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سال ششم ،شماره  ،91صفحه ( 9 - 91تابستان )9111

ارتباط عمل به باورهای دینی با سبک زندگی در سالمندان
حمید حجتی  ،*1نفیسه حکمتی

پور2

 1استادیار ،گروه پرستاری ،واحد علی آیادکتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی اباد کتول ،ایران
 2مربی ،گروه پرستاری ،واحد علی آیادکتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی اباد کتول ،ایران
(دریافت – 9111/90/91 :پذیرش)9111/96/02 :

چکیده
مقدمه :همزمان با سالمندی علیرغم کاهش عملکردهای فیزیکی و شناختی ،اعتقادات و باورهای مذهبی و نیازهای معنوی
بیشتر میگردد .باور به خدا و عمل به باورهای دینی موجب ارتقاء سالمت و سبک زندگی سالمندان میگردد.
هدف :این مطالعه باهدف ارتباط عمل به باورهای دینی با سبک زندگی سالمندان انجام شد.
روش :این مطالعه توصیفی همبستگی بر روی  812نفر از سالمندان شهر علی آباد کتول در سال  1931با روش نمونه گیری در
دسترس انجام گرفت .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه استاندارد و تأیید شده عمل به باورهای دینی و سبک زندگی سالمندان
بود .اطالعات بعد از جمع آوری وارد نرم افزار آماری  spss16شد که توسط آمار توصیفی (جداول ،میانگین و انحراف معیار) و
آمار استنباطی (آنالیز واریانس و تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) صورت گرفت.
یافتهها :میانگین عمل به باورهای دینی  39±11/5و سبک زندگی  111/33±11/32نشان داده شده است .آزمون آماری بین

دینی ،سبک زندگی افزایش پیدا میکرد.
نتیجه گیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد عمل به باورهای دینی موجب ارتقاء سبک زندگی در سالمندان میگردد.
کلمات کلیدی :عمل به باورهای دینی ،سبک زندگی ،سالمندان

* دانشگاه آزاد اسالمی ،علی آباد کتول
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عمل به باورهای دینی با سبک زندگی ارتباط معنی داری نشان داد ( r=1/53و  )p>1/11به طوری که با افزایش عمل به باورهای

 /0پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال ششم /شماره  /91تابستان 9111

مقدمه

اجتماعی سالمندان میباشد .همچنین سبک زندگی منبعی

پدیده افزایش چشمگیر جمعیت سالمندان از قرن بیستم

ارزشمند برای کاهش شیوع مشکالت بهداشتی ،تطابق با

آغاز شده است و امروز باگسترش و پیشرفت علم بهداشت

عوامل استرس زای محیطی ،بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی

هر سال بر شمار سالمندان جهان افزوده میشود )1( .پیش

میباشد که در نتیجه برخورداری از عوامل فوق دوران

بینی می¬شود که تعداد سالمندان جهان در سال  8185به

سالمندی فعال و پویایی را خواهیم داشت )3( .بنابراین

 1/5میلیارد نفر و در سال  8151به بیش از  8میلیارد نفر

انتخاب سبک زندگی سالم در این سن به دلیل قابلیت آن

برسد )8( .در ایران نیز جمعیت باالی  11سال تا سال 8181

در پیشگیری از بیماریها و بهبود سالمت جسمی و روانی

به حدود  11میلیون نفر و تا سال  8151به بیش از 81

از اهمیت واالیی برخوردار است)11( .

میلیون نفر خواهد رسید)9،1( .

