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Abstract  

Considering that the population aging process has started in Iran, 
it is obvious that identifying the health status of the elderly and 
the factors affecting successful aging is the first step to improve 
their health. Therefore, the aim of this study was to predict 
successful aging based on lifestyle, spiritual intelligence and self-
efficacy. This was a descriptive-correlational research in terms of 
its method and a basic research in terms of its purpose. The 
statistical population of this study was consisted of all the elderly 
living in nursing homes of Tehran, Iran in 2021, the number of 
whom was estimated to be about 1100 people. The statistical 
sample was 285 people were selected using cluster sampling 
method and finally from the collected questionnaires 200 
completed questionnaires were analyzed. Zanjari et al.’s 
Successful aging, King’s spiritual intelligence and Sherer and 
Maddux’s self-efficacy questionnaires were used to collect 
information in this study. Pearson’s correlation coefficient and 
multiple regression analysis were used for the data to be analyzed 
in SPSS-24 software. The result of Pearson’s correlation 
coefficient indicated that there is significant positive correlation 
between lifestyle and successful aging (r=0.67), self-efficacy and 
successful aging (r=0.40), as well as spiritual intelligence and 
successful aging (r=0.21) and among the component of spiritual 
intelligence, personal meaning had the highest correlation with 
successful aging (r=0.67). Moreover, the results of multiple 
regression analysis indicated that 54% of the changes in 
successful aging can be interpreted by the predictor variables 
(P<0.01). According to the results, steps can be taken to improve 
successful aging through modifying life style, and improving the 
level of spiritual intelligence and self-efficacy. In conclusion, the 
elderly should not consider the features and characteristics of 
aging as their personal weakness, and make changes in their life 
style by finding a suitable life style for this period, increasing their 
self–efficacy and improving their spiritual intelligence. 
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 پژوهشیمقاله 

 چکیده

با توجه به اینکه کشور ایران تجربه سالمندی را آغاز کرده است، بدیهی است شناسایی 

مت سالمندان و بررسی عوامل مؤثر بر سالمندی موفق اولین گام برای وضعیت سال

موفق  یسالمند بنابراین این پژوهش با هدف بررسی رابطه  ارتقای سالمت آنان است.

 ،از نظر روش حاضرپژوهش  ی بود.و خودکارآمد یهوش معنو ی،براساس سبک زندگ

این . جامعه آماری بود بنیادی یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف،

بود. تعداد  1400پژوهش کلیه سالمندان ساکن در مراکز سالمندی شهر تهران در سال 

نفر انتخاب و  285 ،ایگیری خوشهنفر است که با استفاده از روش نمونه 1100این افراد 

جهت  پرسشنامه کامل انتخاب و تحلیل شد. 200گردآوری شده های از بین پرسشنامه

 ،زنجری و همکاران موفق یسالمندهای پژوهش از پرسشنامهگردآوری اطالعات در این 

استفاده شد. خودکارآمدی شرر و مادوکس و  هوش معنوی کینگسبک زندگی لعلی، 

و تحلیل رگرسیون  پیرسون همبستگی یبضر آماری هایاز روشها تحلیل دادهت هج

نشان داد که  همبستگی پیرسون یبضرنتایج  استفاده شد. SPSS24 افزارنرم درچندگانه 

آمدی و سالمندی موفق (، خودکار=67/0r)بین سبک زندگی با سالمندی موفق 

(40/0r=و بین هوش معنوی و ) سالمندی موفق (21/0r=) و معناداری بود همبستگی 

. (=67/0r) داشتباالترین همبستگی را با سالمندی موفق  نیزتولید معنای شخصی 

درصد  54داد که به روش همزمان نشان گانهچندرگرسیون  تحلیلحاصل از بعالوه نتایج 

با  (.>01/0P) شود یینتببین یرهای پیشتواند توسط متغیم ،سالمندی موفق از تغییرات

و  یهوش معنو ی و همچنین بهبود سطحسبک زندگاصالح  ،توجه به نتایج این پژوهش

. بنابراین گام برداشتدر سالمندان  موفق یسالمندبهبود  در جهت ی،خودکارآمد

های شخصیتی خود عنوان ضعفهای سالمندی را بهسالمندان باید خصوصیات و ویژگی

در نظر نگیرند و از طریق یافتن سبک زندگی مناسب با این دوره خاص، افزایش 

 وجود آورند.خودکارآمدی و بهبود هوش معنوی، تغییراتی در نحوه زندگی خود به 
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رات یانسالی به دوران پیری اغلب با تغییمانتقال از دوره 
که برخی از افراد مسن یدرحال. استناخوشایندی همراه 

شوند و آن را تجربه ی با تغییرات پیری سازگار میخوببه
 پیریاصطالح چنین نیستند. ینا آنهاکنند، برخی از یم
 آمیزیتموفقفعلی کاهش باشد و کاهش  یتواند به معنایم
 یآرامبه افرادحواس در حالت معمول با افزایش سن . ستین

 را که ییابوی درصد 50فقط  یسالگ 70. در افتدیاز کار م
 افراد دیدتوان حس کرد، یمشد سالگی احساس می 40در 

 80در  نکهی، تا ایابدیطور مداوم کاهش مدر نور کم به
ند. کن یشب رانندگ توانند دریم افراداز  یتعداد کم یسالگ

در به استفاده افراد حتی قا از درصد 50، یسالگ 90در سن 
(. 2016عمومی نیستند )گروور،  نقل و حملاز وسایل 

رو، برخی از افراد پیر از مشکالت فیزیکی و ینازا
، عبارت 1950از دهه برند که ی رنج میشناختروان

نشان دادن عوامل و  یبرا اییندهطور فزابه سالمندی موفق
ت )واپل گرفاستفاده قرار  سالم مورد یریپ سازینهزم طیشرا

 (. 2011و همکاران، 
و  ی، روانیعنوان عملکرد جسم به 1سالمندی موفق

 یاساس یهایماریبدون ب یریپ نیباال در سن یاجتماع
( 1997(. رو و کان )2019و همکاران،  )او شودیم فیتعر
پردازان در این زمینه برای سالمندی یهنظراولین  عنوان به

 (2) یماریب ای تیولاز معل یعار (1) موفق سه عامل
از  گرانیتعامل با د (3)باال و  یو جسم یهای شناختتوانایی

عبارتی، سالمندی موفق دار را مهم شمردند. بهیمعن یهاراه
 یعملکرد هاییتحفظ قابل ای یماریعدم وجود بصرفِ 

 یهر دو همراه با تعامل فعال بازندگ بی، بلکه به ترکستین
وره سالمندی مانند هر دوره د .(2020)وال،  دارد ازین

توجه دیگری در زندگی نیاز به تنوع و شادمانی دارد و عدم 
. شوددر سالمندان می یو ناراحت یبه آن باعث بروز افسردگ

با  یمیسالمندان ارتباط مستق در یحفظ سالمت جسم
آمیز دوره سالمندی یتموفقو گذراندن سالمت روان آنها 

