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 چکیده:

 را این فرآیند زنده موجودات همه و کند می پیدا ادامه عمر در تمام و شده آغاز خلقت ابتدای از که است فرآیندی سالمندی

 اجتماعی-روانی تغییرات با زندگی است که  از درک و تدریجی تحول( و یک فرایند 1400)رئیسی و یساولی، کنند  می تجربه

 (. 2018و همکاران،  3است ) لو همراه بسیاری

 سال به  65باالی  تعداد سالمندان  با سن، 2025سال  در شود که بینی میپیش جهانی بهداشت سازمان برآورد اساس بر 

 (.1400پور و کالشی، پور، بخشعلیخواهد رسید )خداپرست، فرجمیلیارد نفر  5/1به بیش از  2050و تا سال میلیون نفر  727

از جمعیت کل کشور را شکیل درصد  3/9نفر است که  7414091در ایران برابر با  1395آخرین سرشماری عمومی در سال 

( روند افزایشی داشته است )دهقانی و همکاران،  میلیون 6) باالتر از  1390سال که در مقایسه با نتایج سرشماری دهد. می

1400 .) 

-به گزارش سازمان بهداشت جهانی، عمر طوالنی به شرط توجه بر کیفیت زندگی، یکی از مواهب توسعه اجتماعی به شمار می

شود که نتیجه اولیه سالمندی مندی از زندگی تعریف میهای مختلف رضایتدر دیدگاه رود. در پیری شناسی، کیفیت زندگی

های مهم در ارزیابی سالمت فردی سالمندان کیفیت زندگی، یکی از شاخص(. 1399)هاشمی، افشاری و عینی، باشد موفق می

.  بر اساس مطالعات انجام شده در ایران، فقط شودها نیز محسوب میاست که معیار مهمی در تعیین نیازها و بهبود شرایط آن

دارای کیفیت پایین و نیمی از  % 42کیفیت  باالی زندگی برخوردار هستند. در حالی که حدود درصد از سالمندان از  7

شناسی و سالمت، در مطالعات جامعه (.1401هستند ) علیمرادی و خلعتبری، کیفیت متوسطی در زندگی   دارایسالمندان 
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کاهش سالمت جسمانی و اجتماعی سالمندان، با مطرح است. به طوری که  مسئله مهم و اساسیفیت زندگی به عنوان یک کی

  (. 2018و همکاران،  1گائو) شودمیتهدید کیفیت زندگی، 

 نوعی زندگی کیفیت بنابراین، .ست ا خود مهم آرزوهای و نیازها اهداف، شدن برآورده میزان از فرد ذهنی ادراک زندگی کیفیت

 یا مثبت عاطفی رفتار که شد بامی فرد آلایده زندگی هایموقعیت و فرد موجود واقعیت شکاف بین مورد در شناختی قضاوت

(. 1399اول، احدی، عسگری و نجات،  ؛ رمضانی2020 ،2تورس و مانتون -هماندز ،فلورس -پرز)  انگیزدبرمی وی در را منفی

ایجاد برای سالمندان رفتارهای سازگانه را امکان تواند احساس خودکارآمدی و می شرایط محیطی کهمفهوم کیفیت زندگی با 

 (. 1400)عاملی رضایی، امیرمظاهری و حقیقتیان،  ارتباط مستقیمی دارد ،کند

به عنوان روشی برای  پذیرد، امروزه کیفیت زندگیکه کیفیت زندگی سالمندان از جامعه و کارگزاران آن تاثیر میبا توجه به این

 (.2017، 3ژونگ، شون، برستروم و بورسترومشود )مردان محسوب میهای خرد و کالن دولتارزیابی و اصالح مسیر سیاست

در ایران بیشتر مطالعات در حیطه کودکی، نوجوانی و بزرگسالی انجام شده است و کمتر به مشکالت مربوط به سالمندان 

ی موارد موثر بر کیفیت عدم امکان  اجرای پژوهشی که بتواند همهپرداخته شده است. با توجه به اهمیت کیفیت زندگی و 

کند   تا به بررسی عوامل ماری قرار دهد، پژوهش حاضر تالش میزندگی سالمندان را در یک پژوهش مورد بررسی آ

