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 Purpose:The present research was conducted to evaluate the 

relationship of religious orientation with psychological wellbeing, 

mediating by spiritual health.   

Materials and Methods: The outline of the present research was 

descriptive and correlational. The statistical population of the 

research included the elderly people of Zanjan, from which a sample 

of 238 people was selected using availability sampling. After, 

obtaining the contention of the participants, Alport’s Religious 

Orientation, Rif’s Psychological Wellbeing and Polotzin and Alison 

Spiritual Health questionnaires were distributed among them. The 

data was analyzed using 22nd edition of SPSS software, Pearson 

correlation method and regression analysis.  

Findings: The results demonstrated that the internal religious 

orientation is in a positive and meaningful relationship with 

psychological wellbeing and spiritual health. But, external religious 

orientation is in a meaningful negative relationship with 

psychological wellbeing and spiritual health. Although, the results 

of regression analysis indicated that the spiritual health has an 

explanatory ability in the prediction of spiritual wellbeing. 

Conclusion: The results of the present research have cognitive and 

educational implications for elderly people which deal with some of 

the causes and the effects of spiritual health.   
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  و همکاران     یادگاریروح اهلل   86

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی -فصلنامه علمی

در  یتشناخروان یستیبا بهز یمذهب یرگیرابطه جهت
 یسالمت معنو یانجیسالمندان: نقش م

 
 1یادگاریروح اهلل 

 .رانیا الن،یگ الن،یدانشگاه گ ،یگروه روانشناس ،یدکتر یدانشجو
 

 *2افراشته یوسفی دیمج
 دهسنی)نو رانیدانشگاه زنجان، زنجان، ا ،یگروه روانشناس ار،یاستاد

 .مسئول(
 

 3یاتیح مژگان
 .رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یگروه روانشناس ار،یاستاد

 
 4یمیابراه لقمان
 .رانیدانشگاه زنجان، زنجان، ا ،یگروه روانشناس ار،یاستاد

 
 چکیده

ت اس یسالمند یاز مسائل مهم در زندگ یروانشناخت یستی: بهزهدف
آنان  یمذهب یرگیو جهت تیمعنو ریکه ممکن است، تحت تأث

 یمذهب یرگیرابطه جهت یکند. پژوهش حاضر با هدف بررس رییتغ
 یسالمت معنو گرییانجیدر سالمندان، با م شناختیروان یستیو بهز

 .انجام شد
ود. ب یو از نوع همبستگ یفیحاضر توص قتحقی طرح: هامواد و روش
که  داد،یم لیپژوهش را سالمندان شهر زنجان تشک یجامعه آمار

نفر به روش  238به حجم  ایمورد نظر، نمونه یاز جامعه آمار
شرکت تیدر دسترس انتخاب شد. بعد از جلب رضا یرگینمونه

روان یستیآلپورت، بهز یمذهب یرگیجهت هاینامهپرسش کنندگان
در  لیجهت تکم سونیو ال نیپولوتز یو سالمت معنو فیر شناختی

 SPSS افزاررمن از استفاده با هاقرار گرفت. داده شانیا اریاخت
د مور ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یو با روش همبستگ 22نسخه 

 .قرار گرفتند لیو تحل هیتجز
 یستیبا بهز یدرون یمذهب یرگینشان داد که جهت جینتا :هاافتهی

دار دارد. اما -یرابطه مثبت و معن یو سالمت معنو شناختیروان
و سالمت  شناختیروان یستیبا بهز یرونیب یمذهب یرگیجهت
 ونیرگرس لیتحل جینتا نیدارند. همچن دارییمعن یرابطه منف یمعنو

 ،شناختیروان یستیبهز ینبیشیدر پ یونشان داد که سالمت معن
 .دارد گرینییتب تیقابل
و  یشناخت حاتیتلو یپژوهش حاضر دارا جینتا :یرگیجهینت

 یامدهاپی و هاعلت یسالمندان است که به برخ یدرباره یآموزش
 .پردازدیم یسالمت معنو

 
 ،یرونیو ب یدرون یمذهب یرگیجهت سالمندان، :هاواژه دیکل
 .یو سالمت معنو شناختیروان یستیبهز
 