توسط رو و کان  شدهمطرحدارد. اگرچه داشتن سه عامل 
اما  ،( از فاکتورهای مهم در سالمندی موفق است1997)

از  یتمندیو رضا یجمله سالمت از، از عوامل ی دیگربیترک
حفظ احساس مثبت به  ،یدادهامقابله با رو ییتوانا ،یزندگ

مناسب،  یداشتن عملکرد شناخت ،یبه زندگ دیام نده،یآ
 هاییتقالل و فعالداشتن است د،یجد یزهایچ یریادگی
 و گلی(. 2017)تچ رومر و وال،  استحائز اهمیت  یتماعجا

                                                 
1 successful aging  

ارتباط بین سالمندی موفق و ( در بررسی 1395همکاران )
که بین ند نشان داد سالمت معنوی سالمندان شهر تهران

سالمندی موفق با سالمت معنوی در رابطه با خود و در 
نتایج داشت. داری وجود رابطه با دیگران ارتباط معنی

که  افرادی( نشان داد که 2022پژوهش جین و همکاران )
 درصد کمتر احتمال مرگ و 85سبک زندگی سالمی دارند، 

( نشان داد 1400میر دارند. پژوهش محمدی و همکاران )
که سامندی موفق بر حمایت اجتماعی ادراک شده و 
سرزندگی ذهنی در سالمندان اثر دارد. فرتلی و دیکتاش 

( نشان دادند که بین سالمندی موفق و رضایت از 2019)
( هم 2018و اسمیت و همکاران ) استزندگی رابطه مثبت 

آوری رابطه مثبت نشان دادند بین سالمندی موفق و تاب
( در پژوهش خود به 2015) . در نهایت چو و همکاراناست

این نتیجه رسیدند که سالمندی موفق و بهزیستی روانی 
 جود دارد.رابطه مثبت و
( 1396توسط الماسی ) شده انجامپژوهش  بر اساس

تواند یکی از عوامل مرتبط با سالمندی سبک زندگی می
 کیفرد،  کی یروش زندگ، 2موفق باشد. سبک زندگی

تواند به عوامل یم و جامعه کامل است کی یحت ایگروه 
یرد )مونیز و را در برگ یادیملموس و نامشهود موارد ز

 یادیبا عوامل زفرد  ی. نوع سبک زندگ(2019همکاران، 
و  دگاهی، داتی، تجربهاکننده ارزشمنعکس و شودیم نییتع

 معموالًافراد  چراکه ستیاست اما داوطلبانه ن ینگرش جهان
گذارند بدون آنکه آگاهی از این امر می تأثیربر یکدیگر 

ی سبک زندگی در ظاهر مربوط به طورکلبهداشته باشند. 
 .آن نباید غافل شد دهنده، اما از اساس تشکیلاستع اجتما

گردد و تا زمانی که نتواند سبب سردرگمی فرد می چراکه
مبنا، ایدئولوژی و طرز رفتار خود را به شکلی صحیح تبیین 
نماید با اهداف اصلی خود دچار تعارض خواهد شد )ولتن و 

 شرفتیتوسعه، پدرحال یدر کشورها .(2018همکاران، 
ی، طوالنی شدن طول زندگتغییر سبک منجر به  یشکپز

 600امروزه  دان شده است.سالمن تیجمع شیو افزا عمر
، سن دارندسال  60از  بیشجهان  تینفر از جمع ونیلیم

نفر و  اردیلیم 1.2به  2025تا سال  زانیم نیا رودیانتظار م
 تیدرصد از جمع 21 یعنی ،نفر اردیلیم 2 هب 2050تا سال 
(. شهنازی و همکاران 2019)کیم و لی،  ابدی شیفزاجهان ا

( نشان دادند که بین ابعاد مختلف سبک زندگی با 1397)
کیفیت زندگی سالمندان رابطه معناداری وجود دارد. قنبری 

                                                 
2 life style 
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( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 1394و همکاران )
های سالمت عمومی سالمندان و که سبک زندگی و حیطه

ری دارد. همچنین نتایج ان رابطه معنادآای هزیرمقیاس
( و موحدی و 1391قهرمانی و همکاران )های پژوهش

( نشان داد که اکثر سالمندان سبک زندگی 1395همکاران )
 یهاالزم است برنامه نیبنابرامتوسط و نامطلوبی دارند. 

 مورد یگروه سن نیا یبدن تیو فعال یهای بهداشتمراقبت
با کمک به داشتن سبک زندگی سالم در  و ردیتوجه قرار گ

داشتن  ی، سرگرمرروزمره، مراقبت از خود، کا هایتیفعال
سالمندی موفق در آنها را تقویت کرد )داسکالوپولو و 

 (.2019، همکاران
هوش معنوی، به میزان استعداد یک فرد برای درک 

یرمادی انسان و میزان توانایی او در درک باورهایش غبعد 
ارد و شامل توانایی حفظ تعادل فکری و آرامش اشاره د

درونی، هدایت شناختی انسان، داشتن عملکردی همراه با 
هوش  .(2020)آنوار و همکاران،  استبصیرت و مهربانی 

معنوی، یکی از ابعاد جدید هوش انسان است که از آن 
شود و زمینه برای حل مسائل مفهومی و ارزشی استفاده می

شناسان معتقدند که سازد. بسیاری از روانیباور افراد را م
هوش معنوی توانایی رفتار کردن با دلسوزی و دانایی در 

نظر از پیشامدها و  حین آرامش درونی و بیرونی، صرف
طور که آن یزچهمهشود سبب می چراکه رویدادهاست

. افراد باهوش معنوی در حین قضاوت، دیده شود هست
)هاموری و  دارند انه رفتار کردن راتوانایی منصفانه و دلسوز

 در سالمندان ی، بهبود هوش معنوینبنابرا(. 2016آلنزی، 
 یبه آرامش درون یابیمثبت و دست یدگاهدر جهت اتخاذ د

و کنترل را بهبود  یزهدر نگرش انگ ییرتغ ینکند. ایکمک م
به کاهش سطح استرس باال که  ینبخشد و همچنمی

کمک ی روزمره زندگی است هاچالشاز  یمعموالً ناش
 ییدارند توانا هوش را ینکه ا سالمندان همچنین کند.می

هوش به  زیرا، دارند سالمندان یرنسبت به سا یشتریب
اطالع  یرونیتا نسبت به اتفاقات ب کندیانسان کمک م

ی، هوش طورکلبه .شودیفرد منجر م یو به آگاه یافته
به ثبات در طول  تواند منجرمعنوی در افراد سالمند می

زندگی، تحول در برقراری ارتباط و ارتقا کیفیت مدیریت 
 (.2020شود )ساموئل، ی میشناختروانهای چالش

و رفتار حل مشکل  یسازگار ینوع یمعنوهوشهمچنین 
اطراف و  یهایدهبا پد یاست که فرد را در جهت هماهنگ