 بپردازد. در دوره کهنسالی افرادبر کیفیت زندگی  موثرشاختی رایج روانهای و درمان تمرینات ورزشیروانشناختی، 

، محیطی و شناختیآموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، سبب بهبود کیفیت زندگی و ابعاد آن ) بعد جسمانی، روان

(، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  را معرفی کرد. 1980همکاران )  و هیز استیون شود.اجتماعی( و همچنین سالمت روان می

با درمان پذیرش و تعهد  (. 1400زاده و احمدی، است )ولی این درمان شامل چهار رکن آگاهی، پذیرش، تعهد و تغییر رفتار 

 ، کارآمدی رفتار شناختی،پذیری روانافزایش انعطافبه  های زندگی خود و تغییر رفتار،لحظه با  هدایت افراد برای تماس

شود )هاشمی منتهی میتالش مستقیم برای اجتناب از هیجانات و افکار آزارنده و کاهش  مشاهده افکار و احساسات ناخوشایند

 (. 1399و همکاران، 

تنها باعث تقویت فاکتورهای جسمانی و های بدنی نظارت شده در خانه نهالیتانجام شده نشان داد که فعنتایج تحقیقات  

استرس و شود، بلکه در بهبود وضعیت روانشناختی سالمندان از قبیل اضطراب، افسردگی کاهش اثرات سوءسالمندی می

 .(1400گردد )رئیسی و یساولی، ها نیز میآنندگی  و بهبود کیفیت ز فزایش عزت نفسا

را  تواند، کیفیت زندگی سالمندان مبتال به افسردگی غیربالینیمی مدت دیگری است کهبهزیستی درمانی، برنامه درمانی کوتاه

یافته، رهنمودی و سازمان ( قرار داشته و 1989) 4شناختی ریفبر مبنای الگوی بهزیستی روان افزایش دهد. این درمان 
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ی، تسلط محیطی، هدفمندی زندگی، خودمختاری، خودپذیری و روابط مثبت با است و در شش بعد رشد شخصمدار مساله

هایی که احساس تسلط، بندی فعالیتورزی و حل مساله و زمانهای درمانی بازسازی شناختی، آموزش جراتبا شیوه دیگران

 (. 1399 کند ) رمضانی و همکاران،به بهبود کارکردهای درمانجو کمک می کنترل و تولید لذت دارند،

تواند بر باورهای فراشناختی افراد سالمند تاثیرگذار بوده و کیفیت راهبردهای فراشناختی مکانیسمی است که میآموزش 

ناپذیری و باورهای مثبت درباره نگرانی، اطمینان شناختی و نیاز به باورهای منفی در مورد کنترلزندگی آنان را ارتقا دهد. 

مفهومی چندوجهی است که اشاره به دانش، باورهای مرتبط با  فراشناختکنترل افکار با کیفیت زندگی رابطه منفی دارد. 

اصل و محمد و ستودهعلیکنند )یاستفاده مفکرکردن و راهبردهایی دارد که افراد از آنها برای تنظیم و کنترل فرایندهای تفکر 

 (. 1398 کرمی،

 تواند بر کیفیت زندگی و شادکامی سالمندان موثر باشد.  شکوفاییگرا یکی دیگر از رویکردهایی است که میروانشناسی مثبت

 سازگاری، به یابی دست و سامت افراد و شناختی روان بهزیستی بینی، خوش سبک به زندگی، امید شادکامی، های قابلیت

 (. 1400باشد )عبدیان و بنایی، این  رویکرد میاز اهداف اصلی  نفس به اعتماد شادکامی،

و  پذیری روانشناختیبا پذیرش درد به عنوان بخشی غیرقابل اجتناب در زندگی، بر انعطافآگاهی در رویکردهای مبتنی بر ذهن

کند )عالمی و آگاهی، با تغییر نگرش درد، به افراد کمک میتمرینات ذهنشود. درد تاکید می هنگامدر لحظه  حضور ذهن

های بدنی خودکار و غیر ارادی و افکار  خود آگاهی آگاهی به احساسات، حساز طریق ذهن توانندافراد می (.1399همکاران، 

