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 مقدمه
 یتجمع ینده،سال آ 20 یشده است که ط ینیبیشطبق گزارش سازمان ملل پ 

. یافتخواهد  یشنفر افزا یلیاردنفر به دو م یلیونم 500سالمندان جهان از حدود 

دارد ساله و مسن تر وجود  50فرد  یکنفر،  90آمار در حال حاضر از هر  ینطبق ا

 یلیونم 7کشورمان،  سالمندان، تعداد 9312سال  یبق سرشمارط یزن یران(. در ا9)

 یسالمندان، مشکالت سالمت یتجمع یشدنبال افزا به (.2است )هزار نفر  220و 

 یند(. در فرا2) یابد یم یتقشر سالمند اهم یروان یازهای( و توجه به ن3آنها )

روان  ستییو بهز یاست که در آن سالمت روان یدوره ا یسالمند ی،تحول روان

 یالیانسو م یسالمندان با گذر از دوران جوان دارد یو اساس یاتیح یتاهم یشناخت

سالمت  ی،در حوزه روابط اجتماع یخود، با مسائل و مشکالت مختلف یزندگ

که در  یروان شناخت یها یژگیاز و یکی (.2شوند ) یروبه رو م یو روان یجسمان

هر فرد و  یروان یر(. خودپنداره، تصو2است )خودپنداره  یابد، یکاهش م یسالمند

 ی یجه( که در نت5است )( یدظواهر، ارزش ها و عقافرد )شامل تمام ادراکات 

و  حفظ (.7) یردگ یشکل م یگرانبا د یو یو رابطه یطفرد با مح یاتتجرب

 یتاست. حوادث و موقع یانپا یمداوم و ب یندفرآ یکهر فرد  یخودپنداره یابیارز

سالمندان  خودپنداره دهند. ییرت سطح خودپنداره را در طول زمان تغها، ممکن اس

(. خودپنداره حاصل 8باشد ) یم یمراحل زندگ یتجار  آنها در ط یهبر پا یزن

ا، است که با اعتقادات، ارز ش ه یایینظام پو ( و1است ) یاجتماع یبازخوردها

 مسیر زندگی  یکننده  های فرد که از عوامل تعیینها، استعدادها و تواناییرغبت

 

فرد هستند، ارتباط دارد. خودپنداره، ارزیابی کلی فرد از خودش است. این ارزیابی 

های خود است که ممکن است مثبت یا ز ارزیابی های ذهنی فرد از ویژگیناشی ا

دهنده این است که فرد خودش را در مقام باشد. خودپنداره مثبت نشان نفیم

می پذیرد و این امر موجب باال رفتن اعتماد به نفس  شخصی با نقاط قوت و ضعف

منعکس کننده احساس بی  یزاو در روابط اجتماعی می شود. خودپنداره منفی ن

خود  یها و استعدادها انایی(. اگر فرد تو90ارزشی، بی لیاقتی و ناتوانی خود است)

باور  ینه اخود داشته باشد وب یها ییاز توانا یو برداشت مثبت یرا بشناسد، تلق

خودپنداره  ینا یابد،که استعدادش را دارد دست  یزیتواند به آن چیبرسد که م

که  ی(. اشخاص99شود) یو تحقق اهداف او م یبازده یشمثبت موجب افزا

 یا یعالقگ یب ی،ارزش یدا رند ممکن است اظهار احساس ب یفیخودپنداره ضع

از  یو درجات یدیناام یا یناراحت. آنها ممکن است احساس یندتنفر از خود نما یحت

که  عواملی (92ساده را داشته باشند.) یاربرای انجام کارهای بس یفقدان انرژی حت

تواند باعث ارتقا  یباشد م یرگذارافراد تاث یسالمت ینبنواند بر ظاهر و هم چن

نقص  یدارا یاعوامل وجود نداشته باشند  یناگر ا یخودپنداره شود و به عبارت

متوال و همکارانش در مطالعه خود  یوهانخواهد شد.  یخودپنداره فرد منف  باشند،

که  یدندرس یجهنت ینبا افت خودپنداره به ا تبطمر یکیتحت عنوان سندرم متابول

مرکزی در زنان با افت خودپنداره همراه  یگلوکز پالسما در  مردان و چاق یشافزا

 یماریهایاست که افراد مبتال به ب یننشان دهنده ا یزن یگرد یمطالعه ( .93است)
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 91                                                                                                                                                          9318/ 2 شماره مجله سالمت و سالمندی خزر،دوره چهارم/
 و همکاران فاطمه منصوری ...گذار بر ارتقا خود پنداره یرعوامل تاث یبررس

 

 ریسازگا یماریاز خود داشته باشند با ب یکه پنداشت مثبت یمزمن در صورت

 بر  یمنف یرخود تأث ی،مشکالت بهداشت ین(. همچن92کنند)یم یداپ یبهتر

و  یتدر وضع ییرتغ یرفتنبه کمک برای پذ یازممکن است ن یماردارد و ب هپندارخود

، از آنجا که بروز هبه مطالب ذکر شد یت(.با عنا92داشته باشد) یزندگ یفیتحفظ ک

 یتواند با استرسها یمورد م ینا تر است و یشمزمن در سالمندان ب یها یماریب

در ظاهر و  ییرتغ شناخته شده، یروان ذارگیراز عوامل تاث یکیمرتبط باشد و  یروان

مطالعه با هدف  ینباشد، ا  یکاهش خودپنداره سالمندان م یجهنتو در  یبدن یرتصو

قشر ارزشمند در  ینسالمندان و کمک به ا یعوامل ارتقادهنده خودپنداره یافتن

 خودپنداره مثبت آنان انجام شده است. یشجهت افزا

 

