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چکیده:
هدف :امروزه ناتوانیهای شناختی و جسمانی در سنین باال باعث کاهش کیفیت زندگی و شادکامی
سالمندان می شود ،لذا هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره پیاده روی بر کیفیت زندگی
و شادکامی زنان سالمند بوده است.
روش شناسی :این تحقیق از نوع نیمه تجربی است و به روش میدانی اجرا شد جامع آماری این
تحقیق شامل  330ننفر از زنان سالمند آسایشگاه سالمندان شهرستان بروجن بود که از میان این تعداد130
نفر غربالگری شدند ودر نهایت از بین این تعداد 30نفر برای اجرای این آزمون انتخاب شدند که میانگین
سنی ( )68/3±21/09سال و به صورت هدفمند و داوطلبانه انتخاب شدند .شرکت کنندگان به صورت
تصادفی در دو گروه  15نفره (پیاده روی و کنترل) قرار گرفتند .شرکت کنندگان گروه آزمایش به مدت
هشت هفته با شدت متوسط و سه جلسه در هفته و به مدت  30تا  40دقیقه تمرینات را انجام دادند.
میزان کیفیت زندگی و شادکامی ،به ترتیب توسط پرسشنامه کیفیت زندگی  SF-36و شادکامی آکسفورد
اندازه گیری شد.
یافته ها :نتایج آزمون تی مستقل و تی زوجی نشان داد یک دوره تمرین پیاده روی بر شادکامی و
کیفیت زندگی زنان سالمند تاثیر معناداری داشته است(.)p ≤0/01
نتیجه :به طور کلی ،مشاهده شد که یک دوره برنامه هشت هفته ای پیاده روی می تواند اثرات مثبتی
در افزایش میزان کیفیت زندگی و شادکامی آزمودنی ها داشته باشد.
واژگانکلیدی :پیاده روی ،شادکامی ،کیفیت زندگی ،زنان سالمند.
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مقدمه
سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است ،که طی آن سالمندان در معرض تهدیدات
بالقوهای نظیر افزایش ابتال به بیماریهای مزمن ،تنهایی و انزوا ،عدم برخورداری از
حمایت اجتماعی بوده و به دلیل ناتوانیهای جسمی و ذهنی در موارد زیادی نیز استقالل
فردی آنها مورد تهدید قرار میگیرد (وزارت بهداشت .)1385 ،ضعف و ناتوانی این گروه
مراقبت و توجه ویژهای را طلب میکند .با افزایش سن ،اختالل عملکرد جسمانی بیشتر
میشود و اثر منفی آن بر توانایی حفظ استقالل ،نیاز به کمک را افزایش میدهد که این
خود میتواند در کاهش کیفیت زندگی سالمندان موثر باشد .کیفیت زندگی یک شاخص
اساسی محسوب میشود و از آنجا که ابعاد متعددی مانند جنبههای فیزیولوژیک ،عملکرد
و وجود فرد را در بر میگیرد ،توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار است (روسنداهل
،گاستاسون  ،نوردین  .)2008ثابت شده است که مشکالت و مسائل متعددی که به طور
فیزیولوژیک در سنین باال رخ میدهد در کاهش کیفیت زندگی در طول دوره سالمندی
تاثیر دارد (ریسنیک ،اوری  ،هورا  .)2008 .به طوری که تحقیقات نشان میدهد در دهه
هفتم زندگی با شروع اختالل در عملکرد سیستم گوارشی ،روند تغذیه سالمندان دچار
اختالل میشود و این امر موجب کاهش کیفیت زندگی آنان میشود .همچنین پژوهش
ها نشان دهنده این است که سن و تجارب حاصل از آن احتماال بر شادکامی افراد تاثیر
دارد( .ادینگتون و شومن ،)2003(1معتقدند از آنجا که کهولت سن و فقدان سالمت باعث
مختل شدن فرآیند دستیابی به اهداف میشود ،تاثیر منفی بر کیفیت زندگی و شادکامی
افراد دارد (مجذوبی و همکاران .)1391 ،با این وجود همواره در روند درمان و مراقبت از
سالمندان باید به عوامل موثر در کیفیت زندگی آنها توجه شود و از راهکارهای مراقبتی
و درمانی مفید برای بهبود کیفیت زندگی و شادکامی سالمندان استفاده نمود (ماکو،
