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 در سالمت روان و ميزان افسردگي ) دروني و بيروني(بررسي نقش باورهاي مذهبي 

 ناسالمندان مقيم و غير مقيم در سراي سالمند

 
 فرد جباري فريبرز

∗
  

 ∗∗حميدرضا سعيدي ابواسحاقي

 ∗∗∗سهيال مسعودي
 

توجه به رشد روزافزون افراد سالمند و شيوع اختالالت رواني به ويژه افسردگي در بين آنان و                   با  :  هدف  مقدمه و 
 لزوم توجه به منابع بيروني و دروني سالمند          ،پزشكي سالمندي و خدمات ويژه آنان     كمبود شديد متخصصين روان   

 نقش مهم و    " مذهب احتماال  ،اناي سالمند هاي مقابله  در بين شيوه   ،شودبراي مقابله با شرايط پيري احساس مي       
 حمايت از   ،تواند داراي ارزش مثبت در پركردن فضاي خالي زندگي        تواند ايفا نمايد چرا كه مذهب مي      مركزي را مي  

 .دهي زندگي و مرگ داشته باشد سازوكاري مناسب با موقعيت و معني، مواجهه با استرس،سالمندان

اي تعداد  گيري تصادفي و خوشه    همبستگي است كه با روش نمونه       رويدادي و مطالعه از نوع مطالعات پس       :روش
 كه محل تجمع سالمندان غيرمقيم است از دو         نفر از افراد سالمند در مراكز نگهداري سالمندان و ساير مكانها            350

سنج مذهبي   و آزمون نگرش   "BDI" و افسردگي بك     GHQو آزمونهاي سالمت عمومي       مرد انتخاب   جنس زن و  
گذاري با  وري و پس از نمره       آهاي مربوطه جمع  ن داده آهمراه فرم مشخصات تكميل و سپس از          )  EIRلپورتآ(

ه و تحليل قرار    زياريانس ارزيابي مشترك و نتايج مورد تج       و و   Tماري همبستگي پيرسون،  آهاي   آزمون زاستفاده ا 
 .گرفت

( ن رابطه همبستگي معناداري وجود دارد      روان سالمندا گيري مذهبي و سالمت   نتايج  نشان داد، بين جهت      :نتايج
01/0=P   ، 282/0=r   ، 080/0=r2(  .  گيري مذهبي و ميزان افسردگي سالمندان رابطه معناداري        همچنين بين جهت

 بدين معنا كه با افزايش نمرات به جهت مذهب بيروني نمرات               .)r2=082/0 و   P  ،280/0=r=01/0(  وجود دارد   
يابد و با كاهش نمرات به جهت مذهب دروني نمرات افسردگي           مت روان كاهش مي   نمرات سال   افسردگي باال رفته و   

نتايج نشان داد كه ميزان سالمت رواني در گروه غيرمقيم بطور              .  يابديابد و سالمت روان افزايش مي      كاهش مي 
گروه مقيم  كه ميزان افسردگي در        نتايج نشان داد  چنين  هم  .  )P=0001/0(    معناداري بهتر از گروه مقيم است      

گروه زنان در مقايسه با گروه مردان بطور معناداري از           ).  P=0001/0(بطور معناداري باالتر از گروه غيرمقيم است         
دار به دست   بين سالمت روان زنان و مردان سالمند تفاوت معني         .  گيري مذهبي بيروني باالتري برخوردارند     جهت
 .نيامد
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گيري مربوط به آن و محل سكونت سالمندان و كشف ارتباط آنها با                  توجه به باورهاي مذهبي و جهت         :بحث
تواند راه را براي استفاده مؤثرتر و مفيدتر باورهاي مذهبي به عنوان منابع دروني                   سالمت روان و افسردگي مي     

گرش با توجه به تأثيرات ن     .  سالمندان در سه بخش پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالثيه بهداشت رواني هموار سازد                 
هاي مذهب دروني و حتي بيروني بر سالمت روان سالمندان و افسردگي آنان الزم است در اين زمينه پژوهش                       

 .   اي طراحي و انجام پذيردمداخله

 .غيرمقيم مذهبي، سالمت روان، سالمند مقيم وگيري جهت :كليد واژه ها
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