و  یدنمایم یاری یرونیو ب یدرون یکپارچگیبه  یابیدست

را از  یتمعنو (1999) یمونزشود. ایباعث بهبود عملکرد م
کند که یم یاندهد و بیتوجه قرار م هوش مورد یهزاو

 یدهو سازمان ییشناسا یبرا یچارچوب ،معنوی هوش
 که با یاگونهاست. به یازمورد ن یهایها و توانمندمهارت

یابد. یم یشفرد افزا یریپذانطباق یزانم یتاستفاده از معنو
( در پژوهش خود به این نتیجه 1398عسگری و همکاران )

بینی رسیدند که هوش معنوی تقش مهمی در پیش
شناختی سالمندان دارد. همچنین نتایج بهزیستی روان

( نشان داد که هوش 1396پژوهش عسگری و شفیعی )
کیفیت زندگی سالمندان  بینیپیشمعنوی نقش مهمی در 

( نشان داد که 1393می و همکاران )اما پژوهش اما ،دارد
اثر هوش معنوی بر خودشکوفایی و رضایت از زندگی 

 معنادار نیست.  نسالمندا
 (2021در پژوهش ویثهال و همکاران )از سوی دیگر، 

یزی و تمرین در ربرنامهنشان داده شد که توانایی افراد در 
یک  دلخواه در دستیابی به نتیجه منظوربهداشتن رفتار مؤثر 

هایی که زندگی را موقعیت خاص، کنترل وقایع و موقعیت
ی مؤثرخودکارآمدی نقش  عنوانبهدهد قرار می تأثیرتحت 

در بهبود روند سالمندی خواهد داشت. باور خودکارآمدی، از 
گیرد اما در دوران نوجوانی و سنین ابتدایی تولد شکل می

 مهارت، بکس ی بابزرگسال شود و درجوانی نیز متوقف نمی
 ینمؤثرتریابد. می جدید و گوناگون ادامه ادراک و تجربه

 طریق از خودکارآمدی قوی حس آمدن وجود به در راه
 (.2017، کرائوس و همکاران)آمیز است موفقیت هایتجربه

( نشان داد که 2019) وو و یوشنگنتایج پژوهش فان
ه خودکارآمدی نقش بیشتری به نسبت رفتارهای ارتقا دهند

روی سالمندی سالم دارد. خودکارآمد بودن یکی  سالمت بر
فردی به سطوح بهتر است. بدون  یاز ارکان مهم در ارتقا
توانند با مشکالت زندگی مواجه شوند کارآمدی، افراد نمی

 شیبه افزا(. خودکارآمدی در افراد مسن، 2017)یاداک، 
 نیو همچن ی، خواب بهتر و کاهش درد و ناراحتیانرژ
شود. نتایج پژوهش مربوط می یاز زندگ یکل تیارض

( نشان داد که خودکارآمدی، 1396فرد )نریمانی و صمدی
عزت نفس و شادکامی با سالمت اجتماعی سالمندان رابطه 

( در پژوهشی نشان 1394معناداری دارند. ناصح و حیدری )
دادند که بین خودکارآمدی و کیفیت زندگی سالمندان رابطه 

د دارد. همچنین پژوهش فرهادی و همکاران مثبتی وجو
( نشان داد که حمایت اجتماعی، بهزیستی معنوی و 1394)

بهزیستی روانی  بینیپیشخودکارآمدی تقش مهمی در 



 

 

 

  موفق یسالمندبا  یو خودکارآمد یمعنو هوش ی،سبک زندگ          
 

 361-373، 4، شماره 8، دوره 1401پیری،  شناسیروان 365

های نتایج پژوهش از آنجاکهسالمندان دارند. بنابراین 
 یک مفهوم عنوانبه خودکارآمدی دهدمختلف نشان می

دهد )فو می قرار تأثیر تحت را مسال رفتارهای شناختیروان
توان رابطه بین خودکارآمدی و (، می2018و همکاران، 

های بتوان بر جنبه اگرسالمندی موفق را تبیین کرد. پس 
توان مثبت و پایدار زندگی این دوران را بررسی کرد، می

های منفی آن کاست و پیری به امید داشت که از جنبه
محیط زندگی، عوامل  ای مطلوب تبدیل شود.دوره

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، استقالل فردی، سالمت 
احساس  ، ارتباط با خانواده واوقات فراغت جسمی و روانی،

بر وضعیت روانی سالمندان و  عواملی هستند که ثر بودنؤم
. در کنار این عوامل سبک (2009 یکن،)گلگذارد می تأثیر

از اهمیت بسزایی  زندگی، هوش معنوی و خودکارآمدی نیز
بر این اساس این پژوهش که با هدف  برخوردار است.

بینی سالمندی موفق براساس سبک زندگی، هوش پیش
معنوی و خودکارآمدی انجام خواهد شد و فرضیات پژوهش 

سالمندی موفق براساس سبک زندگی،  (1)عبارت بودند از 
( 2) ،است بینیپیشهوش معنوی و خودکارآمدی قابل 

( 3)، زندگی با سالمندی موفق رابطه مثبت داردسبک 
 (4)و  ،هوش معنوی با سالمندی موفق رابطه مثبت دارد

 خودکارآمدی با سالمندی موفق رابطه مثبت دارد.

 روش

 کنندگانطرح پژوهش و شرکت
هدف،  نظر ازتوصیفی و از نوع همبستگی و این پژوهش 

ش شود. جامعه آماری این پژوهبنیادی محسوب می
سال شهر تهران ساکن  60متشکل از کلیه سالمندان باالی 

بود. تعداد این افراد بر  1400در سرای سالمندان در سال 
نمونه نفر است.  1100اساس اعالم سازمان بهزیستی 

به صورت  نفر بود که 285 بر اساس جدول مورگان یآمار
مراکز سرای سالمندان و به صورت از  ایگیری خوشهنمونه
ی هانامهپرسشدسترس انتخاب شدند و از بین در 

کامل انتخاب و تحلیل شد.  نامهپرسش 200شده ی گردآور
حداقل تحصیالت ( 1)ورود به مطالعه عبارت از های مالک

خروج های و مالک 60-80داشتن سن بین  (2)سیکل 
تکمیل نامناسب  (2)عدم پاسخگویی  (1)عبارت است از 

 مربوط به دمانسهای ه بیماریابتال ب (3)و ها نامهپرسش
 5/48ی جنسیت بررس موردنمونه  200 از مجموع. بودند

درصد مرد بودند. میانگین سنی گروه  50درصد افراد زن و 
 33/76و میانگین سنی گروه مردان برابر  22/74زنان برابر 

درصد افراد به این سؤال پاسخ  5/1الزم به ذکر است  بود.
درصد  5/24ی سن بررس موردنمونه  200ندادند. از مجموع 

 5/26سال،  70تا  65درصد بین  17سال،  65تا  60افراد 
سال  80تا  75درصد بین  30سال،  75تا  70درصد بین 

درصد افراد به این سؤال پاسخ  2/0بود. الزم به ذکر است 
 ندادند.

