده انــد کــه ســطح بهزیســتی و 
تعامــل عاطفــی افــراد از مؤلفــه هــای اساســی در مســیر یادگیــری 
اســت )8( و افــراد دارای حــس بــاالی بهزیســتی احساســات مثبــت 
ــری در  ــیر یادگی ــی از مس ــی مثبت ــد و ارزیاب ــی کنن ــه م را تجرب
حــوادث و وقایــع پیرامــون خــود دارنــد )9(. در ایــن بین، بهزیســتی 
روان شــناختی نقــش بســزایی در یادگیــری خــود راهبــر افــراد دارد 
)10(. خودراهبــری در یادگیــری بــه مشــارکت فعــال فــرد در ابعــاد 
رفتــاری، انگیزشــی، شــناختی و فراشــناختی در فراینــد یادگیــری به 
منظــور بــه حداکثــر رســاندن آن اطــاق مــی شــود )11(. آمادگــی 
ــدگان  ــه یادگیرن ــت ک ــردی اس ــر رویک ــری خودراهب ــرای یادگی ب
ــه  ــیدن ب ــناختی و رس ــد ش ــری در فراین ــئولیت پذی ــت مس را جه
نتایــج یادگیــری ارزشــمند بــر مــی  انگیزانــد )12(. یادگیــری خــود 
راهبــر اعتمــاد بــه نفــس فراگیــران و ظرفیــت آنــان بــرای یادگیری 
مســتقل در محیــط هــا و موقعیــت هــای آموزشــی و کاری چالــش 
ــرای  ــاد ب ــتیاق زی ــد )13، 14(. اش ــی ده ــش م ــز را افزای برانگی
ــری،  ــر یادگی ــرل ب ــت؛ داشــتن کنت ــری؛ کنجــکاوی، خاقی یادگی
ــل  ــای ح ــارت ه ــه و مه ــی مطالع ــای اساس ــارت ه ــتن مه داش
مســاله از ویژگــی هــای افــراد خــود راهبــر در یادگیــری اســت )15، 
16(. الزم بــه ذکــر اســت از دیــدگاه فیشــر و کینــگ )17( یادگیری 
ــه شــده اســت کــه  ــی در نظــر گرفت ــر اصل ــر، ســه متغی خودراهب
خــود مدیریتــی، خودکنترلــی و میــل بــرای یادگیــری را شــامل می 
شــود. توانایــی یادگیــری خودراهبــر ارتبــاط نزدیکــی بــا یادگیــری 
مــادام العمــر و مداخــات آمــوزش مــداوم دارد و بــه افــراد مســن 
اجــازه مــی دهــد راهبردهــای مقابلــه و مراقبــت از خــود را توســعه 

ــر  ــر باالت ــری خودراهب ــی یادگی ــورداری از توانای ــد )18(. برخ دهن
بــه عنــوان عاملــی کــه باعــث افزایــش بهزیســتی روانشــناختی و 
توانایــی جلوگیــری از افــت عملکــرد زودرس در افــراد ســالخورده 
مــی شــود شــناخته شــده اســت )18، 19، 20، 21(. بــا ایــن حــال، 
ــی  ــودن توانای ــرد ب ــه ف ــر ب ــورد منحص ــی در م ــات اندک مطالع
خودراهبــری یادگیــری در میــان ســالمندی و بررســی آن در ایــن 