مکالری ،نسی .)2008 ،تحقیقات متعددی نشان داده است که ورزش و تمرینات بدنی
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آثار مثبتی بر سالمت جسمانی و روانی دارد .در فراتحلیل پالنت ،روبین ( .)2006ایگور
،کارالت ( ،)2007و مک آولی  ،موریس  ،دیرکسون ( ،)2005دریافتند که سالمندان
درگیر در فعالیتهای بدنی و ورزشی از سطح رشد اجتماعی ،عزت نفس و کیفیت زندگی
باالتر و افسردگی پایین تری برخوردارند (آیجور و همکاران .)2007،محققان در تحقیقی
دریافتند فعالیت بدنی یکی از موثرترین روشهای پیشگیری از اختالالت روانی و
جسمانی دوران سالمندی است و موجب به تاخیر انداختن دوران سالمندی و افزایش
سالمت و نشاط در آنها میشود و سطح کیفیت زندگی را در آنان باال میبرد (پارکر،
اسکات  .)2008 ،در تحقیقی که به بررسی تاثیر فعالیت ورزشی بر کیفیت زندگی
سالمندان پرداخته شد به این نتیجه رسیدند که انجام فعالیت های فیزیکی منظم و
طوالنی مدت در سالمندان می تواند کیفیت زندگی آنها را ارتقا بخشد (مک اولی و
همکاران ،به نقل از بروز و همکاران .)1390 ،در تحقیقی که به بررسی تاثیر تمرین های
ورزشی هوازی بر کیفیت زندگی سالمندان مقیم سرای سالمندان شهرستان اهواز بر روی
 50نفر (زن و مرد) به مدت  8هفته (هفته ای سه جلسه) پرداختند به این نتیجه رسیدند
که به کارگیری برنامه ورزشی منظم ،مداوم و دارای پذیرش خوب از سوی این گروه
سنی ،میتوان سطح کیفیت زندگی را در ابعاد مختلف افزایش دهد و راه را برای سالم
پیر شدن و برخورداری از سالمتی بیشتر در این دوره از زندگی هموار نمود (برزو و
همکاران .)1390 ،در تحقیقی که مکبریان و همکاران ( )1393به بررسی مقایسهی زنان
و مردان سالمند فعال و غیر فعال شهر تهران پرداختند به این نتیجه رسیدند که افراد
فعال در تمامی خرده مقیاسهای شادکامی از جمله رضایت زندگی ،خوشی ،عزت نفس،
کنترل ،کارآمدی ،آرامش و به طور کلی شادکامی از افراد غیر فعال به طور معنی داری
نمره های باالتری را کسب کردند .در حالی که اثر جنسیت و عامل سطح فعالیت و
جنسیت اثر معنی داری بر شادکامی سالمندان نداشت .بنابر این بیان کردند که یکی از
عوامل موثر بر شادکامی افراد در دوران سالمندی روی آوردن به فعالیت بدنی میباشد.
با افزایش سن احتمال بروز ناتوانیهای شناختی و جسمانی به طور قابل توجهی در دوره
سالمندی افزایش مییابد که خود میتواند باعث کاهش کیفیت زندگی و شادکامی افراد
سالمند شود .با این وجود میتوان با راهکارهای مناسب از برخی از این عوارض جلوگیری
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کرد و در ادامه سطح کیفیت زندگی سالمندان را باالبرد .با توجه به اینکه روشهای
دارویی اکثرا موقتی هستند و از نظر هزینه نیز برای همه مقرون به صرفه نیست و در
حین و بعد از مصرف میتواند خطراتی برای سالمندان داشته باشد ،لذا بیمارستانها،
سازمان های بهزیستی ،مراکز درمانی و دیگر مراکزی که از سالمندان نگهداری میکنند
میتوانند از روشهای غیر دارویی رایج ،که تمرینات جسمانی و روش های آرام سازی
جزء این دسته به حساب می آیند ،برای باال بردن آرامش ،نشاط ،کاهش اضطراب،
افسردگی و در ادامه باال بردن سطح کیفیت زندگی سالمندان استفاده کنند (سلیمانی و
همکاران)1390،؛ همچنین ،با توجه به اینکه پیاده روی جزء روشهای غیر تهاجمی ،کم
هزینه و بدون عارضه برای سالمندان محسوب می شود ،کلیه مراکزی که از سالمندان
نگهداری میکنند میتوانند به راحتی این روش را برای افراد نیازمند به اجرا در آورند