یکی از ابعاد مهم سالمت و زندگی در سالمندان بعد

شاخص امید به زندگی در ایران میتوان حدس زد که آمار

دلیل پاسخ به چالشهای زندگی نظیر مرگ همسر ،کاهش

سالمندان ایرانی نیز رو به افزایش است و ما در آینده در

عملکرد فیزیکی و تغییرات در نقشهای زندگی به دنبال

برابر مسائل جدی درباره سالمندان و حل مشکالت آنها قرار

توسعه ارتباطات جدید میرود که در این بین معنویت و

خواهیم گرفت ( ،)5زیرا پدیده سالمندی و تغییرات زیستی

پیامدهای آن یک منبع قوی در زندگی فرد برای فراهم

و اجتماعی ناشی از آن به طور طبیعی موجب اختالل در

کردن توانایی سازگاری با نیازها و تغییرات فردی در

کارکرد اندامهای مختلف بدن و ناتوانی تدریجی در انجام و

سالمندان میباشد )18( .عمل به باورهای دینی در

اداره امور شخصی و ایفای نقش اجتماعی میگردد )1( .این

سالمندان از منابع سازگاری مهمی به شمار میآید که

تغییرات ایجاد شده در دوران سالمندی شامل کاهش

موجب افزایش رضایتمندی فرد از زندگی و سازگاری بهتر

توانایی فیزیکی ،تغییر پاسخ بدن به داروها ،تجربه وقایع مهم

با شرایط جدید میشود )13( .سالمت معنوی میتواند به

زندگی چون بازنشستگی ،انتقال به خانه سالمندان ،کاهش

عنوان یک استراتژی مقابلهای در سازگاری با مشکالت و

درآمد ،کم شدن موقعیتهایی نظیر برقراری ارتباطات

نامالیمات زندگی سالمندان باشد )12( .زیرا ایمان به خدا و

اجتماعی میباشد که میتواند کیفیت زندگی سالمندان را

هدفدار بودن زندگی در کنار توجه بیشتر به مسائل دینی،

تحت تأثیر قرار دهد)3،2( .

باعث کاهش اضطراب و تزلزل روحی و عوارض ناشی از آن

در این بین سبک زندگی سالمندان به عنوان الگوی

میشود )13( .افرادی که در زندگی روزمره خود تجارب

نسبتاً پایدار رفتار ،عادات ،نگرشها ،و ارزشها تعریف می-

معنوی باالیی دارند زندگی خود را با معنا و هدفمند تلقی

شود که عامل مهم و موثری بر سالمت جسمانی ،روانی و

میکنند و احساس تعلق به منبعی واال دارند و به یاری
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طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ،با توجه به افزایش

معنوی زندگی است ( )11که با افزایش سن سالمندان ،به

حجتی و همکاران

ارتباط عمل به باور های دینی با سبک زندگی در سالمندان 1/

خداوند در شرایط مشکل زای زندگی امیدوار هستند و کمتر
دچار آسیبهای روان شناختی میشوند)81،13( .

معیارهای خروج شامل سالمندانی که دارای اختالل
شناختی و فراموشی بودهاند که در این مطالعه قبل از جمع

تحقیقات دو دهه اخیر قویاً حاکی از آن است که توجه

آوری اطالعات ابتدا به کمک فرم بررسی وضعیت شناختی

به نیروهای معنوی به عنوان نیازی که به سالمندان آرامش،

سالمندان بررسی میشد و کسانی که دچار کاهش وضعیت

نیرو و نشاط وصف ناپذیری میبخشد که مورد توجه نظریه

شناختی بودند از این مطالعه حذف میشدند .سالمندانی که

پردازان پرستاری بوده است )11( .براساس مطالعات انجام

مطابق با اظهار نظر خود وابستگی به مواد مخدر داشتند از

شده و تجارب بالینی و پژوهشی محقق این مطالعه با هدف

این مطالعه حذف شدند.

بررسی ارتباط عمل به باورهای دینی با سبک زندگی

ابزار گردآوری مورد استفاده در این پژوهش به شرح زیر

سالمندان انجام گرفت.

میباشد -1 .مقیاس عمل به باورهای دینی (معبد) :این

روش کار

پرسشنامه که توسط گلزاری ( )1933ساخته شده است از

صورت مقطعی در بازه زمانی دی و بهمن انجام شد .جامعه

گذاری شد که کمترین حالت ممکن صفر به تریب نمرات

آماری این پژوهش کلیه سالمندان شهرعلی آباد کتول در

 1،8،9،1داده میشد .برای کل آزمون کمترین نمره کل

استان گلستان تشکیل میداد که براساس مطالعات قبلی

صفر و بیشترین نمره کل  111در نظر گرفته میشد که

( )11با نرم افزار آماری  G*POWERدر سطح معنی داری

نمره باال نشان دهنده عمل به باورهای دینی بیشتر میباشد.