گــروه پرداختــه انــد.
از آنجایــی کــه نتایــج مطالعــه گاردنــر )22( نشــان داد کــه آمادگــی 
ــن بهزیســتی  ــن پیــش بی ــری بهتری ــری در یادگی ــرای خودراهب ب
روان شــناختی اســت تــا منبــع کنتــرل درونــی ، منبــع کنتــرل از 
دیگــر متغیرهایــی بــود کــه در ایــن مطالعــه مــورد بررســی قــرار 
گرفــت. منبــع کنتــرل بــه عنــوان میــزان درکــي کــه فــرد نتایــج را 
تحــت تاثیــر رفتــار خــود مــي دانــد، تعریــف شــده اســت بــه حدي 
کــه فــرد اتفاقــات روزمــره را بــه رفتــار خــود نســبت مــي دهــد، 
اشــاره دارد )23(. دو نــوع جهــت گیــري در زمینــة منبــع کنتــرل در 
افــراد وجــود دارد. منبــع کنتــرل بــه اعتقــاد شــخصی فــرد در مــورد 
وقایعــی کــه در زندگــی صــورت مــی گیرنــد و یــا نتیجــه تــاش و 
کنتــرل شــخصی یــا نیروهــای خارجــی ماننــد سرنوشــت و شــانس 

هســتند، اشــاره دارد )24(.
 تحقیقــات گویــای آن اســت کــه بهزیســتی روان شــناختی مفهــوم 
متنــوع چندبعــدی اســت )25، 26( کــه بــا آمیــزه ای از مولفــه های 
ــی  ــت و تجــارب زندگ ــای شــخصیتی هوی ــی ه ــی و ویژگ عاطف
گســترش مــی یابــد )27(. همانطــور که گرافیــو و سیلورســتی )24( 
اظهــار داشــتند، منبــع کنتــرل وابســته به بهزیســتی روان شــناختی 
و ســامت روانــی اســت. در مطالعــه کارگــر و همــکاران )28( روی 
نوجوانــان مشــخص شــد افــراد بــا منبــع کنتــرل درونــی با داشــتن 
تمایــل بــه انجــام وظایــف درســی در مقایســه بــا افــراد بــا منبــع 
کنتــرل درونــی و اســتفاده بیشــتر از راهبردهــای مقابلــه ای دارنــد 
کــه منجــر بــه تنظیــم روان شــناختی بهتــر در آنــان مــی شــود. 
منبــع کنتــرل در گــروه ســالمندان مفهــوم بســیار مهمــی اســت. 
ــل  ــن عام ــرل عمــده تری ــع کنت ــه منب ــی شــود ک ــرا تصــور م زی
ــدی را تشــکیل  ــی بع ــادار زندگ ــرات معن ــا تغیی ــرد ب ــازگاری ف س
مــی دهــد )29(. مطالعــات نشــان دادنــد کــه بیــن منبــع کنتــرل 
ــاال در ســالمندان رابطــه وجــود دارد  و بهزیســتی روان شــناختی ب
)30، 31، 32(. ســلم آبــادی و همــکاران )33( دریافتنــد کــه از بیــن 
ــوان  ــی ت ــرل درون ــع کنت ــا منب ــرل، تنه ــع کنت ــای منب ــه ه مؤلف
ــرل  ــع کنت ــد و منب ــناختی را دارن ــی بهزیســتی روان ش ــش بین پی

بیرونــی تأثیــر نــدارد.
گرچــه در کشــورمان در مطالعــات معــدودی رابطــه منبــع کنتــرل 
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درونــی بــا بهزیســتی روان شــناختی در میانســاالن )33( و کارکنان 
ــه  ــه ای ک ــه، مطالع ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــتان )34( م بیمارس
ــرای  ــی ب ــی و امادگ ــرل درون ــع کنت ــش منب ــان نق ــور همزم بط
خودراهبــری در یادگیــری را در ســالمندان بررســی کنــد، صــورت 
نگرفتــه اســت. در همیــن راســتا مطالعــه حاضــر بــه دنبــال پیــش 
بینــی بهزیســتی روان شــناختی ســالمندان براســاس نقــش آمادگی 
بــرای خودراهبــری در یادگیــری و منبــع کنتــرل درونــي صــورت 
گرفــت. بدیــن ترتیــب، فرضیــه زیــر تدویــن گردیــد: آمادگــی برای 
ــا بهزیســتی  ــي ب ــرل درون ــع کنت ــری و منب ــری در یادگی خودراهب

روان  شــناختی همبســتگی مثبــت دارنــد.