 

 هامواد و روش
است که با توجره بره سروال  یستماتیکس یمطالعه مرور یکپژوهش حاضر 

، جسرتجو در "یسرت پنداره در سالمندان چبر ارتقا خود  یرگذارعوامل تاث"پژوهش:

 google(  ( گوگررل اسررکوالر )iranmedexمرردکس یرررانا یهررا یگرراهپا

scholar) ،SID ،pubmed ،scopus یجسرتجو مطالعرات ینانجام شد. در ا 

 2008 یو در محردوده زمران یسریو انگل یتمام متن، بره زبران فارسر رتکه بصو

نتشر شرده و در عنروان آنهرا کلمرات در کل جهان م( 9317) 2098 یتلغا(9387)

 ,self-concept یسرریانگل یخودپنررداره و سررالمندان و واژه هررا یفارسرر

elderlies الرهمق202 ، از یرهاول یقرار داشت مد نظر قرار گرفت، که در جستجو 

 یررو غ یمقاله انتخا  شردکه پرس از حرذف مروارد تکررار 20استخراج شده ،  ی

 ینیبرال ییو کارآزما یلیتحل یفی،ه، که از نوع توصمقال20مرتبط با اهداف پژوهش، 

 ینخالصه و همچن یو مطالعه  یفی،ک یابیبودند، انتخا  شدند. مقاالت پس از ارز

. یدنردمروردنظر، اسرتخراج گرد یفته هرایاقرار گرفت و  یآن ها، مورد بررس یجنتا

ت منتخرب هرا، مقراالیدواژهقرار گرفتند و بر اساس کل یتدر اولو یدترجد مطالعات

 شدند.

 

 

 هایافته
 یرنمقاله بودند کره از ا 20حاضر،   یقمرتبط با موضوع تحق یها یافتهتعداد 

بودند انتخا  شردند  ینیبال ییو کارآزما یلیتحل یفی،مقاله که از نوع توص 20 یان،م

 یتعزت نفس، نقش ها و هو یربدنی،و با توجه به عناصر خودپنداره که شامل تصو

 .یدندگرد یندهستند، دسته ب

 : یبدن تصویر

اسرت  یحفظ سرالمت جسرمان یبرا یکه ابزار ارزشمند ینعالوه بر ا ورزش

کاهرد،  یمر یدارد. ورزش از اضطرا  و افسردگ یبا سالمت روان یکینزد یرابطه

 یکری(. ورزش 95کند) یم یتدهد و خودپنداره را تقویم یشاعتماد به نفس را افزا

اسرت. ورزش و  دیاز اخرتالالت دوران سرالمن رییشرگیپ یروش ها یناز موثرتر

 یکه ورزش م یشود و سالمندان یم یحرکت، موجب عقب انداختن دوران سالمند

 یرزو همکراران ن Justicia (.97برخوردارنرد) یترر یشو نشاط ب یکنند از سالمت

 ییبراال یرتسرطح خودپنرداره در سرالمندان از اهم یو ارتقا یشاظهار نمودند افرا

و  یفررد ی،اجتمراع یو حسراس در زنردگ یدیکل ینقش یدارا یرااست ز برخوردار

ارتبراط  یبرا هردف بررسرو  یامطالعه که در اسپان ین(. در ا98) آنها است یخانوادگ

بزرگسال انجام شد، ابزار مورد  32و جنس با خودپنداره  یالتسن، سطح تحص ینب

 بود. یکدموگراف و پرسشنامه اطالعات یاستفاده، پرسشنامه خودپنداره تنس

برا  یهرواز ینراتتمر یرتاث "با عنوان  یقیو همکاران در تحق یکامران یاکبر

برا  یهرواز ینراتنمودند که تمر یانب "شدت کم و متوسط بر خودپنداره سالمندان

 یرقتحق یرنا یخودپنداره سالمندان دارد. ولر یشبر افزا یمثبت یرشدت متوسط، تاث

هرا قبرل و  یآزمرودن یو همره  هساله انجام شد 70 تا 50مرد سالمند  22فقط در 

 یهراپرژوهش یردکردند. با یلرا تکم 2 یپس از مداخله، پرسشنامه خودپنداره تنس

زنان سالمند انجام شود و عالوه برر ورزش  ینباالتر و هم چن یندر سن یگسترده ا

 (.  90ه شود)پرداخت یزها بر خودپنداره نآن یرها و تاثورزش یربه سا یدبا یهواز یها

 عزت نفس :