تا افراد بتوانند بدون کمترین هزینه و امکانات از مزایای آن بهره ببرند ،و باعث افزایش
کیفیت زندگی و باال بردن شادکامی خود شوند .لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر یک
دوره پیاده روی بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان سالمند بوده است.
مواد و روش تحقیق
دوران سالمندی عبور از مرز 60سالگی است که افراد از حوادث و اتفاقات زندگی جان
سالم بدر برده و جوانی و میانسالی را پشت سر گذاشته اند (خوشبین و همکاران.)1381 ،
در پژوهش حاضر افراد با سن باالی  65سال به عنوان سالمند در نظر گرفته شد .مطالعه
حاضر نیمه تجربی ،از نوع تحقیقات کاربردی و در قالب طرح یک گروه مداخله تمرینی
و یک گروه کنترل بصورت پیش آزمون-پس آزمون اجرا شده است .به منظور تحلیل
داده ها از نرم افزار  SPSSورژن  22استفاده شده است . .جامع آماری این تحقیق شامل
 330نفر از زنان سالمند آسایشگاه سالمندان شهرستان بروجن بود که در سرای سالمندان
امین در سال  93-92نگهداری میشدند ،تشکیل داد .از میان این تعداد 130نفر
غربالگری شدند ودر نهایت از بین این تعداد 30نفر برای اجرای این آزمون به صورت
هدفمند و داوطلبانه انتخاب شدند از میان جامعه مورد نظر در صورت داشتن شرایط و
معیار های ورود به تحقیق از جمله :داشتن سن  65سال و بیشتر ،نداشتن مشکل شنوایی،
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استفاده نکردن از داروهای آرام بخش و ضد اضطراب در زمان انجام پژوهش ،نداشتن
بیماری خاص شناخته شده ،نگذراندن دوره های مشابه آرام سازی پیشرونده ،توانایی
پاسخ دادن به پرسشنامه از طریق نوشتن یا مصاحبه ،نداشتن تحصیالت مرتبط با رشته
های علوم پزشکی یا روانشناسی ،نداشتن مشکالت فلج عضالنی بودند  ،تشکیل دادند
و به صورت تصادفی در 2گروه  15نفری ،یک گروه پیاده روی و یک گروه کنترل ،قرار
گرفتند .از همه شرکت کنندگان پیش از شرکت در مطالعه رضایت نامه ای برای شرکت
در تحقیق گرفته شد .همچنین از این فرم برای کسب اطالعات فردی شامل :سن ،وزن،
قد و سابقه بیماری ،انجام فعالیت های بدنی و ورزشی ،استفاده از دارو ،سالمتی ذهنی و
جسمانی و غیره استفاده شد .کیفیت زندگی و شادکامی افراد شرکت کننده در پیش
آزمون و پس آزمون مورد اندازه گیری قرارگرفت .برای اندازه گیری کیفیت زندگی از
پرسشنامه  SF-36و برای اندازه گیری میزان شادکامی افراد شرکت کننده از آزمون
شادکامی آکسفورد استفاده شد .در این پژوهش بعد از پر کردن پرسشنامه کیفیت
زندگی  SF-36و شادکامی آکسفورد توسط افراد شرکت کننده ،گروه تجربی ،در معرض
متغیر مستقل قرار گرفتند و در انتهای اعمال متغیر تحقیق در هشت هفته و سه روز درهر
هفته و هر جلسه به مدت  30تا  40دقیقه ،مجددا در پس آزمون میزان شادکامی و
کیفیت زندگی افراد اندازه گیری شد .گروه کنترل در فرآیند پژوهش تحقیق تحت هیچ
گونه مداخلهای قرار نگرفتند .پرسشنامه  :SF36این پرسشنامه جهت سنجش کیفیت
زندگی طراحی شده و دارای  36عبارت است که شامل هشت خرده ،مقیاس  :دردهای
جسمانی ،سالمت عمومی ،عملکرد جسمانی ،محدودیت عملکرد عاطفی ،محدودیت
عملکرد جسمانی ،عملکرد اجتماعی  ،نشاط و سر زندگی و سالمت روانی است .در این
پرسشنامه کیفیت زندگی به صورت کمی بر مقیاسی که میزان آن صفر تا صد است،
ارزیابی می شود .این پرسشنامه درحال حاضر برای جمعیت ایرانی سازگار شده است
(منتظری وهمکاران  .)1387آزمون پایایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل آماری
