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 سالمنداندر کیفیت زندگی  وسالمت معنوی  

 3، مهوش مافی2مریم خورسند ،*1 مهناز افراسیابی

 دانشگاه الزهرا، تهران، ایران کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، 1
 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت، رشت، ایران 2

 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان، الهیجان، ایران 3

 

 چکیده 

تعداد کنندگان شرکتبا کیفیت زندگی سالمندان انجام گرفت.  سالمت معنویمؤلفه  بینپیشبررسی نقش  باهدفاین پژوهش 
انتخاب شدند.  139۴شهر رشت در سال  مرکز سالمندان درسه سالمندان از میان  در دسترس صورتبودند که به نفر 2۰۰

کیفیت زندگی سازمان پرسشنامه پرسشنامه سالمت معنوی پولوتزین و الیسون و  ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش شامل
بین سالمت معنوی با  یرابطهآزمون آماری همبستگی پیرسون نشان دادند که مده از آدستهای بهیافته. بودند جهانیبهداشت 

توجه به اینکه معنویت  . بانماید بینیپیشکیفیت زندگی را  توانستمیو سالمت معنوی  بود دارمعنیکیفیت زندگی از نظر آماری 
تقویت و ارتقاء  ۀدر زمین توانمیمختلف  هایبرنامهجرای با ا دهدمیقرار  تأثیراست که کیفیت زندگی سالمند را تحت  ایمؤلفه

 برداشت. هاییقدم هاآنافزایش کیفیت زندگی  در زمینۀسطح سالمت معنوی سالمندان 

 زندگی کیفیت معنوی؛ سالمندان؛ سالمت: هاکلیدواژه

 

 

 مقدمه

ای نظیر افزایش ابتال به بیماریهای مزمن، تهدیدات بالقوهمعرض دوران حساسی از زندگی بشر است که طی آن سالمندان در  سالمندی
قالل فردیشان مورد تهدید های جسمی و ذهنی، در موارد زیادی استاجتماعی بوده و به دلیل ناتوانی تنهایی و انزوا و عدم برخورداری از حمایت

یابد و این مهم سیستم های مراقبتی، بهداشتی و افزایش می روانیهای ش جمعیت سالمندان شیوع ناتواناییگیرد. از سویی با افزایقرار می

(. لذا توجه به 1385، درمان و آموزش پزشکی،وزارت بهداشت ) اجتماعی را که هم اکنون تحت فشارهای مادی هستند، نگران ساخته است

پدیده سالمندی در سال است،  ۷2 ایرانکشور  درز آنجا که امید به زندگی ا  .مسایل و نیازهای این مرحله از زندگی یک ضرورت اجتماعی است
سالمندان با رشدی بیشتر از رشد جمعیت واقعیت وجود دارد که  . اما اینگرفته استنقرار مورد توجه  به عنوان یک پدیده ضروری کشور هنوز

ضعف و ناتوانی این ند صعودی دارد و رو سالمندیهمراه با رشد جمعیت و افزایش امید به زندگی سیر در واقع کل جمعیت رو به افزایش است. 
 (.1386،و همکاران )خوشبینطلبد می را  ایو توجهات ویژه  گروه مراقبتها

بهداشتی تبدیل شده است، با این وجود توافق کمی  –در طول چند دهه اخیر به مفهوم مهمی در تحقیقات علوم اجتماعی کیفیت زندگی   
 در خود موقعیت از افراد درک از است عبارت زندگی جهانی، کیفیت بهداشت سازمان تعریف به . بناتعریف دقیق این مفهوم وجود دارد بر روی
 . یکی از(1385، )نجات آنها اولویتهای و استانداردها اهداف، انتظارات، کنند،می زندگی آن در که ارزشی سیستم و نظرفرهنگ از زندگی

 سالمت خاص ابعاد اساس بر سالمتی ها،دهه در طول .باشدمی آنان مذهبی جهت گیری و دین سالمندان، زندگی کیفیت بر تأثیرگذار متغیرهای
 صاحب برخی سوی از سالمت، مفهوم در معنوی بعد سالمت گنجاندن پیشنهاد. بود شده تحلیل اجتماعی سالمت و سالمت روانی جسمی،

 معانی مختلف، افراد برای گرفت. معنویت قرار گوناگون هایدولت جامعه در سالمت امر سردمداران توجه مورد زمان مرور به که شد نظران داده
. باشد داشته وجود نیز ندارند اعتقادی هیچ خدا به که در کسانی حتی تواندمی حالت، این. است مذهبی وابستگی از فراتر و کیفیتی دارد متفاوتی