روش کار
ــش  ــن نق ــر، تعیی ــش حاض ــدف پژوه ــه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــی در  ــرل درون ــع کنت ــر و منب ــری خودراهب ــرای یادگی ــی ب آمادگ
پیــش بینــی بهزیســتی روان شــناختی ســالمندان اســت لــذا طــرح 
تحقیــق توصیفــی – تحلیلــی اســت. جامعــه آمــاری پژوهــش کلیه 
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــد ک ــواز بودن ــاله اه ــاالی 60 س ــان ب ــردان و زن م
از روش نمونه گیــری در دســترس انتخــاب  گردیدنــد. بــرای 
ــنهادی  )35( در  ــول پیش ــش از فرم ــه پژوه ــم نمون ــرآورد حج ب
ــم  ــه حج ــد ک ــتفاده ش ــتگی )N≥50+8M( اس ــات همبس مطالع
نمونــه پژوهــش بــا اســتفاده از ایــن فرمــول 106 نفــر تعییــن شــد. 
ــال  ــن احتم ــش نامه و همچنی ــت پرس ــان از برگش ــرای اطمین ب
ــری  ــه منظــور جلوگی ــص برخــی از پرســش نامه ها، ب ــل ناق تکمی
از افــت نمونــه الزم، 10 درصــد بــه حجــم نمونــه افــزوده شــد و در 
نهایــت از میــان افــراد یــاد شــده کــه در پــارک هــا حضــور داشــتند 
126 نفــر )102 مــرد و 24 زن( بــه پرســش نامــه هــای پژوهــش 
پاســخ دهنــد. مــاک هــای ورود بــه پژوهــش میــزان تحصیــات 
حداقــل دیپلــم، شــرط ســنی مذکــور )60 ســال بــه بــاال(، رضایــت 
ــش نامه ها و  ــؤاالت پرس ــل س ــل کام ــخ گویی و تکمی ــرای پاس ب
ــروج انصــراف  ــای خ ــود. ماک ه ــم ســؤاالت ب ــوان درک و فه ت
ــی در  ــل ســواالت، ناتوان ــل کام ــدم تکمی ــه همــکاری و ع از ادام
درک ســؤاالت و رابطــه  برقــرار نکــردن بــا محققــان بــود. از نظــر 
اخاقــی محققــان خــود را موظــف می دانســتند رضایــت افــراد را 
بــرای همــکاری جلــب کننــد و اطاعاتــی بــرای آگاهــی از اهــداف 
پژوهــش در اختیــار آنــان قــرار دهنــد. همچنیــن بــه نمونــه تحقیق 
ــه و  ــه هــا محرمان ــه پرســش نام ــان ب ــد شــد کــه پاســخ آن تاکی
ــان  ــت و محقق ــان نیس ــخصی آن ــات ش ــه درج اطاع ــازی ب نی
خاطــر نشــان کردنــد پرســش نامه ها فقــط بــرای انجــام پژوهــش 

ــود. ــتفاده می ش ــر اس مدنظ

پرســش نامــه آمادگــی بــرای یادگیــری خودراهبــر : ایــن پرســش 
نامــه توســط گاگلیلمینــو )36( ســاخته شــد و دارای 58 مــاده و 8 
مولفــه گشــودگی بــر روی فرصــت هــای یادگیــری، خودپنــداره بــه 
عنــوان یــک فراگیــر اثربخــش، ابتــکار و اســتقال در یادگیــري، 
مســئولیت پذیــري بــراي یادگیــري شــخصي، عشــق بــه یادگیري، 
ــده و قابلیــت اســتفاده از  ــه آین خاقیــت، جهــت گیــري مثبــت ب
ــط  ــه توس ــت ک ــري اس ــه و یادگی ــي مطالع ــاي اساس ــارت ه مه
نــادی و ســجادیان )37( بــه فارســی برگردانــده شــد کــه پــس از 
تحلیــل بــه 55 مــاده تقلیــل پیــدا کــرد. پرســش نامــه یــاد شــده 
بــه صــورت 5 درجــه ای از تقریبــا هرگــز )1( تــا تقریبــا همیشــه 
)5( نمــره گــذاری مــی شــود. مقــدار پایایــی آن 0/94 و روایــی آن 
نیــز از طریــق تحلیــل عاملــی تاییــدی تاییــد گردیــد )37(. پایایــی 
مقیــاس بــا اســتفاده از آلفــای کرونباخ 0/85 محاســبه شــده اســت.