«همخوانی داخلی» و آزمون روایی با استفاده از روش « مقایسه گروههای شناخته شده»
و « روایی همگرایی » مورد ارزیابی قرار گرفت .تحلیل «همخوانی داخلی» نشان داد که
به جز مقیاس نشاط ( )a=0/65سایر مقیاسهای گونه فارسی SF- 36از حداقل
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ضرایب استاندارد پایایی در محدوده  0/77تا  0/90برخوردارند .در مجموع نتایج نشان
داد که گونه فارسی ابزار استاندارد  ،SF- 36به منظور اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط
با سالمتی از پایایی و روایی الزم برخوردار است( .منتظری وهمکاران  .)1387پرسشنامه
آکسفورد :این آزمون دارای  29مادهاست و میزان شادکامی فردی را می سنجد .پایه
نظری این پرسشنامه تعریف آرگایلو کراسلند 2از شادکامی است (آنها به منظور ارایه
یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه ای دارای سه بخش مهم دانسته اند :فراوانی
و درجه عاطفه مثبت ،میانگین سطح رضایت در طول یک دوره ،و نداشتن احساس منفی)
این آزمون در سال  1989توسط مایکل آرگایل و بر اساس پرسشنامه افسردگی بک3
(بک  ،)1976 ،ساخته شده است 21 .عبارت از عبارات این پرسشنامه از پرسشنامه بک
گرفته شده و معکوس گردیده و یازده پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبه های
سالمت ذهنی را پوشش دهد .آرگایل و همکاران پایایی پرسشنامه آکسفورد را به کمک
ضریب آلفای کرونباخ  0/90و پایایی باز آزمایی آن را طی هفت هفته  0/78گزارش کرده
اند .روایی همزمان این پرسشنامه 0/43محاسبه شد ،همچنین از آنجایی که شادکامی
دارای سه بخش  :عاطفه مثبت ،رضایت و نبود عاطفه منفی دانسته شده ،همبستگی این
پرسشنامه با مقیاس عاطفه مثبت برادبرن ( ،)0/32با شاخص رضایت از زندگی ()0/57
و با پرسشنامه افسردگی بک ( )-0/52محاسبه شد .بدین ترتیب باالترین نمره ای که
آزمودنی می تواند در این مقیاس کسب کند 87 ،است که بیانگر باالترین حد شادکامی
بوده و کمترین نمره این مقیاس صفراست که موید ناراضی بودن آزمودنی از زندگی
وافسردگی فرد است .نمره بهنجار این آزمون بین  40تا 42است (هادی نژاد وهمکاران
 )1388،در این پژوهش ،تمرین هوازی پیاده روی با شدت  60تا  75درصد ضربان قلب
ذخیره که از معادله ی  HRR=HRmax-HRrestمحاسبه شده بود ،در هر جلسه
انتخاب شد .در اینجا  HRrestمیزان ضربان قلب فرد در زمان استراحت است و
 HRmaxیا حداکثر ضربان قلب از فرمول (حداکثر ضربان قلب = سن  )220-محاسبه
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شد (ویلمور و همکاران  .)1381به منظور اجرای برنامة پیاده روی از نوارگردان مدل
 WETL26806-0ساخت کشور چین استفاده شد .طول مدت زمان هر جلسة تمرینی
 30تا  40دقیقه بود (کینگ و همکاران .)1997 ،ضربان قلب آزمودنی ها هنگام فعالیت
روی نوارگردان با استفاده از ضربانسنج دستگاه کنترل و برای حفظ شدت تمرین در
محدودة تعیین شده ،سرعت نوارگردان پیوسته تنظیم می شد .در شروع فعالیت ،به دلیل
کم بودن آمادگی بدنی آزمودنی ها ،طول مدت و شدت فعالیت به صورت تدریجی اضافه
شد به طوری که در شروع فعالیت طول مدت جلسة تمرینی  30دقیقه درنظر گرفته شد
که پس از گذشت دو هفته از فعالیت ،آزمودنی ها  40دقیقه به تمرین پرداختند  .در این
فاصلة زمانی ،شدت فعالیت نیز از  60تا  75درصد به صورت تدریجی افزایش یافت .
این برنامه تمرینی  3جلسه در هفته به مدت هشت هفته اجرا شد.
جدول شماره ( )1پروتکل تمرینات پیاده روی