 ابزار

در  که نامهپرسش این. 1موفق یسالمند نامهپرسش

سنجش  جهت( 1395کاران )و هم یزنجر توسط یرانا
 بدون و سؤال 54 یدارا ،است شده یموفق طراح یسالمند

 1) یکرتل ایینهپنج گز یفو بر اساس ط استزیرمقیاس 
و حداکثر آن  54شود و حداقل نمره گذاری مینمره (5تا 

نمره باال به معنی سالمندی موفق و نمره پایین . ستا 270
و  یزنجر ژوهشدر پ. استبه معنی سالمندی ناموفق 

 ینا یو مالک یو صور ییمحتوا یی( روا1397همکاران )
است. ضریب آلفای کرونباخ  شدهیابیمناسب ارز نامهپرسش

( برای 1397و همکاران ) زنجریشده در پژوهش  محاسبه
 دست بهپایایی  برآورد شد. 93/0 یباال نامهپرسش ینا

    بود. 87/0برای پژوهش حاضر با روش آلفای کرانباخ  آمده

سبک زندگی  نامهپرسش .2سبك زندگی نامهپرسش

( تدوین شد. نسخه نهایی 1391) و همکاران توسط لعلی
سؤال در طیف لیکرت  70سبک زندگی دارای  نامهپرسش

در  یهبه هر گو کنندگانشرکت. استو بدون زیرمقیاس 
 یکرت)کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( ل یادرجه 5 یاسمق

 و 70 نامهپرسش یننمره کل در اداد. حداقل یمپاسخ 
 نامهپرسشنمره باال در  یاست. معنا 350 حداکثر آن

تر است. نتایج پژوهش لعلی بیانگر سبک زندگی مناسب
سبک زندگی، از روایی و  نامهپرسش( نشان داد که 1391)

سبک  یریگپایایی کافی و مناسب برای ارزیابی و اندازه
( 1391خوردار است. نتایج پژوهش لعلی )زندگی افراد بر
از روایی و پایایی ، سبک زندگی نامهپرسشنشان داد که 

سبک زندگی  یریگکافی و مناسب برای ارزیابی و اندازه
در پژوهش  نامهپرسشپایایی این  افراد برخوردار است.

 بود.  85/0حاضر با روش آلفای کرانباخ 

هوش معنوی  نامهپرسش .3یهوش معنو نامهپرسش

کینگ ساخته شد. این ( توسط دیوید بی2008کینگ )

                                                 
1  Successful Aging Instrument (SAI) 
2 Life Style Questionnaire (LSQ) 
3 The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24) 
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 یخرده مقیاس تفکر انتقاد 4سؤال و  24 نامهپرسش
شخصی، آگاهی متعالی و گسترش  یسازوجودی، معنا

 5روی یک طیف  نامهپرسشهای خودآگاهی دارد. سؤال
نمره ( وافقمای لیکرت )کامالً مخالفم تا کامالً مدرجه

و  24برابر  نامهپرسشحداقل نمره در این . گذاری می شود
دهنده هوش باال نشان یهانمره. است 120حداکثر آن 

ظرفیتی است. کینگ ضریب  نینمعنوی باال یا وجود چ
را بر اساس ضریب آلفای  نامهپرسشپایایی کل این 

و  گزارش کرد. در ایران در پژوهش عرفان 95/0کرونباخ 
 دست آمد.ب 75/0کرونباخ  ضریب آلفای( 1395) همکاران

در پژوهش حاضر  نامهپرسشبرای این  آمده دستبپایایی 
 آمد. دستب 77/0برابر 

 که توسط نامهپرسش ینا .1یخودکارآمد نامهپرسش
سؤال  17 یدارا ساخته شده است، (1982) همکارانشرر و 

از دامنه کاماًل  یکرتل یاساست که هر سؤال بر اساس مق
 مقیاس یگذار. نمرهشودیم یمکامالً موافقم تنظ مخالفم تا

تعلق  یازامت 5تا  1صورت است که به هر ماده از  ینبه ا
 85 برابر حداکثر نمرهو  17حداقل نمره  ین. بنابراگیردیم

شرر و مادوکس مقیاس ندارد. زیر نامهپرسشاین است. 
 نامهپرسشبا استفاده از روش تحلیل عاملی روایی ( 1982)
های صورت ین در پژوهشهمچنیید کردند. تأا بررسی و ر

به دست  85/0گرفته توسط آنان ضریب پایایی این ابزار 
به نقل از  (1376) یاریبخت یتوسط برات یاسمق یناآمد. 

ترجمه و اعتبار آن با روش  (1396رضایی فرد و معین )
در پژوهش حاضر  شده است.گزارش 81/0کرونباخ  یآلفا

 نامهپرسشبرای این  از طریق آلفای کرونباخ ییمقدار پایا
 به دست آمد. 79/0

 روش اجرا
پس از اخذ مجوزهای الزم از سازمان بهزیستی به صورت 

مرکز در سطح  4) حضوری به مراکز انتخاب شده سالمندان
، 4مرکز موج نو منطقه  ،1شهر تهران، مرکز یاس منطقه 

مراجعه  (20و مرکز کهریزک منطقه  5مرکز نورا منطقه 
شد و در بین سالمندانی که داوطلب پاسخگویی بودند، 

توزیع شد، در ضمن قبل از پاسخگویی به ها نامهپرسش
آنها در مورد هدف پژوهش و اهمیت و ضرورت آن و 
رعایت نکات اخالقی توضیح داده شد. برای بعضی از افراد 

ها پاسخ شد وبه صورت شفاهی خوانده  نامهپرسشنیز 
در طول فرایند  پژوهشگر تیک زده شد. همچنین اگر توسط

                                                 
1 Sherer's General Self-Efficacy Scale (SGSES) 

دهندگان وجود ابهامی برای پاسخ نامهپرسشتکمیل 
داشت، توسط پژوهشگر با و صبر و حوصله توضیح داده 

آوری های جمعداده و تحلیل یهبرای تجزشد. در نهایت می
آماری توصیفی و  یهااز روش پژوهشدر این شده 

میانگین و در بخش توصیفی  شد. استنباطی استفاده
استفاده شد و در بخش استنباطی و  انحراف استاندارد

رگرسیون همزمان با منظور سنجش فرضیات، از آزمون به
 استفاده شد. SPSS 24 رافزانرم

 هایافته 

ستاندارد، آزمون ا فمیانگین و انحرا 1در جدول 
اسمیرنوف و ماتریس همبستگی متغیرهای -کولموگروف

 در سالمندان آورده شده است.پژوهش 
، میانگین و 1با توجه به اطالعات مندرج در جدول 

 ±59/26) انحراف معیار برای سالمندی موفق برابر با

(، 29/264±45/36برابر با ) سبک زندگی(، برای 86/173

( و برای 48/72±00/9برای هوش معنوی برابر با )