تواند یم ی، سالمت معنونظر راسل طبق  (.138۷بخشند )امیدواری،معنا می خود زندگی به افراد آن توسط که باشد ایهشیو تواند می اما مذهب
 ،یکپارچگی ،یعشق، اعتماد، صداقت و درستکار لهیمشخص به وس یتعامالت معنو گران،یبه طرق مختلف تظاهر کند: تبادالت روزانه با د

کند، ارتباط با ارواح جدا شده از  جادیرا ا یعیطب یایو اتحاد با دن یکیکه احساس نزد عتیدر مورد طب یاتیتجرب ،یو دلسوز یاحترام، فداکار

                                                           
 afrasiabi_2001@yahoo.com نویسندۀ مسئول: پست الکترونیک  *
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شناسد و از او یکه فرد را م یشخص یخدا کیبا  ایکند یم تیکه جهان را هدا یقدرت ایبرتر  یروهاین یبا برخ یشخص ریجسم، ارتباط غ
 اما نشود، یک بیماری معالجه موجب است ممکن معنوی سالمت ارتقاء (.138۷به نقل از امیدواری،2۰۰8کند )کارنس و همکاران ،یمراقبت م

 .این یابد سازگاری یا مرگ بیماری با و کند جلوگیری بهداشتی مشکالت برخی از باشد، بهتری داشته احساس تا کند کمک فرد به است ممکن
 و بدن های ارگان عملکرد بر کنندگی اثر تقویت افزایش ، اجتماعی حمایت سطح رفتن باال رفتارهای بهداشتی، افزایش طریق از احتماال تأثیر

 (.1392خلیلی وهمکاران،)است مانده ناشناخته انسان برای که باشد طبیعی می مافوق اثرات
سنین  در تنش با سازگاری برای مطالعه مورد سالمندان از درصد9۰ که است داده نشان آمریکا در گوناگون مطالعات این زمینه، در 

)سید فاطمی و  آوردمی ارمغان به آسایش و راحتی آنها برای مذهب که معتقد بودند افراد این. اندآورده روی معنویت و مذهب به سالمندی
جود پژوهشگران علوم انسانی سالمت به این نتیجه رسیده اند که اصول مشترکی در دستورات مذهبی ادیان بزرگ جهانی و (.1385، همکاران

سازی وجه به معنویت طبیعتاً موجب فعالت اصول مشترک ریشه در معنویت ادیان دارد.کند، این ها محافظت میدارد که از سالمتی پیروان آن
های معنوی موجب ود که اثرات جسمی نیز دارند. کنششدرج شده در دین میای اصول و باورهای منمسؤولیت پذیری شخص در زمینه دسته

منبع ارتقای سالمت جسمی فراهم دهند و حمایت اجتماعی را به عنوان یک و تعامالت اجتماعی را افزایش می افزایش سالمت اجتماعی شده
هفته آورد. محققین طی مطالعه ای که درباره اثرات مذهب و اعتقادات دینی بر زندگی بیماران سالمند انجام دادند، دریافتند افرادی که در هر می

هفت سال بیشتر از سایرین بوده است که این میزان برای  متوسط، بیش از یک بار در مراسم مذهبی شرکت داشته اند، عمرشان به طور
اگر واقعاً به  برندانی که از افسردگی رنج میرسد. همچنین در این تحقیق آمده است که سالمندان ساکن آمریکا به چهارده سال میآفریقائی

انجام ورزش و  یابد. ضمناً این افراد تمایل بیشتری بهزایش میدرصد اف 1۰۰تا  ۷۰ها به ود پایبند باشند، سرعت بهبودی آناعتقادات دینی خ
 کنندمصرف می تریند و داروهایشان را نیز به موقعآشان راضی بوده، و از عهده مشکالت به خوبی بر میدهند، از زندگیترک سیگار نشان می

وگیری از بیماری و ایجاد سالمتی در زمانی که شخص از صدها پژوهش انجام شده نیز نشان داده است که مذهب در جل (.1382)صابریان، 
( در تحقیقات خود در زمینه عوامل 2۰۰9) و همکاران سینر (.1385، فاطمیدی)س برد نقش مهمی داردجسمی، روانی و روحی رنج می مشکالت

 (2۰۰۰) تطابق این بیماران عنوان نموده اند. گالهای کارگیری مذهب را یکی از استراتژیمسبب تطابق و سازگاری در بیماران همودیالیزی، به 
گو کننده برای بهزیستی عاطفی و به سرطان سینه، آن را عاملی پیش نیز در بررسی نقش منابع مذهبی در تطابق طویل مدت بیماران مبتال

سی خود رابطه مثبت متقابلی بین بعد ( در برر2۰۰۴و همکاران ) معنوی جهت شرکت کنندگان مورد مطالعه اعالم نموده است. همچنین راهلم
 تجربه معنوی و بعد جسمانی بیماری یافتند. 