ــي لونســون : پرســش  ــرل دروني-بیرون ــع کنت ــه منب پرســش نام
ــاوي 24  ــون )38( حـ ــي لونس ــرل دروني-بیرون ــع کنت ــه منب نام
سؤال و داراي سه مؤلفه اســـت کـــه عبارتنـــد از: مقیـــاس دروني 
)داراي 8 ماده(، میـــزان بـــاور افراد را نسبت به بر عهـــده داشـــتن 
کنتـــرل زنـــدگي خـــود اندازه گیــري مي کنــد. مقیاس قدرتمنـــد 
بـــودن دیگـــران )8 مـاده( و بـا کنتـــرل افـــراد قدرتمند در ارتباط 
اســت و میــزان بــاور افــراد را بــه کنتـــرل پیامدهــا توســط افــراد 
ــدازه گیــري مــي کنــد. مقیـــاس شــانس )8 مــاده( و  قدرتمنــد ان
در زمینــــة ادراک کنتــــرل توســــط عوامــــل تصادفي و شانس 
بــوده و اعتقــاد افــراد را بــه میــزان کنتــرل زندگــي توســط شــانس 
اندازه گیري مي کند. نمره هـــر فـــرددر مقیــــاس هــــاي ســــه 
گانــــه بــــین 48- 0 مــــي باشــــد. پایایــی ایــن پرســش نامــه 
توســط فراهانــی و اعلمــی )39( 0/79 بدســت آمــد. الزم بــه ذکــر 
اســت کــه در تحقیــق حاضــر فقــط از مولفــه منبــع کنتــرل درونــی 
اســتفاده گردیــد. در پژوهــش حاضــر پایایــی آن بــه روش آلفــای 

کرونبــاخ0/71 بــه دســت آمــد. 
ــش، از  ــن پژوه ــف  : در ای ــناختی ری ــتی روان ش ــاس بهزیس مقی
نســخه کوتــاه )18 ســؤالی( مقیــاس بهزیســتی روان شــناختی ریــف 
)25( کــه خانجانــی آن را اعتباریابــی کــرده، اســتفاده شــده اســت 
)40(. در فــرم کوتــاه پرســش نامه بهزیســتی روان  شــناختی ریــف، 
پاســخ بــه هــر یــک از 18 ســؤال روی طیــف 6 درجــه ای )از کامًا 
ــئوال های 2،  ــود. س ــخص می ش ــق( مش ــًا مواف ــا کام ــف ت مخال
8 و 10 عامــل پذیــرش خــود؛ ســؤال های 1، 4 و 6 عامــل تســلط 
محیطــی، ســئوال های 3، 11 و 13 عامــل رابطــه مثبــت بــا 
دیگــران، ســؤال های 5، 14 و 16 عامــل داشــتن هــدف در زندگــی، 
ســؤال های 7، 15 و 17 عامــل رشــد فــردی و ســؤال های 9، 
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ــؤال های 3،  ــذاری س ــتند. نمره گ ــتقال هس ــل اس 12 و 18 عام
ــا روش  ــه ب ــوس و بقی ــا روش معک 4، 5، 9، 10، 13، 16 و 17 ب
مســتقیم انجــام می شــود. در پژوهــش حاضــر پایایــی مقیــاس بــا 
اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ 0/75 محاســبه شــده اســت. داده هــا 
بــا اســتفاده از روش هــای توصیفــی )میانگیــن و انحــراف معیــار( و 
 SPSS رگرســیون چنــد متغیــره بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری

v.23 تحلیــل گردیــد.