افکار را از حالت ناخودآگاه   های بدنی و پاسخ وابسته به آگاهی احساسات، حسان با ارتقای ذهنتو. تا جایی که میپیدا کنند

 تواندآگاهی میقبه ذهناشود که مرازلحاظ نظری ادعا می (.1400نیا، )عندلیب کورایم و محمودی تبدیل کرد به حالت ارادی 

 . ( 2022) 1)الحواتمه، الشماری و ربابهاسترس ادراک شده و کیفیت زندگی داشته باشد بر  از طریق تنظیم هیجان، تاثیر مثبتی

ها را در تواند کارایی و استقالل سالمندان را افزایش داده و آنح آن در راستای شیوه زندگی سالم میتغییر سبک زندگی و اصال

ها را ارتقا یاری دهد و در نهایت سطح سالمت، رفاه و کیفیت زندگی آن های مختلفو درمان کنترل مشکالت متعدد سالمندی

 است متأثر جامعه و فرد آن بر حاکم شهایزار و باورها نوع از جامعه و فرد هر زندگی سبک(. 1400زا و همکاران، دهد )صباغ

(. سبک زندگی ارتقادهنده سالمت، شامل رفتارهایی است که منجر به توانندسازی افراد 1397)عطادخت،  رحیمی و شفایی، 

 (.1397نژاد، می و ولیشود )عطادخت،  رحیبرای افزایش کنترل بر سالمت خود و در نتیجه بهبود سالمت فرد و جامعه می

افزایش امید به پردازی انسجامی بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب و درمان خاطرهها نشان داده است که نتایج پژوهش

های مهم پردازی از جنبهخاطره سالمندان موثر است.کیفیت زندگی  شرایط سالمتی وبهبود زندگی و رضایت از زندگی و 

تواند معنای جدیدی در زندگی سالمندان ایجاد با تجدید خاطرات مهم و آمادگی برای مرگ، میسالمندی است که دوران 

  (. 1400)علیمرادی و خلعتبری، کرده و به تغییر رفتار بیانجامد 
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دهد و به تامین سالمت و ایجاد هایی است که خودمراقبتی و کیفیت زندگی سالمندان را افزایش مییکی از مدل 5Aمدل 

 5و است و به مدل تغییر رفتار معروف  ریزی شدهاین مدل بر رویکردی مبتنی بر شواهد طرح کند. های مطلوب کمک میرفتار

شود.مرحله سوم های مورد نیاز توضیح داده میبیمار راهنماییدر دومرحله اولیه، مشکالت بیمار شناسایی شده و  مرحله دارد. 

شود. دهنده، توافق ایجاد میاهداف رفتاری و تدوین برنامه عملی بین بیمار و آموزششود، در که مرحله توافق نامیده می

در آخرین مرحله که پیگیری نام دارد، شود. های مخصوصی در مرحله چهارم یا کمک به بیمار داده میآموزش و مشاوره

 (. 1400) خوشخو و همکاران، گردد یهای عملی پیگیری و بررسی موضعیت بیمار در دستیابی به اهداف رفتاری و برنامه

در موسیقی درمانی توان از آن برای افزایش سرزندگی و امید به زندگی و بهبود کیفیت  بهره برد. ابزاری است که می موسیقی

 و غیر فعال )نواختن، خواندن و حرکات موزون( از بار هیجانی و عاطفی اصوات موسیقی استفاده شده و به دوصورت فعال

های عاطفی و در موسیقی درمانی غیر فعال شامل برانگیختن و تاثیر بر واکنش ترین تاثیراست. عمدهاجرا  یدن ( قابل)شن

های مختلف عاطفی، ذهنی، حسی و حرکتی، تحریک و هماهنگ درمانی فعال، واکنشذهنی است. در حالی که در موسیقی

  (. 1399و حقیقتیان،امیرمظاهری رضایی، )عاملیشوند می

و از  کند که افکار منفی و تصاویر آزاردهنده خود را بیان کنندتصویرسازی از طریق بازپردازش اطالعات به سالمندان کمک می

احساسات، در این تکنیک فرض اساسی بر این است که فشارهای روانی آن به وسیله بازپردازش شناختی مجدد، رهایی یابند. 