و  نفستزرعروش  یندر ا که ستا هیوگر مانیدراز روان نوعی ییگوخاطره

(. 91)یرردگ یقرار م یرتجار  گذشته، تحت تاث یدتجد یقاز طر یاجتماع یمیتصم

 ی،همچرون افسرردگ یرهراییمتغ یبررا یشترساختارمند ب یپردازتا به امروز خاطره

 یرانم یرن. امرا در اسرتگرفتره شرده ا یزندگ یتیفو ک یشادکام یی،احساس تنها

 یررمتغ ینو چنرد یکنرد،م یفرارا ا یمهم یارنقش بس یسالمند ینکه در سن یریمتغ

داده اسرت، در حرد  یرا در دل خود جرا یرهمهم مثل عزت نفس ، خودانگاره ، و غ

 ی(. از خراطره پررداز20قررار گرفتره، خودپنرداره اسرت) یمرورد بررسر یکم یاربس

استفاده  یقاییافر یکاییدر سالمندان امر یافسردگ یبهبود نشانه ها یبرا یانسجام

در کاهش  یمثبت معنادار یرتأث ینوع از خاطره پرداز ینکردند و متوجه شدند که ا

 یرا در مطالعره  یجرهنت یرنو همکاران ا Shellmanدارد.  یافسردگ ینشانه ها

سرالمند  25 یر افسرردگبر یانسرجام یخراطره پررداز یرتراث یرابیخود با هدف ارز

خرود  یدر مطالعه  ی( مومن29) به دست آوردند. 2001در سال  یقاییآفر ریکاییآم

 یبرر کراهش نشرانه هرا یتریو روا یانسجام یخاطره پرداز یاثر بخش» با عنوان

زن سالمند با حداقل  30 یکه بر رو« سالمندان یسرا یمزنان سالمند مق یافسردگ

باعرث  یانسرجام یپرداز هام شد نشان داد که خاطرسال سن در کرمانشاه انج 50

 یتریروا یپرردازشود، امرا خراطرهیسالمندان م یسرا یمزنان مق یکاهش افسردگ

 یشریگرروه اسرتفاده شرد، دو  گرروه آزما 3مطالعره از  ینندارد. در ا یریتأث ینچن

 اطالعات، یجمع آور یگروه کنترل. برا یک( و یتیو روا یانسجام ی)خاطره پرداز

 سرالمندان ی( وپرسشنامه افسردگMMSE) یروان عیتمختصر وض ینهآزمون معا

(GDS )(مطالعره 22به کار گرفته شرد .)از آن برود کره خراطره  یحراک یامران ی

آنهرا را  ییاسرت و احسراس تنهرا یرگرذاربر سالمت شررکت کننردگان تأث یپرداز

 یسرتی، بهز، اضرطرا یی، احسراس تنهرایافسردگ ی، بر نشانه هادهد یکاهش م

که در آن فرد به با  ی. برخالف مرور زندگموثر است یو سازگار آوریو تا   یروان

در  یپرردازد،آن م یمثبرت و منفر یردادهایو رو یزنردگ یرابیبه ارز یانتقاد یدید

 یجرو یجادکار باعث ا ینتمرکز بر خاطرات مثبت و جذا  است و ا یخاطره پرداز

بره منظرور  عرهمطال یرن. ایشرودننردگان مشرکت ک یو آرامش بخش برا یندخوشا

مثبت  یخودپنداره  یبر ارتقا یساختارمند گروه یخاطره پرداز یاثربخش» یبررس

پرس -آزمرون یشحاضر از نوع پر یدر شهر همدان انجام شد. مطالعه« سالمندان 

 یاز سرراها یکری یمسرالمند مقر 992 یآزمون و برا گرروه شراهد و مرورد برر رو

 22قررار داشرتند  یشگروه آزمرا رکه د یت گرفت. سالمندانسالمندان همدان صور

ساختارمند قرار گرفتند و ابزار مورد اسرتفاده  یتحت خاطره پرداز یهفتگ یجلسه 

 : یخودپنررداره تنسرر یرراسو مق ی،شررناخت یررتجمع یپررژوهش، پرسشررنامه یررندر ا

 (.20دوم بود) ینسخه
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 ییانجرام کارهرا ی،ردازپرنشان داده اند که عالوه بر خراطره یقاتتحق برخی

در سرالمندان  یسرودمند یجتواند سودمند بروده و برا نترا یم یزن یدروتراپیمانند ه

توانرد  یمر یردروتراپینشان داد کره ه ینهزم ینپورقانع در ا یهمراه باشد. مطالعه

 یرندر زنان سالمند گرردد. ا قشاستقالل و تحقق ن یشباعث کاهش استرس، افزا

در سالمت آنان در سرال  یدروتراپیزنان سالمند از ه یاتجربت یانمطالعه با هدف ب

 یرابیارز یفریبه صرورت ک یجزن سالمند مصاحبه شد و نتا 23انجام شد. با  9312

 (.23شدند )

 یفیتبا ک یروان در سالمندان است. افسردگمشکل مهم سالمت یک افسردگی    

سرالمندان، کره در آن  ی و به طور خاص با خودپنداره ارتباط دارد. در خانه یزندگ

 است. یعشا یشود، افسردگ یم یدتلفات مربوط به سن اغلب تشد

 یخودپنداره ، مخصوصا خودپنداره یو همکاران نشان دهنده Grace یمطالعه  

در سرالمندان  یاجتمراع یسالمت روان یکننده ینیب یشپ یک، به عنوان  یجسم

برا  یروانر یهرا یماریب یرسا یبطه را یدبا یسالمندان است. ول یساکن در خانه 

سالمندان ملبرورن  یاز سرا دسالمن 22مطالعه  ینشوند. در ا یدهسنج یزخودپنداره ن

برود. ابرزار مرورد  یخودپنداره و افسرردگ ینارتباط ب یانانتخا  شدند که با هدف ب

 یسرالمندان و خودپنرداره  یافسرردگ یپژوهش، فرم کوتاه شرده  یناستفاده در ا

 (.22د.)بو یتنس

  :نقش ها

در دوران  یبازنشسرتگ ینشرانه هرا ینرهگسترده انجرام شرده در زم مطالعات

دوران  یرانماننرد پا یردادهاییدهد که افراد سرالمند در اثرر رو ینشان م یسالمند

شردن  یاز صرنعت یفشار ناش ینو همچن یشدگطرد یی،تنها ی،اشتغال و بازنشستگ

 یا یندهشود، در معرض خطرات فزا یر ممنج یو روان یعاطف ییجوامع که به جدا

 ی،و پروچ یهردف یبر یدن،رس یانمانند احساس به پا یی( و نشانه ها22قرار دارند)