یافته ها
تعــداد  جمعیــت  شــناختی،  ویژگی هــای  لحــاظ  بــه 
مشــارکت کنندگان در ایــن پژوهــش 24 نفــر زن و 102 نفــر مــرد 
ــالمندان  ــداد س ــد و تع ــل 87 درص ــالمندان متأه ــداد س ــت. تع اس
ــرکت کننده  ــالمندان ش ــد از س ــود. 85 درص ــد ب ــرد 13 درص مج
ــتند.  ــال داش ــال و 11 درصــد بیشــتر از 80 س ــا 80 س ــن 70 ت بی
از لحــاظ تحصیــات نیــز 78 درصــد دیپلــم و 22 درصــد مــدرک 

ــتند. ــگاهی داش دانش
جدول 1: مشخصات دموگرافیک واحدهای پژوهش

تعداد )درصد(متغیر
102مردجنس

24زن
)78(110دیپلمتحصیات

11فوق دیپلم
5لیسانس

)38(شاغلوضعیت شغلی
)62(غیر شاغل

)87(متاهلوضعیت تاهل
)13(مجرد

جدول 2: یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش

123انحراف معیارمیانگین
--126/617/021. بهزیستی روان شناختی

-2217/7325/270/421. آمادگی برای یادگیری خودراهبر
337/263/620/390/281. منبع کنترل دروني

ــب همبســتگی  ــار و ضرای ــن، انحــراف معی در )جــدول 2( میانگی
متغیرهــای تحقیــق ارائــه شــده اســت.. همانطـــور کـــه از نتایـــج 
جـــدول فـوق نیـــز اسـتنباط می گــــردد، میانگیــن و انحــراف 
ــرل  ــع کنت ــر و منب ــری خودراهب ــرای یادگی ــی ب ــار آمادگ معیــ
ــی  ــت معن ــناختی همبســتگی مثب ــا بهزیســتی روان ش ــی ب درون

.)P=0/1( دار داشــتند
ــر و  ــری خودراهب ــرای یادگی ــی ب ــش آمادگ ــی نق ــت بررس جه
منبــع کنتــرل درونــی در پیــش بینــی بهزیســتی روان شــناختی از 

ــتفاده شــد )جــدول 3(. روش رگرســیون اس

جدول 3: نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق آمادگی برای یادگیری خودراهبر و منبع کنترل دروني

FR2βtPپیش بین کننده هامرحله

12/250/140/386/540/001آمادگی برای یادگیری خودراهبر1
7/830/190/324/360/021منبع کنترل دروني2
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)جــدول 3( ضرایــب رگرســیونی مربــوط بــه متغیرهــای پیش بیــن 
بهزیســتی روان شــناختی یعنــی آمادگــی بــرای یادگیــری خودراهبر 
و منبــع کنتــرل درونــي را نشــان می دهــد. مقــدار ضریــب بتــا در 
متغیرآمادگــی بــرای خودراهبــری در یادگیــری برابــر 0/38 اســت 
ــب  ــدار ضری ــن مق ــت. همچنی ــادار اس ــطح 0/001 معن ــه در س ک
بتــا بــرای متغیــر منبــع کنتــرل درونــي 0/32 اســت کــه در ســطح 
ــرای دو  ــا ب ــب بت ــدار ضرای ــه مق ــا توج ــت. ب ــادار اس 0/021 معن
متغیــر پیش بیــن، می تــوان گفــت متغیــر آمادگــی بــرای یادگیــری 
خودراهبــر رابطــه بیشــتری بــا متغیــر وابســته یعنی بهزیســتی روان 

شــناختی دارد. 