و به دلیل رابطه مستقیم بین مشکالت عاطفی ّ تصورات گیرند. افکار و رفتار افراد تاثیر بسیاری از تصورات ذهنی میاداراکات، 

 (. 1400مرادی و خلعتبری، علی)زا را اصالح کرده و هیجانات تغییر یافته مهمی را تجربه کرد توان تصاویر تنشذهنی، می

 استعوامل حفظ و ارتقای سالمت یکی از مهمترین با پیشگیری و تاخیر در مشکالت دوران سالمندی    فعالیت فیزیکی منظم

پذیری، امید  ها، حفظ توانایی ذهنی و بهبود تعادل و افزایش انعطافو در بهبود عملکرد سیستم قلبی عروقی، سالمت استخوان

های بدنی بر اساس تئوری خودتنظیمی فعالیت (.1400مکاران، )دهقانی و هکند به زندگی و ارتقای کیفیت زندگی کمک می

در مداخالت ورزشی استفاده از راهبردهای خودتنظیمی، بخش مهمی است که تواند کیفیت زندگی سالمندان را ارتقا دهد. می

 (. 1400شود ) دهقانی و همکاران، به کارگیری آن سبب بهبود فعالیت فیزیکی می

(، در پژوهش خود گزارش کردند در سالمندان غیر فعال، انگیزه مشارکت ورزشی با کیفیت 1400)  خداپرست و همکاران 

 معناداری برقرار است. زندگی و سالمت عمومی رابطه مثبت

پذیری، تعادلی و بازآموزی های تمرینی است که از ترکیبی از تمرینات مقاومتی، انعطافبرنامه تمرینی اوتاگو یکی از برنامه

) رئیسی و دل تشکیل شده است و در جلوگیری از سقوط، تقویت عضالت اندام تحتانی و بهبود کیفیت سالمندان موثر است تعا

 (. 1400یساولی، 

های هوازی در آب، کیفیت زندگی و سالمت ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تمرین1400و همکاران )  یعقوبی 

 دهد.جسمانی سالمندان را افزایش می



 

-ترین برنامهکه به عنوان یکی از موفق پروف، مجموعه کاملی از تمرینات با رویکرد توانمندی سالمندی استبرنامه درمانی فال 

اهداف اصلی این برنامه است و سبب  ازا تقویت استقالل عملکردی و اصالح عوامل خطرزهای توانبخشی شناخته شده است. 

 (. 1400) رئیسی و یساولی،  شود فتادن سالمندان میافزایش کیفیت زندگی و ترس از ا

 روش پژوهش

، Magiran ،Irandoc اطالعاتی  هایدر پایگاه 1401تا  1396جوی منابع الکترونیکی از سال  و به جستدر این پژوهش 

SID ،Pub Med ،Google Scholar ،Science Direct های سالمندی، کیفیت زندگی وکیفیت زندگی  با کلیدواژه

مقاله  24واندن و واکاوی چکیده و متن اصلی، در ابتدا عنوان مقاالت بررسی شده و در مرحله بعد با خ. پرداخته شدسالمندان 

 برای استفاده از مفاهیم نظری و کاربردی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتد. 

 گیریبحث و نتیجه

محروم بودن از  مانند تنهایی، انزوا و های روانشناختیهای مزمن و آسیبدوران سالمندی ممکن است که به انواع بیمارافراد در 

و انواع گرفتاری در شغل و زندگی  امروزه، افراد در  دنیای مدرن به قدری درگیر پیچیدگیاجتماعی دچار شوند. حمایت 

ها را به خانه برای نگهداری از پدران و مادران سالمند خود نداشته باشند و آنهستند  که سبب شده است تا ازتوانایی الزم 

میرشاهی، ها است ) که نتیجه آن به خطر افتادن سالمت روانی، شادی و میزان رضایت از زندگی آن سالمندان بسپارند. 

1398 .) 

های مقاالت دوره سالمندی،  بررسیو نتایج کیفیت زندگی سالمندان انجام شد  این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر
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