_________________________________ 
1 Gerontology 
2 Baily 
3 Snyder 
4 Mirvis 

 16/05/1400تاریخ دریافت: 
 16/07/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولmjduosefi@gmail.com 

 

 مقدمه
ی قرن های عمدهدغدغهپژوهش در باب سالمندی و سالمندان، از 

ی احاضر است. سالمندی صرفاً باال رفتن سن نیست؛ بلکه پدیده
باشد که در سیری طبیعی، تغییرات فیزیولوژیکی و روانی حیاتی می

(. اگر بپذیریم که برای دانستن هر 1در بدن را به همراه دارد )
علم "موضوعی به تخصص نیازمندیم، دیگر نباید از شنیدن اصطالح 

( در سنین پیری که 2تعجب کرد )به نقل از  "1المند شناسیس
-خاطر احساس مرگ قریب به -همچنان افسردگی و اضطراب

 هایقابل مشاهده است داشتن نیرویی درونی مانند نگرش  -الوقوع
-واسطهبه–ویژه از آنجا که آینده ( به3مذهبی، کارایی باالیی دارد )

از دیدگاه  پیران خواهد شد. آکنده از -ی پیشرفت دانش پزشکی
پدیدارشناسی، پیری را باید از دیدگاه پیران سنجید، چه بسا آنچه 
که از نظر ما نقص و ناتوانی است از منظر فرد سالمند، مطلوبیت و 

ی مخصوص (. هر سنی، سؤال برجسته4کارایی خاصی داشته باشد )
! أله این استبه خود دارد و پرسش سالمندان این است: فنا یا بقا، مس

( بر این باورند که پیامد وضعیت سالمندان، 5برخی پژوهشگران )
تنها به خود آنها منحصر نخواهد ماند و به کل جامعه سرایت 

پی بردند که سالمندان امید کمتری به  3و اشنایدر 2خواهد کرد. بیلی
( و شیوع 6اند)به نقل از آینده دارند و با پوچی دست به گریبان

(. 7ساله نشان داده شده است ) 64الی  55فسردگی در سنین باالی ا
ی سالمندی، مستلزم آمادگی است که باید انتظارات ورود به مرحله

و ترجیحات خاصی با آن همراه باشند، تا به انطباق و سازش دست 
ی پیشرفت علم، برکتی واسطه(. گرچه افزایش طول عمر به8یابند )

کاری و نداشتن ی، اضطراب مرگ، بیاست ولی نباید احساس تنهای
نشان  4حمایت اجتماعی را در سنین پیری نادیده گرفت. میرویس

، اشتراک، "5اجتماع"داده اگر بپذیریم که حتی در معنای لغوی 
(، پس سالمندان برای درک 9تکالیف متقابل و تعهد نهفته است )

-شدنی انسانی و پذیرفته شان در جامعهشدنحضورشان و پذیرفته

 شان، نیازمند تعهداند.
-امروزه با عالقه و توجه روزافزونی در مورد بهزیستی روان   

تواند نتیجه مداخالت رفتاری خاصی نیز باشد شناختی هستیم که می
عنوان بهزیستی کامل (. سازمان سالمت جهانی، سالمتی را به10)

فا اکتها کند و به نبود بیماریجسمی، ذهنی و اجتماعی تعریف می
اند که ( اشاره کرده2005) 7و چان 6(. چنگ11کند )به نقل از نمی

شناختی، شش عنصر را باید مالحظه کرد: در تعریف بهزیستی روان
زندگی هدفمند، رابطه مثبت با دیگران، رشد شخصی، پذیرش خود، 

تالش  8( ولی ریف12خودمختاری و تسلط بر محیط )به نقل از 
 ها و امکاناتکه در راستای تحقق توانایی برای برتری و استعال،

اند دشناختی میی بهزیستی روانشود؛ را جوهرهبالقوه فرد متجلی می

5 Community 
6 Cheng 
7 Chan 
8 Ryff 
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 -شناختی هم محصول شرایط زندگی مطلوب(. بهزیستی روان13)
است و  -ی ارتباطاتهمچون موفقیت تحصیلی و رضایت از نحوه