دوطرفه  ،1/15توان آزمون  r=0/22،1/35به تعداد 812

روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه توسط  11تن از

نفر محاسبه شد .روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت

اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه علوم

در دسترس بود که شرکت کنندگان در این پژوهش از

پزشکی مورد تأیید قرار گرفت .پایایی این پرسشنامه در

پارکها ،مراکز خرید ،آپارتمانهای مسکونی ،مکانهای

مطالعه جعفری و محمدزاده ( )1939با ضریب آلفای

تجمع سالمندان ،مراکز توانبخشی انتخاب میشدند و محقق

کرونباخ  1/23مورد تأیید قرار گرفت -8 )81( .پرسشنامه

جهت جلوگیری از تکمیل پرسشنامهها توسط نمونههای

سبک زندگی سالمندان ایرانی در  5حیطه ( 15سؤال در

تکراری ،قبل از هرچیزی از آنها در مورد اینکه قبالً چنین

حیطه پیشگیری 5،سؤال درحیطه فعالیتهای جسمی،

فرمی را پر نکردهاند سؤال میپرسید.

ورزشی ،تفریح و سرگرمی 11 ،سؤال در حیطه تغذیه سالم،

معیارهای ورود به پژوهش شامل سن باالی  11سال،

 5سؤال در حیطه مدیریت تنش و  3سؤال در حیطه توانایی

توانایی برقراری ارتباط جهت پاسخگویی به سؤاالت و اعتقاد

روابط اجتماعی و بین فردی بود .شیوه کدگذاری دادهها به

به دین اسالم.

این صورت بود که به سواالتی که دارای گزینههای هرگز ،به
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پژوهش حاضریک مطالعه توصیفی همبستگی بود که به

 85سؤال با روش نمره گذاری لیکرت  5گزینهای نمره

 /4پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال ششم /شماره  /91تابستان 9111

ندرت ،گاهی اوقات ،اغلب و همیشه بودند به ترتیب از  1تا

سؤاالت آنها پاسخ میداد .در این مطالعه برخی از سالمندان

 5کدگذاری شدند و سواالتی که دارای گزینههای کم،

به دلیل سطح سواد یا عدم توانایی در نوشتن قادر به پرکردن

متوسط و زیاد بودند به ترتیب  1تا  9کد گذاری شدند.

پرسشنامهها نبودند که محقق ضمن قرائت سؤاالت به

کمترین نمره سبک زندگی  11و حداکثر نمره  811بود که

واحدهای پژوهش کمک مینمود تا به سؤاالت پاسخ دهند.

نمره باالنشان دهنده سبک زندگی بهتر میباشد)88( .

در خاتمه بعد از جمع آوری پرسشنامههای ،اطالعات

روایی این پرسشنامه در مطالعه اسحاقی و همکاران

وارد نرم افزارآماری  SPSS16شد .بعد از تعیین نرمال بودن

( )1922با روش تحلیل عاملی تأیید و پایایی آن با ضریب

اطالعات توسط آزمون کولموگروف اسمیرنوف ،دادهها

آلفای کرونباخ  1/31مورد تأیید قرار گرفت )89( .همچنین

توسط ضریب هبستگی پیرسون ،آزمون تی مستقل و

روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه مورد تأیید  11تن

آنالیزواریانس ،آنالیز شدند.

از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه علوم

یافتهها

پزشکی قرار گرفت.

میانگین سن واحدهای پژوهش  12/9 ± 3/8سال که

در ابتدا ضمن بیان اهداف پژوهش توسط محقق و

بیشترین درصد  118( %51/1نفر) زن و  111( %12/1نفر)

اطمینان به واحدهای پژوهش در خصوص محرمانه ماندن

مرد بودند که  )131(%21/3متأهل و  18( %13/9نفر) بیوه

اطالعات ،رضایت آگاهانه از واحدهای پژوهش به صورت

یا تنها بودند که بهطور میانگین  5/1±8/1فرزند داشتند .از

کتبی گرفته شد .روش تکمیل پرسشنامهها برای تمامی

نظر شغل بیشترین درصد  111( %11/9نفر) خانه دار%91 ،

افراد نمونه یکسان بود .پس از کسب رضایت فرد و ارائه

( 11نفرکشاورز) و از نظر تحصیالت  181( %51/3نفر) بی

توضیح در مورد چگونگی پرکردن پرسشنامه ،پرسشنامهها

سواد و ابتدایی 11( %91/5 ،نفر) راهنمایی و دبیرستان

در اختیار افراد قرار گرفت و برای تکمیل آن محدودیت

بودند.