هفته
ها

هفته
اول

هفته
دوم

شدت

محتویات
هدف  :تاثیر ورزش بر سالمتی و به عنوان یک
روش غیر دارویی و ارتقای کیفیت زندگی
روش و ارایه :تعلیم ورزش بخصوص پیاده روی
از طریق بهبود کارایی مکانیکی ،افزایش تحمل
فعالیت های روزمره ،کاهش تنگی تنفس ،بهبود
کیفیت زندگی
(مک اولی،موریس  ،دیرسون )2006
هدف :باال بردن انگیزش مثبت و کاهش
انگیزش منفی
باال بردن انگیزش مثبت در چهار چوب از
سیستم و ساختار اعتقادی یکپارچه ارزشها و
باورها فرد هماهنگ می شود.
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زمان

 60درصد
ضربان قلب  30دقیقه
ذخیره

 62درصد
ضربان قلب  31دقیقه
ذخیره

روش و ارایه :پیاده روی  ،انجام فعالیت بدنی با
شدت متوسط در فعالیت ،افزایش ایفای نقش و
احساس خوب بودن
کم کردن محدودیت های سالمندان
(مک اولی،موریس  ،دیرسون )2006
هدف :بهبود ناتوانی ها و از کار افتادگی های
شایع در دوران سالخوردگی که ناشی از عدم
فعالیت و استفاده صحیح از عضالت برای انجام
فعالیت های روزمره خود.
هفته
روش و ارایه :انجام فعالیت فیزیکی جهت
سوم
افزایش قدرت عضالنی توانایی حفظ تعادل بدن
کاهش میزان از کارافتادگی و استقالل
سالمندان
(وود،پیت  ،توماس )2008
هدف :ارتقای سالمتی و افزایش کارایی و
استقالل سالمند ایجاد سالمتی و نشاط و
باالبردن امید به زندگی
هفته
ارایه و روش:انجام پیاده روی در فضای آزاد
چهارم
باعث ایجاد شادی و نشاط و سرزندگی در
سالمندان می گردد.
(رابرسون ،کمبل )2004
هدف:ایفای نقش ناشی از وجود مشکالت
جسمانی ،محدودیت در ایفای نقش ناشی از
هفته
مشکالت روحی -عاطفی ،احساس انرژی،
پنجم
احساس فرد از وضعیت بهداشت روانی خود،
و
عملکرد اجتماعی ،افزایش سالمتی
ششم ارایه و روش:افزایش توانایی حرکتی باعث
افزایش سالمت روانی سالمندان
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 64درصد
ضربان قلب  32دقیقه
ذخیره

 67درصد
ضربان قلب  34دقیقه
ذخیره

70درصد
ضربان قلب  36دقیقه
ذخیره

هفته
هفتم

هفته
هشتم

(رابرسون)2004 ،
هدف:انجام فعالیت های معمول و روزانه بدون
وابستگی به دیگران
کاهش اضطراب و ناامیدی
ارایه و روش :پیاده روی و فعالیت بدنی باعث
تقویت عضالت خواهد شد و کمک به بهبود
فعالیت روزانه در سالمندان می شود.
(وود)2008 ،
هدف :در مورد سازکار اثر فعالیت های ورزشی
در کاهش احساس تنش ،اضطراب ،خشم و
افسردگی ،باال بردن احساس امید و باال بردن
انرژی و توانمندی ،تمرین های ورزشی موجب
افزایش هورمون سروتونین (هورمون موثر خلق
و خو) می شود.
ارایه و روش :اجری یک برنامه ورزشی مدون و
گروهی باعث پیشرفت و توسعه ابعاد مختلف
کیفیت زندگی و تغییرات خلق و خوی افراد
سالمند
(وین هون)1997 ،

