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 پوست 3999

شهرستان سال  91 یموفق در سالمندان باال یو سالمند یمذهب یهاشیگرا نیرابطه ب یبررس
 0909در سال  نیقا

 یمود هیآس محمد رضا رزم آرا*,گان(: ) سندهینو
 نیقا ییو ماما یپرستار دانشکدهسازمان: 

 razmara.mr@gmu.ac.ir پست الکترونیکی:
 

 0323در سال  نیسال شهرستان قا 61 یموفق در سالمندان باال یو سالمند یمذهب یهاشیگرا نیرابطه ب یبررس: مقدمه

سال شهرستان قاین انجام شد. نموناه هاا بار اسااس  61نفر از سالمندان باالی  811تحلیلی بر روی  -این مطالعه توصیفیروش تحقیق: 

 نامهپرسشتصادفی از بین سالمندان بازنشسته، بیکار و یا دارای شغل آزاد انتخاب شدند. اطالعات توسط سه  صورتبهفرمول حجم نمونه و 

شد که روایی  آوریجمعی جهت گیری مذهبی آلپورت  نامهپرسش( و GHQعمومی )سالمت  نامهپرسشمقیاس رضایت از زندگی دینر، 

آماری کاای دو و  هایآزمونو  SPSS/20افزار ها با استفاده از نرم. تحلیل دادهاستشدهانجامدر مطالعات قبلی  هانامهپرسشو پایایی این 

 ت.فیشر صورت گرف

( نمونه ها %82( دارای جهت گیری درونی می باشند همچنین )%20پژوهش ) واحدهاینشان داد که بیشتر  آمدهدستبهی هایافتهنتایج: 

( 2/60( ساالمندی موفاق و )2/28( نمونه ها دارای سالمت عمومی خوب مای باشاند. )%66از رضایت از زندگی خوبی برخوردار هستند. )

دارد وجاود  داریمعنایه هاا رابطاه که بین گرایشاهای ماذهبی و جانس نمونا دهدمیسالمندی ناموفق داشتند. نتایج این مطالعه نشان 

نموناه هاای  کاهطوریبه( 183/1وجود داشات ) داریمعنی(. همچنین بین گرایشهای مذهبی و وضعیت تاهل نمونه ها نیز رابطه 186/1)

ازنشساته افاراد ب کاهطوریبهوجاود داشات  داریمعنیشغل نیز رابطه  متاهل دارای گرایش درونی تری بودند. بین گرایش های مذهبی و

 داریمعنای(. بین سالمندی موفق و گرایش ماذهبی رابطاه 113/1دارای گرایش درونی تری نسبت به افراد بیکار و یا مشاغل آزاد بودند )

 (.102/1بودند )وجود داشت بطوریکه بیشتر سالمندان موفق، دارای گرایش درونی تری 

هاای الزم  ریزیبرناماههبی درونی تر سالمندان موفق تری هستند، الزم است در با توجه به اینکه افراد با گرایش مذ: گیرینتیجهبحث و 

 و مشاوره های مذهبی مدنظر قرار گیرد. هاآنبرای سالمندان، تقویت اعتقادات مذهبی 

یاز زندگ تیرضا ،یمذهب یها شیموفق، گرا یسالمند کلمات کلیدی:
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