 است. هشد محاسبه( 93/51±52/9خودکارآمدی برابر با )
های هوش معنوی، آگاهی متعالی با میانگین در بین مؤلفه

دارای بیشترین  (00/21±30/3)و انحراف استاندارد برابر با 
با میانگین و انحراف  بسط حالت هشیاریمیانگین و 

دارای کمترین میانگین  (58/14 ± 51/2)استاندارد برابر با 
 .است

بین سبک  دهدیمنشان  آمدهدستبههمچنین نتایج 
( و خودکارآمدی =21/0r(، هوش معنوی )=67/0rزندگی )

(40/0r= با سالمندی موفق رابطه مثبت و معناداری در )

های ( وجود دارد. همچنین همه مؤلفهP<01/0سطح )

( با =10/0rبسط حالت هشیاری ) جزبههوش معنوی 
ی دارند. در ادامه و معنادارسالمندی موفق رابطه مثبت 

بینی یشپکردن نقش هر متغیر در جهت مشخص 
سالمندی موفق از رگرسیون چندگانه استفاده شد. قبل از 

های آن بررسی شد. مقادیر فرضیشپاجرای رگرسیون 
حاکی  برای آماره تحمل و عامل تورم واریانس آمدهدستبه

 ااز آن بود که از مفروضه هم خطی تخطی نشده است، زیر
و عامل تورم واریانس  1/0از مقدار تحمل تمام متغیر بیش 

واتسون در -. همچنین نتایج آزمون دوربیناست 10کمتر از 
استقالل  دهندهنشانقرار داشت که  5/2تا  5/1دامنه 
یجه شرایط استفاده از این روش تحلیل نت درست. ا خطاها

 وجود دارد. 
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 1جدول 
 میانگین و انحراف استاندارد و همبستگی متغیرهای پژوهش

 میانگین متغیر
 انحراف 
 استاندارد

 کولموگروف
 اسمیرونوف 

 7 6 5 4 3 2 1 معناداری

29/264 زندگی. سبک1  45/36  17/1  12/0  1       
48/72 معنوی. هوش2  9 97/0  29/0  0/171** 1      
80/20 انتقادی وجودی تفکر. 3  88/2  28/1  07/0  0/206** 0/492** 1     
25/16 تولید معنای شخصی. 4  27/2  91/0  37/0  009/0  0/602** 0/271** 1    
30/3 21 متعالی. آگاهی5  21/1  10/0  0/122** 0/444* 0/303** 0/194** 1   
58/14 بسط حالت هشیاری. 6  51/2  85/0  46/0  071/0  0/619** 0/349** 0/463** 0/389** 1  

93/51 . خودکارآمدی7  52/9  12/1  16/0  0/268** 0/196** 0/233** 0/172** 0/225** 0/217** 1 
86/173 موفق. سالمندی8  59/26  61/0  84/0  0/679** 0/218** 0/162* 0/315** 0/214** 107/0  40/0  

05/0>P* 01/0>P** 

 

 2جدول

 سبک زندگی، هوش معنوی و خودکارآمدی بر اساسبینی سالمندی موفق یشپ زمانهمنتایج رگرسیون چندگانه 

 R 2R F df P β P بینیشپمتغیر 

 > 001/0 631/0  6    سبک زندگی

 > 001/0 449/0 > 001/0 193 20/41 56/0 74/0 هوش معنوی

 787/0 021/0      تفکر وجودی انتقادی

 427/0 -052/0      تولید معنای شخصی

 > 013/0 185/0      آگاهی متعالی

 341/0 073/0      بسط حالت هشیاری

 > 001/0 248/0      خودکارآمدی

 
بر  یشدت همبستگ، 2بر اساس اطالعات جدول 

. است 56/0اساس مقدار ضریب همبستگی چندگانه برابر با 
درصد از  56دهد یمکه نشان ، است 56/0برابر  Rمجذور 
تواند توسط یم ،سالمندی موفق یعنی مالک یرمتغ تغییرات

 2 بر اساس اطالعات جدولشود.  یینتببین یرهای پیشمتغ
یزان کمتر از م 193و  6با درجه آزادی  F یمعنادار یزانم

است که  ینا گریانب این امر که است شدهمحاسبه 01/0
و  >01/0P) معنادار است % 99یونی در سطح مدل رگرس

20/41=(193,6)F .) دهد یمنشان  آمدهدستبههمچنین نتایج
 آمده دستبهبرای ضریب بتای  آمدهدستبه tکه مقدار 

(، هوش >β  ،01/0P=63/0برای متغیرهای سبک زندگی )
،  β=24/0( و خودکارآمدی )>β  ،01/0P=44/0معنوی )

01/0P< همگی معنادار هستند، بنابراین این متغیرهای )
سالمندی  بینی متغیر وابسته یعنییشپنقش معناداری در 

های هوش معنوی، تنها موفق دارند. همچنین در بین مؤلفه

( نقش معناداری >β  ،01/0P=18/0اهی متعالی )مؤلفه آگ

های آن بینی سالمندی موفق دارد و سایر مؤلفهیشپدر 
 بینی متغیر وابسته ندارند. یشپنقش معناداری در 

 گیرییجهنتبحث و 

های مثبت و پایدار زندگی در دوران با بررسی جنبه
های منفی آن توان امید داشت که از جنبهسالمندی می

ای مطلوب تبدیل شود. محیط و پیری به دوره کاست
زندگی، عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سالمت 

بر وضعیت روانی  عواملی هستند که هغیر جسمی و روانی و
گذارد، در کنار این عوامل پژوهش حاضر می تأثیرسالمندان 
سالمندی موفق بر اساس متغیرهای  بینیپیشبا هدف 

 .و خودکارآمدی انجام شد سبک زندگی، هوش معنوی
فرضیه اول این مطالعه مبنی بر اینکه سالمندی موفق      
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اساس سبک زندگی، هوش معنوی و خودکارآمدی قابل  بر
شد که این یافته با مطالعات قهرمانی  تأییداست،  بینیپیش

(، عسگری و 1394) قنبری و همکاران (،1391و همکاران )
(، ناصح و 1398(، عسگری و همکاران )1396شفیعی )

(، نریمانی و 1394(، فرهادی و همکاران )1394) حیدری
 همسو است. در تبیین این یافته  (1396فرد ) صمدی

عوامل زیادی  تأثیرتوان گفت که، سالمندی موفق تحت می
های مختلفی ارزیابی گیرد، بنابراین باید از جنبهقرار می

وفق است که برای بررسی سالمندی م پرواضحشود. بسیار 
نیاز به بررسی سبک زندگی، هوش معنوی و خودکارآمدی 
سالمندان داریم. در صورت برخورداری سالمندان از سطح 
باالی این عوامل، زندگی شادتری خواهند داشت و کنترل 

خواهند گرفت. امروزه یک از  آمدهدستبهسالمتی خود را 
سالمت در سالمندان، رسیدن  یراهبردهای بسیار مهم ارتقا