 73درصد
ضربان قلب  38دقیقه
ذخیره

 75درصد
ضربان قلب  40دقیقه
ذخیره

نتایج و یافته ها

گروه ها از لحاظ توزیع داده ها نرمال جدول شماره( )2و هیچ اختالف معنی داری بین
گروه ها در اطالعات پایه تست های پیش آزمون یافت نشد و توزیع داده ها طبیعی بود
(.)P>0/05
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جدول ( )2نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرنوف
متغیر

گروه

معناداری

کیفیت زندگی

شاهد
آزمون

0/17
0/20

شاهد
آزمون

0/20
0/20

(پیش آزمون)
شادکامی
(پیش آزمون)

نتایج استنباطی آزمون تی زوجی و تی مستقل به ترتیب در جدول  3و  4گزارش شده
است.
جدول شماره ( )3مقایسه میانگین کیفیت زندگی و شادکامی درون گروهی قبل و بعد از
مداخله در گروه شاهد و آزمون ()P≤0/01
گروه

متغیر
کیفیت زندگی
شادکامی

زمان برسی
قبل از مداخله بعد از مداخله

تی

زوجی
1/56
شاهد 12/2±3/94 14/26±5/81
آزمون -14/15 25/8±4/55 15.13±2.77
شاهد -0/99 41/13±9/24 38/8±11/92
آزمون -5/97 62/2±16/27 46/33±17/66

معناداری
0/13
0/000
0/33
0/000

جدول شماره ( )4نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین تفاضل نمرات کیفیت زندگی و
شادکامی گروه های شاهد و آزمون

گروه

زمان برسی

آزمون

قبل از مداخله
بعد از مداخله
قبل از مداخله
بعد از مداخله

شاهد

متغیر
کیفیت زندگی
15.13±2.77
25/8±4/55
14/26±5/81
12/2±3/94
0/001

سطح معناداری
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شادکامی
46/33±17/66
62/2±16/27
38/8±11/92
41/13±9/24
0/000

نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که یک دوره پیاده روی بر افزایش میزان کیفیت
زندگی ( )P=0/001و افزایش شادکامی ( )P=0/00زنان سالمند تاثیر معناداری دارد.
همچنین نتایج آزمون تی همبسته بر میزان کیفیت زندگی و شادکامی اختالف معناداری
( )P=0/00را از پیش آزمون تا پس آزمون در گروه تجربی نشان داد.
نمودار شماره( : )1نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین تفاضل نمرات کیفیت زندگی و
شادکامی گروه های شاهد و آزمون