دوران  یرندر ا یهمسر و نگرانر یژهبه و یزانترس از طرد شدن و ازدست دادن عز

سرالمندان  یراندر م یردام یرزانبودن م ییناز پا یگزارش شده است که حاک یاربس

ای در دوران  ینرهو همکاران، فقدان در هرر زم زاده یبیغ یمطالعه بق(.ط25است)

از  یرا صررف سروگواری، فرراق ناشر یادیکه شخص انرژی ز یشودسبب م یریپ

مطالعه برا هردف  ین. ایداز فقدان نما یناش ییراتتطابق با تغ یجادو ا ییمرگ، جدا

کننررده برره اجعهاسررترس در سررالمندان بازنشسررته، مر هایکننرردهیینتع ییشناسررا»

نفرر  922انجام شد. نمونه ها « 9312در سال  یالنشرق گ یبازنشستگ هایانونک

 یزاو پرسشرنامه عوامرل اسرترس یکاز بازنشستگان بودند که پرسشنامه دموگراف

 (.27نمودند) یلرا تکم یدوران سالمند

ا دهد، امرا همزمران آنهرا ر یم یشآنان را افزا ییزنان اگرچه خوداتکا اشتغال

 یهرای شرغل یضمانند تبع یعوامل یراقرار داده، ز یدر معرض فشارهای روان یشترب

 یینبا مردان وانجام کارهرای برالقوه اسرترس زا، مشراغل برا درآمرد پرا یسهدر مقا

مانند انجرام  ییها یتسو و مسئول یکمحدود از  یاراترغم اخت یعل یادوانتظارات ز

سرو،  یگررمسرن از د ینرزندان و والردهمسری، مراقبت از ف یفکارهای خانه، وظا

نموده و سبب کشمکش هرای  یوخانوادگ ینقش های شغل ینزنان را دچار تضاد ب

اسرت کره عردم اشرتغال در زنران عامرل  یدر حرال ین(. ا28شود) یآنان م یروح

در  یمتعردد یقرات(. تحق21باشرد) یم یدر سالمند نو فقر آنا یمشکالت اقتصاد

 یزنردگ یترضرا یی،زناشرو یتمانند رضرا یآن بر ابعاد ریاشتغال زنان و تاث ینهزم

دار انجرام شرده اسرت کره آن با زنان خانره یسه( و مقا32)یفرزندپرور ( ،39, 30)

 ارزنران شراغل و خانره د ینذکر شده ب یرهایاز تفاوت معنادار متغ یآن حاک یجنتا

 یشو همکراران اشرتغال زنران بره افرزا یرزادهجهرانگ یباشرد. طبرق مطالعره یم

 یجگرردد. نترا یمنجر م یآنها در دوره سالمند یاز زندگ یتخودپنداره مثبت و رضا

خودپنداره زنان سرالمند بازنشسرته و خانره دار در خررده  ینپژوهش نشان داد که ب

معنا که  ینوجود دارد به ا اداریتفاوت معن ینگرش فرد نسبت به خود واقع یاسمق

نگرش فرد نسبت بره خرود  یاسمق یرته در زخود پنداره زنان سالمند بازنشس یزانم

بره  یباشد. زنران شراغل در سرالمندیدار ماز گروه زنان سالمند خانه یشترب یواقع

و اسرتقالل نسربت بره  یمرال یرازین یاحساس ب ی،حقوق بازنشستگ یافتدر یلدل

چون کسرب وجره  یازیاز امت یریگ یمقدرت تصم یشخود و افزا نهمسر و فرزندا

تر نسبت به زنان خانره دار برخوردارنرد  یعوس یاجتماع یتحما یمنه و دا یاجتماع

که تمرام عمرر خرود را  یآنان نسبت به زنان یشود که خودپنداره یموجب م ینو ا

و بره  مسرره یازمنردن یاز لحرا  مرال یکررده انرد و در سرالمند یصرف خانه دار

زنان سالمند  یاز زندگ یترضا یزانخصوص فرزندان خود هستند، مثبت تر باشد. م

مطالعره کره در سرال  یرناز زنان سالمند خانه دار اسرت. در ا یشترب  یزبازنشسته ن

زن بازنشسته انتخرا  شردند و  900زن خانه دار و  900در کرج انجام شد،  9312

و  یاز زنرردگ یترضررا یرراسراجرررز، مق نردارهبررا اسررتفاده از پرسشررنامه خودپ یجنترا

در  یبره زنردگ یدام ینب ینچن(. هم33د)آم به دست Schneider یدپرسشنامه ام

بردان معناسرت کره رابطره  یندار تفاوت وجود دارد ازنان سالمند بازنشسته و خانه

 یراندر م یاز زنردگ یتسرطوح براالتر رضرا ی،از زنردگ یتو رضرا یدام ینمثبت ب

 ینرده،آنران دربراره آ ینسبت به سالمندان خانه دار، عدم نگران شستهسالمندان بازن

 یمراریجهرت مراقبرت از خرود در صرورت برروز ب یکراف یاز توان مال یخورداربر

شرود ترا  یآنان به همسر و فرزندان خود موجرب مر یازو کاهش ن یو روح یجسم

 (.32از زنان خانه دار باشد) یشترب یآنان نسبت به زندگ یدواریام

توانرد باعرث  یمر یمرارانب یو مشکالت جسرم یروح یطنگرفتن شرا درنظر

و  یمحمرد یرقماننرد تحق یپژوهشر  ی یجهشود. چون نت یقتحق یجدر نتا تفاوت

زنان شاغل و خانه دار نشان  یاز زندگ یترضا ینب ی(  تفاوت معنادار32همکاران)

ماننرد  یعوامرل متفراوت یگرذار یراز تراث یتواند ناش یآن م ینداد که علت احتمال

فرزنردان، مررگ  یطررد شردن از سرو ی،فقر، مشکالت سرالمت ی،مسائل خانوادگ

 یاز زندگ یتو کاهش رضا یداز مرگ بر از دست دادن ام یهمسران، اضطرا  ناش

زنان شاغل و خانره دار و برا  یبر رو 9310در سال  یقتحق یندر سالمندان باشد. ا

 یجراندو گرروه در آذربا یرندر ا نردگیاز ز یتو رضرا یسالمت روان یسههدف مقا

 یو سرالمت روانر یاز زندگ یته، پرسشنامه رضاانجام شد. ابزار مورد استفاد یغرب

 بود.