بسیار  حلراهه هدف سالمندی موفق و سالم است، که ب
های حاصل مناسبی برای کم کردن مسائل دشوار و هزینه

به نقل از  ،2015، )زاکر و همکاران استاز سالمندی 
توان گفت می ور(. از این1397ابوالحسنی و باستانی، 

سالمتی قرار دارند  نظر ازسالمندانی که در وضعیت مناسبی 
توانند که می دارند خودهای ییتوانارا درباره  و این احساس

ی مدیریت درستبروی خود را یشپهای مسائل و چالش
های منفی کمتری را تجربه کرده و کنند، عواطف و هیجان

سالمندی موفقی را پشت سر خواهند گذاشت. همچنین این 
سالمندان انگیزه بیشتری برای درگیری در کارهای روزمره 

در مقایسه با سالمندانی که سبک زندگی خود داشته و 
دارند و احساس خودکارآمدی  معنوی پاییننادرست و هوش

های شوند که به فعالیتآنان ضعیف است، بیشتر ترغیب می
مانعی برای  عنوانبههای خود را شاد روی آوردند و ضعف

پیش رفتن در نظر نگیرند. بنابراین در وضعیت روانی 
ر سالمندان قرار خواهند گرفت و بهتری نسبت به سای

 سالمندی موفق را تجربه خواهند کرد.
فرضیه دوم این مطالعه مبنی بر اینکه بین سبک 

شد و این  تأیید، استزندگی با سالمندی موفق رابطه مثبت 
(، شهنازی و 1391) یافته با مطالعات قهرمانی و همکاران

و  (، قنبری1395(، موحدی و همکاران )1397همکاران )
. در تبیین ارتباط بین سبک است( همسو 1394) همکاران

توان گفت که سبک زندگی زندگی با سالمندی موفق می
ها و ها، نحوه زندگی، ارزششنگر دهندهنشانافراد 
سبک  (2017. طبق نظر النبرگر ) استینی فرد بجهان

زندگی سه کارکرد محوری دارد که شامل فهم زندگی، 
. سبک زندگی به فرد استو امکان کنترل بینی امکان پیش
این سبک زندگی  چراکهکند زندگی را بفهمد، کمک می

با دیگران،  آنهاافراد است که شیوه ارتباط برقرار کردن 
 کند و به آن معنا خودشان و همه هستی را تعیین می

بخشد. همچنین اگر افراد سبک زندگی خاص خودشان می
نکه بتوانند با دیگران ارتباط برقرار را نداشته باشند، امکان ای

را درک و تفسیر کنند وجود نخواهد  نشاکنند و نحوه روابط
توان گفت که سبک زندگی سالمندان از داشت. بنابراین می

با دنیای  آنهاهای خودشان و نحوه ارتباط طریق انتخاب
. همچنین استشان با سالمندی موفق در ارتباط یرامونپ

دهد که این امکان را می آنهاافراد به  سبک زندگی خاص
نحوه واکنش و نگرش خاص خودشان را در برخورد با 

شود که بینی کنند. این امر سبب میمشکالت پیش
سالمندان بتوانند در مواقع لزوم این توانایی را داشته باشند 

 آمده که نحوه واکنش خود را نسبت به مشکل پیش
عملکرد مناسبی از خود بروز  بینی کنند و از این طریقپیش

های توانند با چالشدهند. در این صورت سالمندان می
موجود در زندگی و موانعی که به دلیل افزایش سن برای 

به وجود آمده کنار بیایند و سازگار شوند. بنابراین این  آنها
خواهد شد و  آنهاسازگاری سبب آرامش و سالمت روانی 

ر خواهند گذاشت. از طرفی سالمندی موفقی را پشت س
دهد. امکان کنترل می آنهاسبک زندگی افراد به 

که سالمندان بتوانند از خودشان نقشه شناختی یهنگام
هایی بر روی افکار توانند کنترلداشته باشند تا حدودی می

شود که هنگام و رفتارشان داشته باشند. این امر سبب می
شناختی  ندی، از طریقهای سالمبرخورد با موانع و چالش

که از خودشان دارند شرایط را برای سازگاری هرچه بیشتر 
خود فراهم کرده و زمینه سالمت روانی خود را فراهم کنند. 

 بنابراین سالمندی موفقی را تجربه خواهند کرد. 
فرضیه سوم این مطالعه مبنی براینکه بین هوش 

شد  تأیید معنوی با سالمندی موفق رابطه مثبت وجود دارد،
(، 1396که این یافته با مطالعات عسگری و شفیعی )

و با نتایج  است( همسو 1398عسگری و همکاران )
( همسو نیست. در تبیین 1393پژوهش امامی و همکاران )

، توان گفتارتباط بین هوش معنوی با سالمندی موفق می
ها و ها، ظرفیتای از تواناییهوش معنوی شامل مجموعه

در زندگی باعث  آنهاع معنوی است که به کار بردن مناب
افزایش سازگاری و سالمت روان فرد خواهد شد. طبق 
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ی و اعتمادی نصر اصفهان(، به نقل از 2008مدل کینگ )
(، هوش معنوی دارای چهار بعد تفکر انتقادی 1391)

وجودی، آگاهی متعالی، تولید معنای شخصی و توسعه 
 درکه سالمندان بتوانند یمهنگا. استحالت هوشیاری 

 رتفک آن از پسینه مسائل وجودی مانند مرگ و مسائل زم
انتقادی داشته باشند و اطالعات حاصل از مشاهده و تجربه 

و تحلیل و ترکیب کنند.  یهتجزی، سازمفهومرا ارزیابی، 
این امر توانایی درک عمیق در ارتباط با مسائل وجودی را 

توانند از سطوح مختلف طرفی می به آنان خواهد داد. از
ببرند. بنابراین تفکر  هآگاهی خود در حل مسائل بهر

ی زندگ باانتقادی منجر به سازگاری هرچه بیشتر سالمندان 
و شرایط کنونی آنان شده و سالمندی موفقی را برای آنان 
به همراه خواهد داشت. همچنین آگاهی متعالی این توانایی 

داد که ابعاد برتر خود، دیگران و را به سالمندان خواهد 
که سالمندان یهنگامجهان مادی را شناخته و درک کنند. 