نمودار خطی

تجربی پیش
آزمون
تجربی پس آزمون

شاهد پیش آزمون

شاهد پس آزمون

کیفیت
زندگی

شادکامی

2.77

46.33

تجربی پیش آزمون

25.8

62.2

تجربی پس آزمون

14.26

38.8

شاهد پیش آزمون

12.2

41.13

شاهد پس آزمون

بحث و نتیجه گیری
هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره پیاده روی بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان
سالمند بوده است .یافته های تحقیق نشان داد که تفاوت معنا داری در افزایش شادکامی
و کیفیت زندگی در گروه تجربی پس از هشت هفته پیاده روی وجود داشت و میانگین
شادکامی و کیفیت زندگی آزمودنی ها در پس آزمون در گروه تجربی به طور معناداری
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افزایش یافت که این تفاوت در گروه کنترل معنا دار نشد .که نشان دهنده ی تاثیر مثبت
پیاده روی بر افزایش میزان شادکامی و کیفیت زندگی پس از هشت هفته تمرین
است .گروهی پیر شدن موفق را به معنای دوری جستن از مشکالت ،تغییرات یا
کمبودهای ناشی از کهولت میدانند اما علیرغم تعریف فوق ،پیرشدن همراه با موفقیت
به معنای تالش مستمر برای بیشتر به دست آوردن و کمتر از دست دادن است .مقادیر
قابل توجهی از نیروهای پنهان افراد با ورود به مرحله سالمندی مورد استفاده قرار
نمیگیرد که در صورت احیای مجدد این قسم تواناییها فرد مسن خواهد توانست با
انجام تحرك جسمانی بیشتر میزان رضایت خویش را از زندگی باال ببرد .لذا با طرح
برنامهریزی مناسب برای این قشر جامعه ،امید است از بروز این مشکالت در افراد سالمند
جلوگیری شود .نتایج این تحقیق نشان داد انجام تمرینات پیادهروی بر کیفیت زندگی
زنان سالمند اثر گذار بوده ا ست ( .)p=0/001که با نتایج به دست آمده از تحقیقات (
کولت و همکاران)2010،؛ (پارکر و همکاران)2008 ،؛ ( مک اولی  ،موریس  ،دیرسون،
 )2006و (بلومنتال و ایمرسی)2003 ،؛ (عرفانی  ،صدر الدین  ،محرابیان )2011؛ ( جنتی
 ،عطار زاده حسینی  ،سهرابی  )2010و( سیکورا و همکاران  )2010همسو میباشد .مک
اولی و همکاران در تحقیقی که به بررسی تاثیر فعالیت جسمانی بر کیفیت زندگی
سالمندان پرداختند نشان دادند انجام فعالیت های جسمانی در سالمندان می تواند کیفیت
زندگی آنها را ارتقا بخشد (مک اولی موریس ،دیرسون ،به نقل از برزو و همکاران.)1390 ،
همچنین ،پارکر و همکاران (  ،)2008بیان کردند فعالیت جسمانی یکی از موثرترین
روشهای پیشگیری از اختالالت سالمندی است و موجب به تاخیر انداختن دوران
سالمندی و افزایش سالمت در آنها میشود و سطح کیفیت زندگی را در آنان افزایش
میدهد .تحقیقاتی به بررسی تأثیر تمرینات جسمانی و عملکردی بر روی کیفیت زندگی
سالمندان پرداختهاند .ازجمله این تحقیقات میتوان به مطالعه هویمن ( ،)2003اشاره
کرد که به بررسی تأثیر سه روش تمرینی مختلف بر کیفیت زندگی افراد  70ساله و باالتر
پرداخت .نتایج حاکی از تأثیر هر سه نوع تمرین در کیفیت زندگی سالمندان بود و به این
نتیجه رسیدند که برنامههای تمرین جسمانی احتماال سبب بهبودی کیفیت زندگی
سالمندان با گذشت زمان میشود که با نتایج تحقیق حاضر مبنی بر تاثیر مثبت فعالیت
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بدنی بر باال بردن سطح کیفیت زندگی سالمندان همسو میباشد (هویمن .)2003 ،نتایج
تحقیق حاضر نشان داد ،ابعاد مختلف کیفیت زندگی سالمندان پس از یک دوره تمرینات
پیادهروی بهبود مییابد که از علت های این امر می توان گفت که انجام یک دوره
تمرینات پیاده روی ،افزایش جریان خون به مغز را به دنبال دارد که موجب اکسیژن
رسانی و تغذیه بهتر نرونهای مغزی شده و توانمندیهای ذهنی و روانی را در سالمندان
افزایش میدهد و در نهایت باعث باال رفتن سطح کیفیت زندگی سالمندان میشود .به
نظر میرسد تأثیرتمرینات پیاده روی با ارتقا و بهبود عملکرد جسمانی ،باعث افزایش در
ابعاد سالمت جسمانی ،اجتماعی ،روانی و محیطی در کیفیت زندگی سالمندان میشود
(عرفانی  ،محرابیان  ،صدر الدین2011،؛ (جنتی  )2010 ،و ( سیکورا  ،تورس  ،دانتس،
 .)2010تأثیرفعالیت جسمانی در کاهش افسردگی و بهبود سالمت روانی در سالمندان را