 : هویت

سربک و روش  یررجردا از تغ یررد،گ یدر خانه سالمندان قرار مر یوقت سالمند

 یو حتر یعراطف ی،روانر ی،ندارد، گاه از نظرر جسرم یآن نقش یینکه در تع یزندگ

 یدهنردنشران م یمتعردد یقراتراسرتا،  تحق ین.  در همریشرودوابسته م یاقتصاد

 یزنردگ یفیرتاز سطح سرالمت براالتر و ک یکنندم یکه با خانواده زندگ یمندانسال

کردنرد کره حرس  یانخود ب یق(. پورقانع و همکاران در تحق35برخوردارند) یبهتر

عملکررد  یو مرتبط برا چگرونگ یاز حقوق انسان یتمحروم یقاز مصاد یکیغفلت 

ت از سرالمندان مفهروم غفلر یرلسالمند شناخته شده است. موضوع پرژوهش، تحل

برود  یبریرده یمدل سه مرحله ا ارگیریسالمندان با به ک یهایشگاهساکن در آسا

 یهرا یتنامره و سرا یرانپا ی،و خارج یمقاالت داخل یبررس ی،که در مرحله نظر

 ینیبرال یداده ها یانجام و کار در عرصه جمع آور 2097-2000 یمرجع  سال ها
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 09                                                                                                                                                          9318/ 2 شماره مجله سالمت و سالمندی خزر،دوره چهارم/
 و همکاران فاطمه منصوری ...گذار بر ارتقا خود پنداره یرعوامل تاث یبررس

 

هدفمند، مورد مصاحبه قررار گرفتره و در  یریمشارکت کننده با نمونه گ 92بود و  

خود نشان دادند  یو همکاران در مطالعه  شعبانی(. 37شدند) یلتحل ها یافته یانپا

 یتبرا وضرع یسرالمند یشرگاههایآسا یمخودپنداره سالمندان مق یتوضع ینکه ب

وجرود  یتفراوت معنرادار یسرالمند یشرگاههایآسا یررمقیمخودپنداره سالمندان غ

 یزنردگ یفیرتخودپنرداره و ک ینبود که بر ینپژوهش ا یگرد یها یافتهاز نداشت. 

وجود دارد و هر قردر  یرابطه معنادار یسالمند یسراها یرمقیمو غ مقیمسالمندان 

 یفیرتباشرد، ک یشرترب یسرالمند یسراها یرمقیمو غ یمکه خودپنداره سالمندان مق

در تهرران برا هردف  9312مطالعره در سرال  ینخواهد بود. ا یشترب یزآنها ن یزندگ

و  یسرالمند یگاه هرایشرآسا یمسالمند مق 232 یخودپنداره و خودکارآمد یسهمقا

از پرسشرنامه خودپنرداره  یرقتحق یرنانجام شد. جهت انجرام ا یرمقیمسالمندان غ

و همکراران در  ی(. جعفرزاده فخار38) یداستفاده گرد یخودکارآمد یاسراجرز و مق

شهرسرتان سربزوار را  یشرگاهسرالمندان اسا یزنردگ یفیرتک یتمطالعه خود، وضع

 9381سرالمند در سرال  302 یمطالعه که برر رو یننمودند. در ا یابینامطلو  ارز

  (.31)یداستفاده گردSF-36سالمت  یتانجام شد از پرسشنامه وضع

تا چه انردازه خردمات  یکنندم یکه زندگ یسالمندان در مکان ینکهتوجه به ا با

را خواهنرد  یمتفراوت یزنردگ یفیرتک یکننرد،م یافتدر یپزشک و یاجتماع ی،رفاه

کره روابرط  یرنکنند به علرت ا یم یکه در منزل زندگ یسالمندان ینداشت. همچن

 یزنردگ یفیرتاز ک باشرند یانهرا مر یتخانواده دارند و مورد حما یبا اعضا یعاطف

لمندان سرا یزنردگ یط. محراز منزل برخوردارند یروننسبت به سالمندان ب یباالتر

 (.38و طرول عمرر اسرت) یزندگ یفیتدر سالمت، ک یرگذارمهم و تأث یاربس یعامل

ذکر ( 9) یدر جدول شماره  یکسالمندان ، به تفک یبر خودپنداره  یرگذارتاث عامل

   است. یدهگرد
 

 گذار بر ارتقا خود پنداره در سالمندان یرعوامل تاث .9جدول 

 