بحث
ــر و  ــری خودراهب ــش یادگی ــن نق ــر تعیی ــش حاض ــدف از پژوه ه
ــناختی  ــی بهزیســتی روان ش ــش بین ــی در پی ــرل درون ــع کنت منب
ســالمندان بــود. بــا توجــه بــه نتایــج تحلیــل رگرســیون مشــخص 
ــتی روان  ــده بهزیس ــی کنن ــش بین ــر پی ــر دو متغی ــه ه ــد ک ش
شــناختی دوره ســالمندی هســتند. کــه از ایــن بیــن آمادگــی بــرای 
ــوان پیــش بینــی کنندگــی را  ــری بیشــترین ت ــری یادگی خودراهب
ــک )13(  ــانگ و بان ــج )22،41( و س ــا نتای ــه ب ــن یافت ــود. ای دارا ب
همســو اســت. یادگیــری خودراهبــر فراینــدی اســت کــه افــراد آن 
را بــه منظــور فعــال کــردن و حمایــت از افــکار و احساساتشــان بــه 
کار مــی برنــد تــا بــه اهــداف خــود دســت یابنــد و ســبب می شــود 
کــه فــرد خــود را الیــق، خودکارآمــد و مســتقل تصــور کنــد و ایــن 
انگیــزه را داشــته باشــد کــه در برابــر موانــع و مشــکات و اســترس 
هــای زندگــی مقاومــت کنــد و ســرزندگی و شــادکامی بیشــتری 
ــع از افــت زودرس عملکــرد ســالمندان مــی  ــه کنــد و مان را تجرب
گــردد )9، 18، 19، 41(. آمادگــی بــرای یادگیــری خودراهبر از پیش 
ــه مــی شــود، و  ــی در نظــر گرفت نیازهــای اساســی ســامت روان
ــش  ــه دســت آوردن دان ــالخورده در ب ــراد س ــود اف ــی ش ــث م باع
مفیــد در مــورد حفــظ ســامت و یــا مدیریــت آن ســوق پیــدا کننــد 
)19(. در توجیــه رابطــه بیــن یادگیــری خودراهبــر و بهزیســتی روان 
شــناختی بایــد گفــت، کــه یــک فــرد یادگیرنــده یــا ســطح بــاالی 
خودراهبــری ابتــکار عمــل داشــته و مســئولیت یادگیــری اش را می 
پذیــرد و مشــکات را بــه عنــوان چالــش در نظــر مــی گیــرد نــه 
مانــع، لــذا او فــردی اســت کــه تمایــل بســیاری بــه یادگیــری یــا 
تغییــر دارد و اعتمــاد بــه نفــس باالیــی داشــته باشــد و قــادر بــه 
کاربــرد مهــارت هــای اساســی مطالعــه و ســازماندهی زمان اســت.
ــدا        ــش ســن کاهــش پی ــا افزای ــر اســت بهزیســتی ب ــه ذک الزم ب
مــی کنــد )42( و از جملــه ویژگــی هــای افــراد خودراهبــر، 