بتوانند بعد معنوی زندگی را از طریق آگاهی متعالی درک 
یقاً درک خواهند عمکنند، مسائل موجود در زندگی خود را 

کرد و به معنای آن پی خواهند برد، بنابراین سازگاری آنان 
افت و سالمندی موفقی را طی خواهند افزایش خواهد ی

کرد. از طرفی ایجاد معنای شخصی به سالمندان کمک 
هایی کند که در این دوره از زندگی نیز برای خود هدفمی

تعیین کنند و احساس نظم، جهت و استقالل داشته باشند. 
این امر عواطف منفی حاصل از افزایش سن و به وجود 

را کاهش داده و سبب تجربه  ها در سالمندانآمدن بیماری
سالمندی موفق خواهد شد. همچنین توسعه حالت 

جهان هستی  ههوشیاری در سالمندان منجر به فهم عاشقان
توانند از خواهد شد و در این مرحله است که افراد می

ی غمبار خود رها شوند و به خودشناسی و ندگ وزمشکالت 
عضو این  خداشناسی برسند. همچنین پی خواهند برد که

در این مجموعه  آنهاجهان کیهانی هستند و دیگران نیز با 
بسیار بزرگ همراه هستند. این ادراک سبب از بین رفتن 

در سالمندان  آزاردهندههای ید و بندهای مادی و وابستگیق
به همراه خواهد  آنهاخواهد شد و سالمندی موفقی را برای 

ین نتیجه گرفت که توان چنی میطورکلبهداشت. بنابراین 
شود که منجر به هوش معنوی سبب بروز رفتارهایی می

آرامش روانی افراد خواهد شد و از طرفی منجر به درک این 
 بنای مشخص باهدفموضوع خواهد شد که جهان هستی 

ی محدود به این دنیا نیست. این ادراکات به زندگ و شده
خصوص از کند که بتوانند با این دوره بسالمندان کمک می

 آن تجربه  واسطهبههایی که زندگی خود و محدودیت
روانی در  نظر ازکنند کنار بیایند. بنابراین سالمندان می

شرایط بهتری قرار خواهند گرفت و اضطراب کمتری را 
  احساس خواهند کرد.

اینکه بین  فرضیه چهارم این مطالعه مبنی بر
دارد،  خودکارآمدی با سالمندی موفق رابطه مثبت وجود

(، 1394شد که این یافته با مطالعات ناصح و حیدری ) تأیید
( 1396) فرد(، نریمانی و صمدی1394فرهادی و همکاران )

 در تبیین ارتباط .است( همسو 2019) وو و یوشنگو فان
توان گفت که، می موفق یبا سالمند یخودکارآمد نیب

دهد که بتوانند با خودکارآمدی به افراد این توانایی را می
های خاص خود را منطبق کنند. طبق نظر بندورا موقعیت

از خودکارآمدی برای  پرنفوذتر(، هیچ مکانیسمی 1997)
کنترل عملکرد وجود ندارد که بتواند با شیوه فکر کردن، 
احساس کردن و برانگیختگی افراد رابطه داشته باشد. 

دارند در انجام بنابراین سالمندانی که خودکارآمدی باالیی 
تکالیف مربوط به این دوره از زندگی خود پافشاری و تالش 

ها و موانع دیرتر کنند و در برابر چالشبسیار زیادی می
شوند. این سالمندان به دلیل احساس کنترلی که تسلیم می

روی زندگی خود داشته و توانایی بیشتری در حل مسائل از 
ی باالتری برخوردار دهند، از سالمت روانخود نشان می

که آنجا ازی را تجربه خواهند کرد. ترموفقبوده و سالمندی 
های زندگی فرد را تحت تواند همه جنبهخودکارآمدی می

شعاع قرار دهد، بنابراین سالمندان دارای خودکارآمدی قوی 
عملکرد بهتری نسبت به سایر سالمندان خواهند داشت. 

حت کنترل و مدیریت خود ابعاد مختلف زندگی را ت چراکه
 آورد. این سالمندان به دلیل اینکه احساس  درخواهند

های موجود در زندگی کنند از پس مشکالت و چالشمی
اجتناب نکرده و تمام  آنهاگاه از یچهآمد،  خواهندبرخود 

تالش خود را در جهت رفع مشکالت خواهند کرد. بنابراین 
ی بسیاری را در نظر هاآمده خود راهیشپبرای حل مسائل 

دیگری را  حلراهگرفته و در صورت شکست، به سرعت 
جایگزین کرده و این کار را تا زمانی که مشکل را از سر راه 

 رخود برندارند ادامه خواهند داد. بنابراین این افراد از نظ
 چراکهروانی در شرایط مساعدی قرار خواهند داشت، 

 پررنگ آنهاگی عواطف منفی حاصل از مشکالت در زند
خواهند شد.  آنهاعواطف مثبت جایگزین  سرعتبهنبوده و 

تری موفق رو سالمندان با خودکارآمدی باال سالمندیینازا
 را نسبت به سایر سالمندان تجربه خواهند کرد.
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همچنین خودکارآمدی از طریق باوری که فرد به 
ا های خود دارد، باعث کسب نتایج بها و مهارتتوانایی

افراد با  چراکهپیامدهای مورد انتظار برای فرد خواهد شد. 
های خود در ها و محدودیتخودکارآمدی باال از ظرفیت

انجام امور آگاهی داشته و در برخورد با مسائل و مشکالت 
یری کارگبهبینی کنند که در صورت توانند پیشزندگی، می

د میزان خاصی از تالش چه اندازه موفقیت کسب خواه
کرد. بنابراین سالمندانی که از خودکارآمدی باالیی برخوردار 

 که نتایج اعمال خود را  دهستند، این توانایی را دارن
یت نتایجی کسب خواهند کرد که نها دربینی کنند و پیش

مورد انتظارشان بوده است. این امر سالمندانی را که به 
ور های خاصی را در انجام امدلیل افزایش سن محدودیت

کنند، ترغیب خواهد کرد که از روزمره خود تجربه می
ای خاص های خود در زمینهطریق باوری که به توانایی

های خود را جبران کرده و ها و ناتوانیدارند، محدودیت
ی طورکلبهسالمت روانی خود را بهبود بخشند. بنابراین 

توان چنین نتیجه گرفت که خودکارآمدی به سالمندان می
های خاص خود را ها و محدودیتکند که ضعفمی کمک

های دیگرشان جبران کنند و سالمندی از طریق توانمندی
 (.1396موفقی را طی کنند )نریمانی و صمدی فرد، 

توان چنین گفت که سالمندان باید ی میطورکلبه
های عنوان ضعفهای سالمندی را بهخصوصیات و ویژگی

از طریق یافتن سبک  شخصیتی خود در نظر نگیرند و
زندگی مناسب با این دوره خاص، افزایش خودکارآمدی و 
بهبود هوش معنوی، تغییرات چشمگیری در نحوه زندگی 

آورند و با این واقعیت کنار  به وجودخود نسبت به گذشته 
های بیایند که هر دوره از زندگی متضمن انجام فعالیت

شخصیت آنان و این امر تغییری در  استخاص همان دوره 
را تبدیل به انسان دیگری  آنهانخواهد آورد و  به وجود

شود که این امر را بپذیرند نخواهد کرد. همچنین سبب می
توانند مفید باشند و وظایف متفاوتی نسبت مانند گذشته می

های این گیرند که با توانایی بر عهدهتوانند به گذشته می
ان خود را دارای دوره هماهنگی دارد. بنابراین همچن

شخصیت مفید و مستقل دانسته و منزوی نخواهند شد. این 
شود که سالمندان متناسب با شرایط خاص امر سبب می