زمانی اعمال نشد .در زمان تکمیل پرسشنامهها محقق در
کنار شرکت کنندگان در این مطالعه حضور داشت و به
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ارتباط عمل به باور های دینی با سبک زندگی در سالمندان 2/

حجتی و همکاران

جدول شماره  .9بررسی ابعاد سبک زندگی در سالمندان

میانگین و انحراف معیار

ابعاد سبک زندگی سالمندان
پیشگیری

93/83 + 1/19

تغذیه

85/12 + 1/33

جسمی

11/53+ 8/1

مدیریت تنش

2/23 + 9

روابط اجتماعی

11/51 + 9/31

سبک زندگی کلی

()11-811

111/33±11/32

نتایج این پژوهش میزان عمل به باورهای دینی را  39±11/5و میزان سبک زندگی سالمندان را  111/33±11/32نشان داد.
آزمون اماری ضریب همبستگی پیرسون بین عمل به باورهای دینی با سبک زندگی سالمندان ارتباط معنی داری را نشان داد
( ،)P> 1/11به طوری که با افزایش عمل به باورهای دینی ،سبک زندگی سالمندان بهتر میشد .همچنین آزمون آماری ضریب
همبستگی پیرسون بین عمل به باورهای دینی با تمامی ابعاد سبک زندگی ارتباط معنی داری را نشان داد( .جدول )8

جدول شماره  .0ارتباط عمل به باورهای دینی با ابعاد سبک زندگی سالمندان
عمل به باورهای دینی

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی داری

پیشگیری

r=1/52

P<1/11

تغذیه

r= 1/52

P<1/11

جسمی

r=1/2

P= 1/119

مدیریت تنش

r=1/13

P= 1/11

روابط اجتماعی و بین فردی

r= 1/46

P<1/11

بعدکلی سبک زندگی

r= 1/51

P<1/11

ابعادسبک زندگی

باورهای دینی با شغل ( )p= 1/11و تعداد فرزندان ( ) p=1/12اختالف آماری معنی داری را نشان نداد ،ولی با میزان تحصیالت
اختالف آماری معنی داری را نشان داد )P< 1/11( .به طوری که سالمندان با سطح تحصیالت دبیرستان و دیپلم باورهای دینی
بیشتری نسبت به افراد با سطح سواد ابتدایی و بی سواد داشتند( .جدول )9
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آزمون آماری تی مستقل بین عمل به باورهای با جنس ( )p= 1/15و تأهل ( )p =1/82و آزمون آنالیز واریانس بین عمل به
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سال ششم /شماره  /91تابستان 9111

جدول شماره  .1ارتباط عمل به باورهای دینی با مشخصات دموگرافیک سالمندان
دموگرافیک
سن

جنس
تأهل

فرزند

شغل

تحصیالت

31-11
21-31
باالی 21
زن
مرد
متأهل
بیوه
1
8-1
5-9
باالی 1
کارمند
آزاد
کارگر
کشاورز
بیکار
خانه دار
بیسواد ابتدایی
راهنمایی دبیرستان
دیپلم
لیسانس

میانگین وانحراف معیار
195
11
89
119
111
131
18
1
18
111
33
81
11
11
11
99
111
181
11
81
3

39/81± 11/11
39/11 ± 11
31/11 ± 19/91
38/13 ± 11/38
38/13 ± 11/31
39/19 ± 18/18
31/99 ± 2/31
38/28 ± 3/81
12/1 ± 18/13
31/5 ± 11/31
35/1 ± 11/35
35/5 ± 3/81
21/8 ± 1/18
38/3 ± 18/11
38/5 ± 18/18
19/11 ± 89/11
38/989 ± 11/21
31/81 + 11/15
31/18 + 11/21
32/38 + 3/18
38/18 + 3/55

p- value

P = 1/ 5
P = 1/15
P = 1/82

P = 1/12

P = 1/11

P< 1/11

آزمون آماری تی مستقل بین سبک زندگی با جنسیت اختالف آماری معنی داری را نشان نداد ( ،)p= 1/81ولی با تأهل اختالف
آماری معنی را نشان داد ( )P< 1/11به طوری که افرادی که همسر آنها فوت کرده و بیوه بودند سبک زندگی مطلوبتری داشتند.
آزمون آنالیز واریانس بین سبک زندگی با سن ( ،)p= 1/13تعداد فرزندان ( ،)p= 1/15شغل ( )p= 1/53و تحصیالت ()p= 1/19
اختالف اماری معنی داری را نشان نداد( .جدول )1
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حجتی و همکاران