 نویسندگان عنوان مقاله
ار ذکر عوامل تاثیرگذ

 شده در مقاله
 زمان و مکان نوع مطالعه

حجم نمونه و میانگین سنی 

 نمونه ها

تأثیر تمرینات ورزشی تردمیل بر پارامتر های راه رفتن در سکته 

 مغزی

Patterson  و

 همکاران
 ورزش و حرکت

کارآزمایی 

 بالینی

2008 

 آمریکا

 نمونه  31

 سال 52

 تاثیر تمرینات هوازی با شدت کم و متوسط بر خودپنداره سالمندان
کبری کامرانی و ا

 همکاران

 تمرینات هوازی با

 شدت متوسط
 نیمه تجربی 

 تهران

1394 

 نمونه 22

 سال 70-50

گویی گروهی بر میزان عزت نفس و رضایت از بررسی تأثیر خاطره

 زندگی سالمندان
 تجربی خاطره گویی حجتی و همکاران

9310 

مرکز سالمندان 

 روزانه ساری

 نمونه 32

 سال 50باالی 

در زنان سالمند خانه  دیو ام یاز زندگ تیخود پنداره، رضا سهیمقا

 دار و بازنشسته

یرزاده و جهانگ

 همکاران
 اشتغال زنان در جامعه

توصیفی 

 تحلیلی

9312 

 ساکنین کرج

 900سالمند بازنشسته و 900

 سالمند خانه دار

 سال 10-52

 بررسی ارتباط بین سن، سطح تحصیالت و جنس با خودپنداره
justicia  و

 همکاران
 جنس –سن 

-توصیفی

 تحلیلی

2099 

 اسپانیا

 نمونه 32

 سال 91-50

 بی تاثیر خاطره پردازی انسجامی بر افسردگیارزیا
Shellman  و

 همکاران

خاطره پردازی 

 انسجامی

کارآزمایی 

 بالینی

2001 

 آفریقا

 نمونه 25

 سال 50باالی 

 یبر کاهش نشانه ها یتیو روا یانسجام یخاطره پرداز یاثر بخش

 نسالمندا یسرا میزنان سالمند مق یافسردگ
 مومنی

خاطره پردازی 

 انسجامی
 تجربی

9319 

 کرمانشاه

 زن سالمند 30

 ساله 50حداقل 

 ی خودپنداره یبر ارتقا یساختارمند گروه یپرداز خاطره یاثربخش

 مثبت سالمندان
 نیمه تجربی خاطره پردازی امانی

9312 

 همدان

 سالمند 992

 ساله 52-80

 کیفی هیدروتراپی پورقانع تجربیات زنان سالمند از هیدروتراپی در سالمت آنان
9312 

 گیالن

 زن سالمند 23

 ساله 59-73

 و همکاران Grace بیان ارتباط بین خودپنداره و افسردگی
سالمت روانی و فقدان 

 افسردگی
 توصیفی

2093 

 استرالیا

 لمندسا 22

 سال 50باالی 

درسالمندان بازنشسته،  های استرسکنندهشناسایی تعیین

 های بازنشستگی شرق گیالنکننده به کانونمراجعه
 غیبی زاده و همکاران

عدم جود فقدان در 

 زندگی

-توصیفی

 تحلیلی

9312 

 گیالن

 سالمند 922

 سال 50باالی 
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 یاه شگاهیمفهوم غفلت از سالمندان ساکن در آسا لیتحل

 دیبریه یمدل سه مرحله ا یریسالمندان با به کارگ
 پورقانع و همکاران

عدم وجود غفلت و 

 محرومیت
 مدل هیبرید

9317 

 گیالن

 سالمند 92

 سال 50باالی 

 های آسایشگاه مقیممقایسه خودپنداره و خودکارآمدی سالمندان 

 و سالمندان غیرمقیم سالمندی
 توصیفی کیفیت زندگی شعبانی و همکاران

9312 

 تهران

 سالمند 232

 ساله 50-15

 فعالیت بدنی و خودپنداره جسمی بین زنان بزرگسال
Schneider  و

 همکاران
 فعالیت بدنی

کارآزمایی 

 بالینی

2008 

 کالیفرنیا

 نفر 146

 سال 20باالی 

تاثیر فعالیت بدنی بر خودپنداره جسمی و سالمتی در میان 

 سالمندان
Stoll فعالیت هوازی متوسط 

کارآزمایی 

 بالینی

2002 

 آلمان

 نفر 909

 سال 20باالی 

 توصیفی فعالیت هوازی و همکاران Shaw ترکیب بدنی و خودپنداره جسمی در زنان سالمند
2000 

 آمریکا

 نفر 22

 ساله 20-72

تاثیر ورزش و برنامه ورزشی به صورت گروهی و تنها، بر روی 

 سالمت روانی و تناسب اندام زنان سالمند
Dickman فعالیت هوازی 

کارآزمایی 

 بالینی

2002 

 استرالیا

 نفر 57

 سال 22-72

 Lodi‐Smith تجربه نقش اجتماعی و تفاوت سن در خودپنداره
درآمد سالیانه و نقش 

 اجتماعی
 مقطعی

2090 

 تگزاس

 نفر 271

 ساله 91-12

 وضعیت اجتماعی McMullin عزت نفس و ارتباط با سن، وضع اجتماعی و جنس
-توصیفی

 تحلیلی
 سال 50باالی  2002

 
 گیرییجهنتو  بحث
سرالمندان  یرانخودپنرداره در معوامل ارتقادهنرده  یینمطالعه با هدف تع ینا

تر مشخص شده  یشب یراخ یخودپنداره در سالمندان در سال ها اهمیت انجام شد.

 ییادز یرسد که هم چنان پژوهش ها یو مورد توجه قرار گرفته است و به نظر م

 یرازبرر آن مرورد ن یرگرذاربهبود آن و عوامل تاث یانواع خودپنداره، راه ها یدرباره 

کند  یم یففرد از خود تعر یکل یرخودپنداره را به عنوان تصو Robinsonاست. 