ها و خود زندگی کنند و زمینه را برای بروز موفقیت
دستاوردهای جدید در این مهیا کنند )ابوالحسنی و باستانی، 

که این  توان چنین در نظر گرفت(. بنابراین می1397
شرایط زمینه را برای تجربه سالمندی موفق در سالمندانی 

اند و که سبک زندگی خود را با توجه به موقعیت تغییر داده
با افزایش خودکارآمدی و هوش معنوی به بهبود وضعیت 

اند، فراهم خواهد ساخت. از خود کمک بسیار زیادی کرده
ر توان به محدودیت داین پژوهش میهای محدودیت

تعمیم نتایج به دیگر سالمندان و همکاری ضعیف برخی 
و روش ها نامهپرسشکنندگان در تکمیل شرکت
گیری در دسترس اشاره کرد. به دیگر پژوهشگران نمونه

 پژوهشتکرار به  مشابهی هانهیزمگردد تا در توصیه می
تر و جامعه گسترده سالمندان یهاگروه گریشده با د انجام

دیگر از  یبرخاقدام و  مختلف یاجتماع هاییطمح در
 تواندیکه م ی سالمندانتیو شخص یشناختروان هاییژگیو
 را بررسی کنند. در ارتباط باشد آنها سالمندی موفق با

 گزاریسپاس
نویسندگان این مقاله از سازمان بهزیستی و مراکز سالمندان 

 کنند. که در انجام این پژوهش همکاری داشتند تشکر می

 منابع

(. تحلیل مسیر اثر 1393. )م ،کالنتری ، وح. ،مولوی .،ز ،امامی
هوش معنوی و هوش اخالقی بر خودشکوفایی و رضایت از 

دانش و پژوهش در ن. زندگی در سالمندان شهر اصفها
 . 4-13(، 2)15، شناسی کاربردیروان

. سالمندی موفق در بعد (1397ف. ) ،باستانی ف.، و ،ابوالحسنی
از زندگی و درک از سالمندی در سالمندان رضایت 

نشریه پرستاری . کننده به مرکز بهداشت غرب تهرانمراجعه
 .61-74(، 116) 31، ایران

رابطه خودکارآمدی با  (.1396فرد، س.، و معین، ل. )رضایی
مطالعات در بیماران سرطانی.  نفسعزتروان و سالمت

 .164-174(، 1)3ی و علوم تربیتی، شناسروان

(. واکاوی ادراک 1395زنجری، ن.، ابراهیمی ،م.، و صادقی، ر. )
نشریه جوانان از تجربه طالق: مطالعه کیفی در شهر تهران. 

 .1-28(، 2)7 ،اجتماعی ایران مسائلبررسی 

 بررسی(. 1397. )ع چرکزی، و ،.آ سبحانی، و ،.ح شهنازی،
 زندگیکیفیت با زندگیسبک مختلف ابعاد بین ارتباط

 . 363-370 ،(3)25 سبزوار، پزشکی علوم دانشگاه. مندانسال

(.رابطه بین 1395) ا.، و براتعلی، م. عرفان، ع.، حقانی، ف.، اطهر،
و هوش هیجانی و هوش معنوی دانشجویان پرستاری 

 .18-28، (16)1 آموزش در علوم پزشکی،یی. ماما

 هوش رابطه(. 1398. )ع سنگانی، و ،.پ عسگری، و ،.م عسکری،
 بهزیستی با کنشی پذیریانعطاف و شدهادراک استرس ،یمعنو
 . 21-16 ،(3)7 ،پرستاریروان. سالمندان شناختیروان



 

 

 

  موفق یسالمندبا  یو خودکارآمد یمعنو هوش ی،سبک زندگ          
 

 361-373، 4، شماره 8، دوره 1401پیری،  شناسیروان 371

 زندگی کیفیت بینیپیش(. 1396. )ح شفیعی، و ،.ش عسگری،
 هوش و آگاهی ذهن. درونی انسجام اساس بر سالمندان

 . 61-74 ،((11 پیاپی)3)3 مثبت، روانشناسی پژوهشنامه. معنوی

 و ،.ا دالوندی، و ،.ف بالغی،شاه محمدی و ،.ا مقدم،قنبری
 سالمت و زندگی سبک ارتباط(. 1394. )س زاده،حسین

 . 90-99 ،(4)10 سالمند،. تهران شهر سالمندان عمومی

 سبک ارزیابی(. 1391. )ط صنعتی، و ،.ک نیازآذری، و ،.م قهرمانی،
 ،(3)1 ،(نوادهخا سالمت) تندرستی نسیم. سالمندان در زندگی

50-45 . 

رهگذی، م.، و  ع.، سادات، ب.، دالوندی، ا.، حسینی، م.گلی، م.، مداح
 (. ارتباط بین سالمندی موفق و سالمت1395ارفع، ن. )موسوی

 .16-21 (،5)4 پرستاری،روانمعنوی سالمندان شهر تهران. 

یابی (. ساخت و اعتبار1391لعلی، م.، عابدی، ا.، و کجباف، م. )
(، 15)1 شناختی،روانهای پژوهشزندگی، سبک نامهپرسش

15-1. 

ی هانگرشرابطه بین هوش،  (.1381معتمدی شلمزاری، ع. )
 یدادهای زندگی با سالمندی موفق در شهرکردو رومذهبی 

 دانشگاه تربیت مدرس تهران.  (.شدهچاپ ن نامه دکترییانپا)

 و ،.ز امینی، حاجی و ،.ع عبادی، و ،.ف خمسه، ،.م موحدی،
 زندگی سبک وضعیت ارزیابی(. 1395. )ع یان،نوید

 پیاپی) 3)5 سالمت، ارتقای مدیریت. تهران شهر سالمندان
19))، 51-59 . 

سالمندی (. 1400). ر ،حسینی و، ، ف.، باستانیف. ،محمدی
شده و سرزندگی موفق در ابعاد حمایت اجتماعی ادراک

شگاه کننده به مراکز بهداشتی دانذهنی در سالمندان مراجعه
، نشریه پرستاری ایران. 1399علوم پزشکی ایران در سال 

34(131)، 55-69. 

 و عمومی خودکارآمدی ارتباط(. 1394. )م حیدری، و ،.ل ناصح،
 استان سالمندی سراهای مقیم سالمندان در زندگی کیفیت

  .62-73 ،(1)10 سالمند،. بختیاری و چهارمحال

 هایویژگی (. رابطه1391ا. ) ن.، و اعتمادی، اصفهانی، نصر
 دانشجویان در زندگی کیفیت و معنوی باهوش شخصیتی

 .226-235(، 2)2سالمت،  و پژوهشطباطبایی.  عالمه دانشگاه

(. سالمت اجتماعی در 1396ح. ) ،فردصمدی م.، و ،نریمانی
. شادکامی نفس، خودکارآمدی وسالمندان: نقش عزت

 .199-206 ،(3)3 ،شناسی پیریروان
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