جدول شماره  .4ارتباط سبک زندگی با مشخصات دموگرافیک سالمندان
دموگرافیک
سن
جنس
تأهل

فرزند

شغل

تحصیالت

میانگین و انحراف معیار

31-11

195

119/11± 11

21-31

11

33/21 ± 11/81

باالی 21

89

113/53 ±11/11

زن

118

118/13 ± 11/13

مرد

111

33/12 ± 15/11

متأهل

131

33/89 ± 15/88

بیوه

18

112/81 ± 3/33

1

1

111/13 ± 11/85

8-1

18

118/52 ± 13/21

5-9

111

118/28 ± 18/15

باالی 1

33

32/5 ± 15/38

کارمند

81

111/12 ± 19/23

آزاد

11

111/81 ± 13/38

کارگر

11

33/18 ± 19/38

کشاورز

11

32/12 ± 15/23

بیکار

9

113/99 ± 15/91

خانه دار

111

118/1 ± 11/12

بیسواد ابتدایی

181

118/15 + 19/31

راهنمایی دبیرستان

11

32/13 + 11/13

دیپلم

81

112/92 + 11/39

لیسانس

3

115/18 + 15/19

بحث

p-value
P = 1/13

P = 1/81
P< 1/11

P = 1/15

P = 1/53

P = 1/19

همکاران ( ،)1939باقری و همکاران ( ،)1935حسینی

با سبک زندگی سالمندان بود که نتایج مطالعه حاضر نشان

هم راستا میباشد )85،19،81،5( .با افزایش سن

داد با افزایش عمل به باورهای دینی سبک زندگی سالمندان

گرایشهای مذهبی و اهمیت مذهب و نیازهای معنوی در

بهبود پیدا میکند .نتایج مطالعه حاضر میزان عمل به

سالمندان بیشتر میشود )83،82( .باگذر زمان و افزایش

باورهای دینی را در سالمندان باال نشان داد.

سن ،اعتقادات مذهبی متحول میشود .اکثر سالمندان انجام

مطالعه حسینی و همکاران ( )1935نشان داد نگرش

فرایض و فعالیتهای مذهبی را وسیلهای برای آرامش درونی

مذهبی در  %12/2سالمندان در سطح باالیی قرار دارد)81( .

خود معرفی میکنند )83( .زیرا اعتقادات مذهبی میتواند

نتایج مطالعه حاضر همچنین با مطالعه علی اکبری و

پاسخگوی نیازهای روانشناختی سالمندان باشد و با بازگشت
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رمقانی و همکاران ( ،)1931جهانگیر و همکاران ()1931
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به مذهب میتوانند معنی زندگی را پیدا کنند)91،91( .

عوامل مؤثر در درمان افسردگی و رفع ناامیدی به شمار

تحقیقات در دهه اخیر قویاً حاکی از آن است که توجه به

میآید)91( .

نیروهای معنوی به عنوان نیازی است که به سالمند آرامش،

نتایج این مطالعه بین عمل به باورهای دینی با

نیرو ،نشاط وصف ناپذیری میبخشد )11( .افرادی که در

مشخصات دموگرافیک ،سن ،جنس ،شغل و تأهل اختالف

زندگی روزمره خود تجارب معنوی باالیی دارند ،زندگی خود

آماری معنی داری رانشان نداد ،ولی در مطالعه حسینی و

را بامعنا و هدفمند تلقی میکنند ،احساس تعلق به منبعی

همکاران ( )1935بین نگرش مذهبی با سن و تأهل اختالف

واال دارند و به یاری خداوند در شرایط مشکل زای زندگی

آماری معنی داری وجود داشت ،به طوری که افراد مسنتر

امیدوار هستند و کمتر دچار آسیبهای روانشناختی

و متأهل از گرایشهای مذهبی بیشتری برخوردار بودند.

میشوند)18( .