خودپنرداره،  ی،کلر یراست. در تصو یاتتجرب ینا یرو تفس یواقع یاتکه شامل تجرب

و عرزت نفرس بره  یبردن یراسرت. تصرو چند سطح از خود یبوده و دارا یچندبعد

 یدر(.  بره اعتقراد اشرنا20شوند) یم یمهم خودپنداره بررس یاربس یعنوان جنبه ها

 یرتدر تقو یبردن یتسبب توجه به نقش فعال یو سالمت روان یبدن یتفعال یتاهم

شررکت در  یکره بره واسرطه  یروانر ییرراتتغ گرچره(. 29خودپنداره شده اسرت)

نوجوانان، جوانان و بزرگسراالن شرناخته شرده  یدهد، برا یرخ م یورزش یناتتمر

 یزانریسالمندان به همان م یبر رو یناتتمر یررود که تاث یانتظار نم یناست، اما ا

 و آ Stollطبق پژوهش  (22. )یمکنیمشاهده م یسن یهاگروه یرباشد که در سا

Alfermann  سرتییبا شدت متوسط برر خودپنرداره و بهز یهواز یها یتفعال 

 یرزو همکراران ن Shaw(. 23سال به باال موثر بوده اسرت ) 20افراد  یروانشناخت

برر خودپنرداره سرالمندان  یدار یمعنر یرتاث یهواز یها یتماه فعال 1که  یافتنددر

 (.  22) دارد

 ینمراه تمرر 92که  یافتندخود در یقاتو همکاران در تحق King یگرد یسو از   

بر خودپنداره سالمندان  یدار یمعن یر، تاث(ا شدت باالب یو انفراد یگروه یناتتمر)

را، اسرتفاده از  یرقتحق یرنا ی یجرهتفراوت نت یلاز دال یکیتوان  ینداشت، که م

معتقدنررد،  Dickmanو  Schneider(. 22بررا شرردت برراال دانسررت ) ینرراتتمر

 شیاز افرزا یبر خودپنداره سالمندان احتماال ناش یهواز یها یتفعال یرتاث یسممکان

اسرت.  یو روانر یسرالمت جسرمان یشو افرزا یفرد یدر احساس کنترل بر زندگ

عرزت  یشباعث افرزا یزخود ن یبه نوبه  یفرد یاحساس کنترل بر زندگ ینهمچن

 (.29و25) شود ینفس م

درآمرد  یزانتوان به م یعوامل موثر بر ارتقا خودپنداره در سالمندان م یگرد از

برر  یرعزت نفس و به تبرع آن تراث یشعث افزااشاره کرد که با یالتو سطح تحص

دارند نسبت بره  یعال یالتتر و تحص یشکه درآمد ب ییشود. آن ها یخودپنداره م

(. 27برخوردارنررد) یتررر یشسررواد و کررم درآمررد، از عررزت نفررس برر یافررراد برر

McMullin یجروان یندر سرن یاجتماع یتو همکاران گزارش نمودند که وضع 

آن  یرتراث یو بزرگسرال یانسالیم ینکه در سن یارد درحالبر عزت نفس د یکم یرتاث

 (. 28) قابل مالحظه است

Robinson یفیرتک یخودپنداره مثبرت و براال دارا یافراد دارا یافتدر یزن 

بره  یردام یشامر باعث افرزا یننسبت به همساالن خود هستند و ا یباالتر یزندگ

ان نشران دادنرد کره و همکرار  Lodi‐Smith(.20) شرودیدر آن ها مر یزندگ

 یرناسرت کره در ا یدر حرال یندارد. ا یسن رابطه منف یشخودپنداره مثبت با افزا

 یاجتمراع یمرتبط با نقرش هرا یو سالمت یانهدرآمد سال یزانخودپنداره با م ینسن

 یو تجربه نقش ها یرشبتوان گفت حضور در اجتماع و پذ یدرابطه مثبت دارد. شا

مروثر و خودپنرداره مثبرت در آنهرا  یمقابله ا یهبردهاو رشد را یجادگوناگون در ا

 (.21داشته است) یینقش بسزا

مداخله ای روانی اجتماعی با هدف کمک بره سرالمندان بررای  یی،گو خاطره

برا خراطره گرویی  اسرت، کنار آمدن با تغییرات زندگی از جمله رفتن به آسایشرگاه

می شوند، که این وقرایع شرکت کنندگان به صحبت در مورد وقایع گذشته تشویق 

(. 20شروند) یتوسط عکس ها، موسیقی، اشریا و فریلم هرای گذشرته یرادآوری مر

تواند بر باور فرد نسبت به  یم یزن یزندگ یفیتو ک یروان یو مسائل روح مشکالت

عدم وجود شرغل  ی،به زندگ یدنداشتن ام یی،طبق پژوهش ها تنها خود موثر باشد.

ماننرد  ییهرا یمراریخصوصرا در زنران سرالمند، بو سرربار شردن م یو درآمد کاف
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 یتواند بر خودپنرداره  یم دکن یم یکه فرد سالمند در آن زندگ یو مکان یافسردگ