خودکنترلــی بــاالی ایــن افــراد اســت کــه آنــان را قــادر بــه تجزیــه 
و تحلیــل، برنامــه ریــزی و اجــرای فعالیــت هایشــان مــی کنــد از 
ــودن افزایــش مــی  ــن رو رضایــت و بهزیســتی و خودکارآمــد ب ای
یابــد )20، 34(. همچنیــن ایــن افــراد دارای خودمدیریتــی باالیــی 
ــرای  ــرژی خــود را ب ــرل ان ــد زمــان و کنت هســتند کــه مــی توانن
مســائل تنظیــم کننــد. دوره ســالمندی، دوره ای اســت کــه ویژگــی 
خودمدیریتــی خودراهبــری مــی توانــد افــراد ســالمند را خودجــوش 
ــرای  ــه ب ــه بجــای انتظــار کشــیدن منفعان ــال نگــه دارد ک و فع
یادگیــری و فعالیــت، ابتــکار عمــل بــه دســت دهنــد. بــه همیــن 
ســبب بهزیســتی و رضایــت از زندگــی آنــان افزایــش مــی 
ــت  ــری و فعالی ــود را مســئول یادگی ــراد خ ــن اف ــع ای ــد. در واق بای
ــی  ــرای دسترس ــای الزم ب ــارت ه ــه مه ــد ک ــی دانن ــان م هایش
ــدف  ــرای مقصــود و ه ــود ب ــاز خ ــورد نی ــات م ــردازش اطاع و پ
ــام  ــع و نظ ــام جوام ــز تم ــروزه نی ــد )8، 43(. ام ــاص برخوردارن خ
هــای آموزشــی مــی کوشــند کــه افــراد بــه صــورت انســان هــای 
خودراهبــر پــرورش دهنــد کــه ســبب مــی شــود آن هــا بتواننــد 
ــش موجــود  ــا دان ــود را متناســب ب ــری خ ــداف یادگی ــا و اه نیازه

تعییــن کننــد.
ــی و  ــرل درون ــع کنت ــه منب ــش رابط ــن پژوه ــه ای ــن یافت دومی
بهزیســتی روان شــناختی اســت کــه بــا نتایــج اینفورنــا و همــکاران 
)32( و اســتاکس، آپریــل و لینتــون )44( و ســلم آبــادی و همــکاران 
ــد  ــی، معتقدن ــراد دارای منبــع کنتــرل درون )33( همســو اســت. اف
کــه رویدادهــای مثبــت زندگــی در نتیجــه برنامــه ریــزی دقیــق 
ــع  ــد و در واق ــه دســت مــی آی ــا ب ــر خــود آن ه و کوشــش پیگی
موفقیــت هــا و شکســت هایشــان بــا خودشــان نســبت مــی دهنــد. 
ــرل  ــع کنت ــه منب ــرادی ک ــت اف ــاور اس ــن ب ــر ای ــون )38( ب لونس
ــد و  ــرل دارن ــه کنت ــای واقع ــر پیامده ــد ب ــد معتقدن ــی دارن درون
راحت تــر از چرخــه افــکار تکــراری خــارج می شــوند. وقتــی افــراد 
بــاور دارنــد کــه قادرنــد بــا یــک واقعــه اســترس  زا مقابلــه کننــد، 
ــای  ــتفاده از راهبرده ــا اس ــد و ب ــش می یاب ــا کاه ــی آن ه نگران
مقابلــه ای کارآمــد، ســطوح اضطــراب آن هــا نیــز کاهــش می یابــد 
ــرل  ــع کنت ــوان اظهــار داشــت هــر چــه منب )45(. در نتیجــه می ت
ســالمندان بیرونی تــر باشــد، توانایــی کمتــری بــر کنتــرل نشــخوار 
ــه مشــکات و ســختی هــای زندگــی  ــوط ب ــکار تکــراری مرب اف
دارنــد و بــه دنبــال آن اضطــراب بیشــتری را در ایــن زمینــه تجربــه 
می کننــد. افــراد دارای کنتــرل درونــی احتمــال بیشــتری دارد کــه 
جنبــه هــای مواظبــت از ســامتی و بهزیســتی هماننــد مراقبــت از 
وزن، تمریــن و ورزش کــردن، ســیگار کشــیدن و مراقبــت هــای 
پیشــگیرانه را رعایــت کننــد، زیــرا افــراد دارای منبــع کنتــرل درونی 
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بــا تــاش بــرای جســتجوی اطاعاتــی کــه آنهــا را قادر می ســازد 
کنتــرل بیشــتری بــر خــود و محیــط خود داشــته باشــند، مشــخص 
مــی شــوند. لــذا همیــن امــر خــود زمینــه ارتقــاء بهزیســتی آنهــا را 
ــه  ــری را تجرب ــد و ســازگاری روان شــناختی بهت فراهــم مــی کن
مــی  نماینــد )7، 34(. از ســوی دیگــر، محدودیت هــای جســمانی و 
روان شــناختی ایــن دوره، ســالمندان را ناتوان و وابســته بــه اطرافیان 
می ســازد و موجــب می شــود رویدادهــای زندگــی را بیــش از 
دیگــران خــارج از کنتــرل خویــش ببیننــد. همچنیــن محدودیت هــا 
ــه  خوبــی  و ناتوانی هــای یادشــده در ســالمندانی کــه نمی تواننــد ب
ــش اضطــراب  ــا افزای ــد ب ــه کنن ــای ناشــی از آن مقابل ــا تنش ه ب
ــت، از  ــوان گف ــی ت ــان م ــن می ــه در ای ــت. ک ــراه اس ــرگ هم م
طریــق خوراهبــری یادگیــری مــی تــوان ایــن فراینــد را کاهــش 
ــودن خــود در  ــودن و مســتقل ب ــال ب ــر فع داد چــون ســالمندان ب