و همچنین است  مختلف انجام نشده متغیرهای به تفکیکسالمندان کیفیت زندگی با توجه به اینکه تاکنون بررسی در زمینه وضعیت 
رود اهمیت جامعه ما به سمت سالمندی پیش می انجام شده وپژوهشهای کمی در مورد ویژگیهای روان شناختی سالمندان به خصوص درایران 

 زندگی کیفیت با سالمت معنوی، بین آیا شود این است کهمطرح میپژوهش  ی که در اینسوالبنابراین . مشخص میشودپژوهش حاضر  
  دارد؟ وجود دارمعنا رابطه  سالمندان
 

 روش

 شرکت کنندگان 
ساله سه مرکز سالمندان شهر  65-۷5همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان  زن و مرد پژوهش حاضر توصیفی و از نوع 

نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. گروه نمونه تحقیق با توجه به ویژگی مورد  2۰۰باشد که از بین آنها تعداد رشت می
سواد خواندن و نوشتن  دینمونه ها با هیکلمندانی که شرایط زیر را داشتند به عنوان نمونه انتخاب شدند: نظر انتخاب شدند. بدین صورت که از سال

و  تیفعال یدارا یدر حد انجام امور شخص و سال باشند 65-۷5 ینباشد. در محدوده سن یداشته باشند تا در پرکردن پرسشنامه ها مشکل

 .باشند ییخودکفا
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 ابزار  
این  شد. استفاده  (Palutzian & Ellison) پولوتزین و الیسون : در این مطالعه از پرسشنامه سالمت معنویسالمت معنویپرسشنامه ( 1

سؤال دیگر سالمت وجودی را اندازه گیری می کند. دامنه نمره سالمت  1۰سؤال آن سالمت مذهبی و1۰سؤال می باشد که 2۰دارای  پرسشنامه
آن در نظر گرفته  2۰-12۰می باشد. نمره سالمت معنوی جمع این دو زیر گروه است که دامنه  1۰-6۰کدام به تفکیک رمذهبی و وجودی، ه

گزینه ای از کامال مخالفم تا  6لیکرتامقیاس هر چه نمره باالتر باشد، نشانه سالمت مذهبی و وجودی باالتر است .  پاسخ سؤاالت ب  شده است.
ی شود. در سؤاالت نمره گذاری به شکل معکوس انجام می شود و در پایان سالمت معنوی به سه سطح متوسط ، کامالً موافقم دسته بندی م

پایین و باال تقسیم بندی می گردد . در مطالعه سید فاطمی و همکاران روایی پرسشنامه سالمت معنوی از طریق اعتبار محتوا مشخص شد و 
 86/۰در این پژوهش پایایی محاسبه شده با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ  تعیین گردید. 82/۰نباخپایایی  آن از طریق ضریب پایایی آلفا کرو

 می باشد.

در این مطالعه برای اندازه گیری سطح کیفیت زندگی سالمندان از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت  :یزندگ تیفیپرسشنامه ک (2

سال  ی درالملل نیمرکز ب 15ی با همکار یسازمان بهداشت جهاناستفاده شد. این پرسشنامه توسط  (WHOQOL-BREF،1989) جهانی

 دارای که دارد سوال 26مجموع در پرسشنامه ودر ایران توسط خانم سحرناز نجات و همکارانش استاندارد شده است.. است ساخته شده1989

 در.گیرد می قرار ( 5تا  1از ) ایدامنه در گویه هر نمرۀ . است زندگی محیط وحیطهاجتماعی  روانشناختی ،روابط جسمانی، سالمت های حیطه
 آلفای(  1385) نجات نیز ایران در و. است شده گزارش89/۰ تا۷3/۰ بین کرونباخ آلفای ضریب ، جهانی بهداشت سازمان شده گزارش نتایج

 86/۰در پژوهش حاضر پایایی محاسبه شده با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ  به دست آورد.۰ /8۷، 8۴/۰ ،6۷/۰ با برابر ترتیب به را کرونباخ
 می باشد.