فرد از خود است و بر اعتماد به نفس  یرکه تصو خودپنداره .باشد یرگذارقشر تاث ینا

 یهرایژگریاز و یکریخواهد بود، جرزء  یرگذارو احساس شخص نسبت به خود تاث

مسرائل، بره آن  یرحرال کرم ترر از سرا ینمهم در سالمندان است. با ا یروانشناخت

 الیرتورزش هرا و فع ینبر یقاتکه در اکثر تحق ینپرداخته شده است. با توجه به ا

شرود  یمر یشنهادوجود دارد، پ یمیبا خودپنداره ارتباط مثبت و مستق یزیکیف یها

در  یترر یشالمندان، به پژوهش بس یورزش ها برا ینا یریکه عالوه بر به کارگ

 پرداخته شرود. یزن یگرو انواع د یاستقامت یرفعال،غ ی،هواز یب یرابطه با ورزش ها

کند ترا گذشرته اش را مررور کنرد،  یبه فرد سالمند کمک م یخاطره پرداز درمان

 یتشخص یکپارچگیگذر و حل مرحله رشد  یآن کمک به فرد برا یجه، نت ینبنابرا

 یروانشرناخت یژگیهایبر و یدساختارمند با تأک یاست. خاطره پرداز یدیاامدر برابر ن

خرود  یتو ظرف یشوندناتوان م یشاز پ یشسالمندان ب یسالمندان، معتقدند که وقت

 یدهنرد،اسرت را از دسرت م یزیکیکه مستلزم توان ف یتهاییمشارکت در فعال یبرا

ندارنرد،  یزیکریبره تروان ف یدانچن یازکه ن ییبا کارها یتهافعال ینکردن ا یگزینجا

نگراه  یسالمند را به قوت خود باق یتواند مشارکت اجتماع یم ی،مثل خاطره پرداز

که بره عنروان  ی( خاطره پرداز20را حفظ کند) یو یروانشناخت یها یژگیدارد و و

عرزت نفرس و  یکردن سرالمندان و ارتقرا یاجتماع یموثر برا یاز راهکارها یکی

کره  یمختلفر یتوانرد در مکران هرا یمر یرزشده اسرت ن یانب آنان یخودپنداره 

پرار  هراو..( و  ی،)ماننرد خانره سرالمندان، خانره شخصر سالمندان حضور دارنرد

 یو روانر یمشکالت جسم یمختلف سالمندان که درا یگروه ها یبر رو ینهمچن

 یم یبعد یقاتدر تحق آن بر خودپنداره مشخص گردد. یراجرا شود و تاث یزهستند ن

 یمراریهسرتند، ب یرگرذارکه بر روان سرالمند تاث یجسم یها یماریان به انواع بتو

داشرته و  یکره قبرل از بازنشسرتگ شغلینوع  یرچون دمانس، تاث یگرد یروح یها

کره بتوانرد برا  یفریبرر آن مطالعرات ک عالوه پرداخته شود. یزدرآمد آن ها ن یزانم

با آنان از مشکالت و  یرکالمیو غ یاطالعات کالم یافتمصاحبه با سالمندان و در

توانرد عوامرل  یاسرت کره مر یردیراهکار مف یزقشر مطلع شود ن ینا یهادغدغه

 .یدخودپنداره را کشف نما یارتقادهنده

 

 

 تقدیر و تشکر
 یارشد پرستار یکارشناس ییدانشجو ینامه  یانمقاله برگرفته از پا ینا

 ینباشد که بد ی. مIR.GUMS.REC.1397.147با کد اخالق  یسالمند

دانشگاه  یو فناور یقاتپژوهشگران، تشکر خود را از معاونت محترم تحق یلهوس

و  تشکرمقاله، کمال  یسندگاننو ین،دارند. همچن یاعالم م یالنگ یعلوم پزشک

 یحاضر و کارکنان کانون ها یقخود را از سالمندان شرکت کننده در تحق یقدردان

 دارند. یاعالم م یغشاندر یب یارهمک یلبه دل یالنشرق گ یبازنشستگ

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
08

8/
cj

ha
a.

4.
2.

18
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
jh

aa
.m

ub
ab

ol
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             6 / 10

http://dx.doi.org/10.22088/cjhaa.4.2.18
http://cjhaa.mubabol.ac.ir/article-1-95-fa.html


 

02 Caspian Journal of Health and Aging; 4(2); 2019                                                                                                                                

Investigating the Factors Affecting the …. F. Mansouri, et al 

 

Investigating the Factors Affecting the Promotion of 

 Self-Concept in the Elderly: A review article 

 

F. Mansouri (MSc) 1, P. Pourghane (PhD) *2, R. Mansour ghanaei (PhD) 2 

 

 

1. Zeynab(P.B.U.H) School of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran 

2.Department of nursing, Zeynab(P.B.U.H) School of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran 

  

Caspian Journal of Health and Aging;4(2); 2019-2020; PP:18-27 

Received: Jul 15th 2019, Revised: Dec 4th 2019, Accepted: Dec 18th 2019. 

 

ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: One of the psychological characteristics decreased with age is self-concept. 

Self-concept is the mental image of every person. The self-concept of the elderly is also based on their experiences 

during life stages. The aim of this study was to determine the factors affecting the promotion of self-concept in the 

elderly and to discuss them. 

METHODS: This review study was conducted through searching IranMedex Google Scholar, SID, PubMed and 

Scopus databases. In this research, the full-text studies published in English and Persian all over the world from 2008 to 

2018 and focused on self-concept and elderly (in English and Persian) were investigated. After qualitative evaluation of 

studies, they were assessed based on relevance. Then, the best findings were chosen. 

FINDINGS: The findings showed that the improvement of self-concept in the elderly was related to some factors such 

as:  body image, fitness and appearance, improvement of quality of life (QoL), improvement of self-esteem and 

memory review, low and moderate intensity aerobic training, high education, being married and having different roles 

in different social environments. 

CONCLUSION: As people with low self-concept experience a sense of inadequacy and worthlessness, it is imperative 

that caregivers adopt self-concept strategies appropriate to each elderly in order to improve the QoL in the elderly. 

KEY WORDS: Self-concept, Elderly, Review Research. 
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