شــکل گیــری فعالیــت هــا واقــف مــی شــوند.

نتیجه گیری
بــــه  طــور کل نتایــــج ایــن مطالعــه بیانگــــر آن بــود کــه 
یادگیــری خودراهبــر و منبــع کنتــرل چهارچــوب نظــری مفیــدی 
ــد.  ــم می کن ــالمندان فراه ــناختی در س ــتی روان ش ــرای بهزیس ب
پیامدهــای نتایــج پژوهــش حاضــر را می تــوان در دو ســطح 
نظــری و کاربــردی بــه شــرح زیــر مطــرح کــرد. ازجملــه پیامدهای 

نظــری یافته هــای پژوهــش حاضــر، فراهــم  ســازی اندیشــه ها و 
ــتی روان  ــر بهزیس ــر ب ــل مؤث ــه عوام ــد در زمین ــای جدی فرض ه
ــر  ــش حاض ــج پژوه ــردی، نتای ــطح کارب ــت. در س ــناختی اس ش
ــای  ــن برنامه ه ــرای تدوی ــبی ب ــی مناس ــای تجرب ــد مبن می توان
آموزشــی، مداخلــه ای و درمانــی در زمینــه افزایــش رضایــت زندگی 
ــای  ــد. از محدویت ه ــالمندان باش ــناختی س ــتی روان ش و بهزیس
پژوهــش حاضــر می تــوان بــه پاییــن  بــودن ســطح ســواد برخــی 
ــد  ــدن فراین ــب طوالنی ش ــه موج ــرد ک ــاره ک ــالمندان اش از س
نمونه گیــری شــد و نبــود مطالعــات مشــابه بــرای مقایســه نتایــج 

ــه  دســت  آمــده اشــاره کــرد. ب
بــا توجــه بــه یافته هــای پژوهــش پیشــنهاد می شــود بــه 
ــالمندان، مداخــات  ــی س ــای ســامت روان ــش ارتق منظــور افزای
ــی  ــت از زندگ ــش و رضای ــه افزای ــری در زمین ــناختی مؤث روان  ش
ــود در  ــنهاد می ش ــگران پیش ــه پژوهش ــن ب ــود. همچنی ــام ش انج
ــردآوری  ــنجش و گ ــای س ــر روش ه ــی از دیگ ــای آت پژوهش ه
ــج  ــه نتای ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــه ب ــون مصاحب ــات همچ اطاع

دقیق تــر اســتفاده کننــد.

سپاسگزاری
در پایــان از کلیــــه ســــالمندان شــهر اهــواز کــه در انجــام ایــن 
پژوهــش مــا را یــاری نمودنــد، کمــال تشــکر و قدردانــی می شــود.
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