 شیوه اجرا
 بعد از انتخاب گروه نمونه به شیوه هدفمند، توضیحاتی در ارتباط با محرمانه ماندن اطالعات به شرکت کنندگان ارائه شد. پرسشنامه ها به

 پایان داده های به دست آمده گردآوری و تجزیه و تحلیل شدند. صورت گروهی در اختیار آنان قرار گرفت و در
 

 نتایج

همچنین از این . مرد بودند (درصد 35/۰ )نفر  ۷۰زن و  (درصد 65/۰ )نفر  13۰، ندسالمندی که در تحقیق حاضر مشارکت نمود 2۰۰از 
( دارای درصد 12/۰)نفر  2۴راهنمایی،( دارای تحصیالت درصد 16/۰ )نفر  32دارای تحصیالت ابتدایی، ( درصد 59/۰ )نفر  118 تعداد

 برایمیانگین . بودنددارای تحصیالت فوق دیپلم  (درصد ۰2/۰)نفر  ۴دارای تحصیالت دیپلم و  (درصد 11/۰)نفر  22متوسطه، تحصیالت 
 با انحراف استاندارد 13/65معنوی میانگین سالمتمتغیر پیش بین برای  می باشد و 98/11با انحراف استاندارد  5۴/82سالمندان  کیفیت زندگی

 .است ۰9/8
 –ف الموگرومقدار آزمون ک اسمیرنوف استفاده شد. -ف لموگراوک ازآزمون توزیع متغیر مالک )کیفیت زندگی(برای ارزیابی نرمال بودن 

نتایج تحلیل رگرسیون ساده نشان  پارامتریک استفاده کرد.های توان از آزمون؛ بنابراین میادار نبوداسمیرنوف برای متغیر مالک از نظر آماری معن
 .(P<۰1/۰)  است دارامعن ی( وجود دارد که از نظر آمارr= 51/۰) زانیمثبت به م ی همبستگ ی سالمندانزندگ تیفیباک یبین سالمت معنو داد

 کند.درصد واریانس کیفیت زندگی سالمندان را تبیین می 26یهنی سالمت معنوی 

 

 بحث

بین سالمت  نشان داد نتایج .کیفیت زندگی سالمندان انجام گرفت در سالمت معنویبین مولفه پیش نقشبا هدف بررسی  مطالعه حاضر 
کند. یم ینیبشیسالمندان را پ یزندگ تیفیکمعنوی،  توان گفت سالمتیم گرید یبه عبارت. وجود داردت مثب رابطه یزندگ تیفیبا ک یمعنو
، (2۰13) برامهای یافتهدست آمده با ه نتیجه ب .ابدییم شیسالمندان افزا یزندگ تیفی، کیسالمت معنو شیبا افزا گرفت جهینتتوان یم نیبنابرا

 .(1393)به نقل از حاجیلو،  باشدهمسو می  (2۰1۴) هایوارد و(، 2۰13) هانگ
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 داشتن و مذهبی یا معنوی منابع از ناشی حمایت دریافتندسالمت معنوی سالمندان بررسی وضعیت ( با 1392) خلیلی، سام و آسایش
در پژوهشی نشان  (1393حاجیلو) .باشد سالمندان مفید سالمت ارتقاء و زندگی کیفیت برای بهبود تواندمی و بوده سودمند باالتر قدرتی با ارتباط

حاکی از ( 1396حسامپور )نتایج پژوهش  .بینی استقابل پیشمعنوی و امید به خوبی رضایت از زندگی سالمندان توسط متغیرهای بهزیستی  داد

 .بینی استک ابعاد هوش معنوی و سرمایه روانشناختی قابل پیشاین است که بخشی از تغییرات رضایت از زندگی سالمندان به کم
مرحله از سالمندی  هدف آخرین رو راهکارهای مناسبی داشته و با توجه به اینکه های پیشسالمندان باید برای چالشکه  از آنجایی

حوزۀ تنهایی و مرگ  جسمانی و روانی مثبت و همچنین ارائۀ راهکارهای عملی در هایمستلزم درگیریکه یکپارچگی است، دین و اعمال دینی 
دین و اعمال دینی سالمندان  .برساند فکری و هم از نظر جسمانی در این حوزه به ثبات و آرامش ها را هم از نظرآن تواندمی ،باشدسالمندان می

ها با توجه به تعریفی که از کیفیت دهد که همۀ اینمی بخش قرار بافت جامعه، ارتباطات مفید و اعمال مذهبی آرامش را به صورتی کامالً پویا در
 . شودوجود دارد باعث کیفیت زندگی بهتر در سالمندان می زندگی

 و دینی مسائل با مرتبط هایجشنواره و نیایش و های دعاهمایش برگزاری مذهبی، مراسم برگزاری شهر، سطح دینی در اماکن اندازیراه
 ریزی آموزشیبرنامه به نیاز همچنین. بود خواهد مؤثر شهروندان سالمت معنوی سطح افزایش بر که است هاییفعالیت جمله از در شهر اعتقادی

 . گرددمی احساس هاسایر گروه از بیشتر نیز سالمندان خانه در ساکن سالمندان معنویسالمت  سطح افزایش جهت ایمشاوره خدمات و
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