( )81همچنین در مطالعه حاجی زاده و همکاران ()1923

بر اساس نتایج مطالعه حاضر سبک زندگی در اکثر

باورهای دینی در مردان و افراد متأهل بیشتر بود )93( .که

سالمندان مورد بررسی در حد مطلوبی قرار نداشت .مطالعات

شاید تفاوت به دست آمده در نتایج این مطالعه ناشی از

دیگر نیز نشان داد سبک زندگی و رعایت رفتارهای

جامعه موردپژوهش باشد .زیرا در مطالعه حسینی جامعه

بهداشتی در سالمندان وضعیت مطلوبی ندارد)98،99،88( .

پژوهش بر روی سالمندان بستری در بیمارستان بوده است.

میتوان پیش بینی نمود با افزایش شهرنشینی به مرور زمان

ولی نتایج مطالعه حاضر با تحقیقات جدیدی و همکاران

سبک زندگی مردم و به خصوص سبک زندگی سالمندان

( )1931و باستانی ( )1939همسو میباشد)11،92( .

میزان سالمت روحی آنها تأثیر داشته و سبب تغییر در

تحصیالت اختالف آماری معنی داری را نشان داد ،به طوری

الگوی ارتباطی یا حضور آنان در فعالیتهای اجتماعی

که در تحصیالت پایین و ابتدایی میزان عمل به باورهای

میشود .لذا انتخاب سبک زندگی سالم در این سنین به

دینی کمتر بود .در مطالعه ایالیی و همکاران ( )1935با

دلیل قابلیت آن در پیشگیری از بیماریها و بهبود سالمت

کاهش سطح تحصیالت میزان باورهای دینی کمتر بود

جسم و روان از اهمیت واالیی برخوردار است)11( .

( ،)11زیرا مذهب به عنوان یک نیاز درونی انسان میباشد

تمرینات مذهبی مانند خواندن کتب مذهبی ،دعاکردن،

که با سطح سواد در ارتباط نمیباشد .ولی در مطالعه حجتی

شرکت در مراسمهای مذهبی از استراتژیهای ارتقاء سالمت

و همکاران ( )1923و جعفری و همکاران ( )1931نشان داد

در سالمندان میباشد )95( .لذا تشویق سالمندانی که به

میزان سالمت معنوی و جهت گیری مذهبی در افراد با

دعا و نیایش اعتقاد دارند و انجام اعمال مذهبی یکی از

تحصیالت باالتر بیشتر است .که با نتایج مطالعه حاضر
همخوانی دارد )13( .به زعم محقق در این مطالعه افراد
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نامطلوبتر شده است )98( .سبک زندگی سالمندان بر

نتایج این مطالعه بین عمل به باورهای دینی با سطح
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تحصیل کرده به دلیل آگاهی بیشتر از جهان پیرامون
باورهای مذهبی بیشتری دارد.

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به روش نمونه-
گیری اشاره نمود که به دلیل رعایت موارد اخالقی و کسب

نتایج این مطالعه بین سبک زندگی سالمندان با

رضایت آگاهانه و عدم تمایل برخی از سالمندان ،منجر به

مشخصات جمعیت شناختی (سن ،جنس ،شغل،

نمونه گیری در دسترس شد .همچنین جامعه این پژوهش

تعدادفرزندان و تحصیالت) اختالف آماری معنی داری را

که فقط سالمندان شهر علی آباد کتول را تشکیل میدادند،

نشان نداد .نتایج مطالعه موحدی و همکاران ( )1935همسو

منجر به احتیاط در تعمیم نتایج این مطالعه به سایر

با نتایج مطالعه حاضر میباشد ،به طوری که در این مطالعه

جمعیتها میگردد .لذا پیشنهاد میگردد مطالعهای باجامعه

بین سبک زندگی با سن ،جنس ،شغل اختالف آماری معنی

آماری و محیط پژوهش بیشتری انجام گیرد .از جمله

داری را نشان نداد ،ولی بین سبک زندگی سالمندان با

محدودیتهای دیگر این مطالعه احتمال عدم پاسخ دهی

تحصیالت اختالف آماری معنی داری رانشان داد )11( .به

درست و با دقت به سؤاالت با توجه به تعداد نسبتاً زیاد

نظر میرسد سالمندان با سوادتر به دلیل توانایی مطالعه و

سؤاالت بود که محقق برای رفع این محدودیت در زمان

کسب مهارتهای بیشتر دارای جهان بینی مناسبتری

تکمیل پرسشنامه در کنار سالمندان حضور داشت و به

هستند که این مسئله منجر به سبک زندگی بهتر میشود.