میتوان به نقش سروتونین نسبت داد .چرا که عدم تعادل در سطوح سروتونین ممکن
است به گونهای بر خلق و خوی اثر بگذارد که منجر به افسردگی شود و عملکرد اجتماعی
و روانی مرتبط با کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار دهد(احمد و همکاران .)2011 ،یکی
از راهکارهایی که باعث افزایش سروتونین میگردد فعالیت جسمانی میباشد(سیمون و
یانگ .)2007 ،سروتونین ،به طور طبیعی ،سطح هوشیاری و روحیه عمومی افراد را
افزایش داده و احساس انرژی و شادابی بیشتری برای انجام کارهای روزمره زندگی به
افراد میدهد (روتر و جاکوب .)1996،نتایج تحقیقات اشاره شده با نتایج پژوهش حاضر
همخوانی دارد .ازسوی دیگر ،ایگور و همکاران( ،)2007نیز در پژوهشی به نتایج مشابهی
دست یافتند .آنها نتیجه گرفتند این برنامه سبب بهبود عملکرد جسمانی و افزایش
نیروی عضالنی و بهبود در امتیاز ارزیابی کیفیت زندگی میشود (ایگور و
همکاران .)2007،شاید به این علت است که پس از انجام تمرینات جسمانی ،بعد
جسمانی کیفیت زندگی آنها نیز تحت تأثیر قرارگرفته است و درنتیجه بهبود تعادل،
کاهش ترس از افتادن ایجاد شده است که این مسئله به نوبه خود احتماال میتواند بر
بهبودی کیفیت زندگی سالمندان اثرگذار باشد.نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر
نشان داد انجام تمرینات پیادهروی بر شادکامی زنان سالمند اثر گذار بوده است
( .)p=0/00که با نتایج به دست آمده در تحقیقات مکبریان و همکاران )1393( ،و ثالثی
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و همکاران ،)1390( ،همراستا میباشد .در تحقیقی که مکبریان  ،کاشانی  ،طجری
( ،)1393به بررسی مقایسهی زنان و مردان سالمند فعال و غیر فعال شهر تهران پرداختند
به این نتیجه رسیدند که افراد فعال در تمامی خرده مقیاسهای شادکامی از جمله رضایت
زندگی ،خوش بینی  ،عزت نفس ،کنترل ،کارامدی ،آرامش و به طور کلی شادکامی از
افراد غیر فعال به طور معنی داری نمره های باالتری را کسب کردند .در حالی که اثر
جنسیت و سطح فعالیت اثر معنی داری بر شادکامی سالمندان نداشت .در ادامه بیان
کردند که یکی از عوامل موثر بر شادکامی افراد در دوران سالمندی روی آوردن به فعالیت
جسمانی می باشد ،که با نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر مبنی بر تاثیر یک دوره
تمرینات جسمانی بر باال بردن سطح شادکامی سالمندان همراستا می باشد .همچنین در
تحقیقی که ثالثی و جوکار ( )1390به بررسی اثر ورزش و فعالیت جسمانی بر میزان
شادی زنان یائسه پرداختند به این نتیجه رسیدند که شرکت در برنامه ورزشی باعث
پیشرفت در کلیهی ابعاد شادی در زنان یائسه میشود و طراحی برنامه تمرینی منظم می
تواند برای زنان مسن مفید باشد و این گروه از جامعه میتوانند از برنامه های تمرینی
جهت کاهش عوارض دوران یائسگی و افزایش میزان شادکامی استفاده کنند که با یافته
های تحقیق حاضر نیز همسو میباشد .با توجه به نتایج بهدستآمده در تحقیق حاضر
میتوان گفت که با به کارگیری یک برنامه ورزشی و فعالیت فیزیکی منظم و مداوم
میتوان ابعاد مختلف کیفیت زندگی و شادکامی و به خصوص ،عملکرد فیزیکی و ایفاى
نقش را در فرد افزایش داد و باعث استقالل بیشتر فرد سالمند در انجام کارهای روزانه
شد و به فرآیند پیری موفق کمک زیادتری نمود و راه را برای بهبود کیفیت زندگی و
شادکامی در سالمندان هموار نمود تا بتوان از این طریق از تجربیات ارزشمند سالمندان
در راستای اعتالی جامعه در ابعاد مختلف استفاده الزم را نمود .پیشنهاد میشود که
مراکز نگهداری از سالمندان ،مراکز بهزیستی و خانوادهها به منظور بهبود سطح کیفیت
زندگی و شادکامی این قشر از جامعه ،از روشهای مداخلهای مانند تمرینات پیاده روی
استفاده کنند.
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تشکر و قدردانی:
این مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد مصوب دانشگاه آزاد واحد خوراسگان می
باشد .بدین وسیله از کلیه افراد شرکت کننده در مطالعه و نیز ارگان ها و افراد دخیل در
مطالعه نهایت تشکر و قدردانی به عمل می آید.
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