سؤاالت آنها جواب میداد .در برخی از موارد هم در تکنمیل

( )99نتایج این مطالعه سبک زندگی در افراد بیوه ومطلقه

پرسشنامه به سالمندان کمک مینمود.

را بیشتر از افراد متأهل نشان داد .حشمتی و همکاران

نتیجه گیری

( )1939و موحدی و همکاران ( )1935در مطالعه خود

نتایج این مطالعه نشان داد عمل به باورهای دینی

سبک زندگی در سالمندان متأهل که باهمسرخود زندگی

موجب بهبود سبک زندگی سالمندان میگردد .لذا تقویت

میکنند را بیشتر از افراد مجرد و بیوه نشان داد که با نتایج

نگرشهای مذهبی به عنوان یک عامل پیشگیری کننده بروز

مطالعه حاضر همسو نمیباشد)88،11( .

مشکالت در زندگی سالمندان و یک عامل تقویت کننده

در کسانی که باهمسرخود زندگی میکنند نشان داده شده

مسئولین ذیربط میتوانند با برنامه ریزیهای مناسب به

است که دلیل تفاوت نتایج مطالعه حاضر با برخی مطالعات

تقویت باورهای مذهبی سالمندان بپردازند و زمینههای الزم

انجام شده را میتوان در حجم نمونه کمتر در گروه سنی

جهت انجام مناسک روحانی نظیر شرکت در فعالیتهای

سالمندانی که مجرد زندگی میکردند ،دانست .لذا پیشنهاد

مذهبی ،ایجاد تورهای زیارتی را برای سالمندان فراهم آورند.

میگردد مطالعات مشابه روی افراد سالمند با نمونههای

اندیشیدن تمهیدات الزم در این راستا میتواند در بهبود

بیشتر در گروه مجرد ،بیوه و متأهل انجام شود.

وضعیت روانشناختی ،کاهش احساس تنهایی و افزایش
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در مطالعات مختلف تأثیر مطلوب بودن سبک زندگی

برای سبک زندگی و کیفیت زندگی به شمار میآید.
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این مقاله به عنوان بخشی از طرح مصوب با کد طرح و

.معنی در زندگی و شادکامی سالمندان بسیار مؤثر باشد

 مصوبIR.IAU.CHALUS.REC.1395.18 کد اخالق

همچنین توجه به نیروهای معنوی به عنوان یک نیاز

دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول

روانشناختی برای سالمندان مورد توجه نظریه پردازان

 پژوهشگران به این وسیله مراتب تشکر و قدردانی.میباشد

 آنها تاکید میکنند که تیم درمان باید.پرستاری میباشد

خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی

از اهمیت نیازهای معنوی و مذهبی در فرهنگهای مختلف

آباد کتول و تمام سالمندان محترم که ما را در انجام این

.اطالع داشته و آن را در مراقبتهای سالمندان به کار گیرند

. اعالم میدارند،پژوهش یاری نمودند

تقدیر و تشکر
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Introduction: Paying attention to spirituality and its effective factors as a necessity that gives
the elderly an indescribable tranquility and vitality. Which is very important.
Aim: The aim of this study was to investigate the relationship between religious beliefs and
elderly life style.
Methods: This descriptive correlational study was conducted on 218 elderly people in Ali Abad
Katoul city in 1395. The data collection tool was a questionnaire of religious beliefs and elderly
lifestyle. The data were collected by SPSS16 software. Data was analyzed by descriptive
statistics (tables, mean and standard deviation), and inferential statistics (independent variance
analysis and Pearson correlation coefficient, Kruskal Wallis and Mann-Whitney coefficient)
Results: The results of the operation showed that religious beliefs 73 + 11/5 and lifestyle were
110/97 + 14/87. Statistical test showed a significant relationship between religious beliefs and
lifestyle.P<0/01,r=0/75). As it increased with the increase of the practice of religious beliefs in
lifestyle.
Conclusion: The results of this study showed that by acting on religious beliefs, it can promote
lifestyle in the elderly. Therefore, it is suggested that managers and planners of the system
should pay more attention to the spiritual and religious aspects of the elderly.
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