های ناسازگار واره(. آنجا که طرح14باشد )هم علت این پیامدها می
گیرانه، محرومیت هیجانی و انزوای اولیه با معیارهای سخت

رنگی مواجه شناختی کمباشد با بهزیستی رواناجتماعی همراه می
( و بر سالمت روان در سالمندی اثر منفی خواهد 2خواهیم بود )

ذهنی، مبتنی بر چهارچوبی است  -شناختیگذاشت. بهزیستی روان
بخش است؛ و تالش برای کسب تجارب و لذت بخشکه آرامش

(. اگر یکی از 10های آن قرار دارد )مثبت در مرکز فعالیت
(، با افزایش 15مشکالت رایج در سالمندی، فکر خودکشی باشد )

گیری حضور، و کاهش استرس و تنش یابی از خود و جهتاطمینان
سوی  (. از16شناختی بیشتر خواهد شد )اجتماعی، بهزیستی روان

نی ها در طوالدیگر، افشای هیجانی با شکستن فرایند بازداری هیجان
-(. انعطاف17شناختی منجر خواهد شد )مدت به بهزیستی روان

شناختی و داشتن نقش اجتماعی ارزشمند، در تبیین پذیری روان
(. تحقیقاتی که در کشورهای 18شناختی دخیل است )بهزیستی روان

شکل بودن  Uی دهد که فرضیه، نشان میتوسعه یافته انجام شده
شناختی و سن، قابل دفاع و پذیرفتنی است منحنی بهزیستی روان

 (، لذا نباید به سالخوردگی نگاهی بدبینانه داشت.19)
فرماید که ما بر صورت تلویحی میخداوند در قرآن کریم به   

از سوی افزاییم تا شما راهتان را در این جهان بیابید و عمرتان می
ای است ( که هم اشاره20ی خود را نیز از زندگی ببرید )دیگر بهره

گیری مذهبی صحیح، تا به ضرورت سالمندی و هم یافتن جهت
زندگی به کام ما و همچنین رضایت خداوند باشد. اما در سایه 
مذهب، انتخاب در جهت خاصی پیش خواهد رفت و مسؤولیت از 

اجتماعی خواهد یافت. رویکرد های جنبه فردی گذشته و جنبه
مذهبی، فراخوان آن است که در برابر حوادث نامطلوب، صبر پیشه 

(. اما مانع اصلی در کاربرد 21کنیم و حتی پذیرای آنها باشیم )
از –دینی در درمان، ماهیت شخصی بودن مذهب  -رویکرد معنوی

ی های دفاعی توانمند(. دین دارای مکانیسم22است ) -دیدگاه علمی
ی استرس بر بدن نگاه است که افراد را در برابر اثرات آزاردهنده

دارای دو سنخ  1گیری مذهبی به تعبیر آلپورت(. جهت23دارد )می
ها در قبال درونی و بیرونی است، و اشاره به روشی است که انسان

-کنند و چگونه آن باورها را به کار میشان اخذ میباورهای دینی

گیری اوت معناداری بین دو جنس از نظر نوع جهت( و تف24برند )
( نگاه کردن به 1967) 3و راس 2(. آلپورت25مذهبی وجود ندارد )

تواند شکل زندگی ما را بسازد؛ عنوان یک هدف و اینکه میدین، به
دست آوردن اند و سعی برای بهگیری مذهبی درونی نامیدهجهت
گیری مذهبی دینی را جهتواسطه عملکردهای های بیرونی بهپاداش

-(. سالمندان، انجام فرایض و فعالیت26اند )بیرونی نامگذاری کرده

ای برای کسب آرامش درونی خود معرفی های مذهبی را وسیله
همچون دوران  -( هر محیط و موقعیت جدیدی27اند )کرده

کند و گاه منجر انسان را از موقعیت طبیعی خارج می -سالخوردگی
گردد؛ که راهکارهایی همچون هایی میها و اختاللبه بیماری

_________________________________ 
1 Alport 
2 Allport 
3 Ross 

تواند مانع از کاهش کیفیت زندگی و گیری مذهبی میجهت
(. از سوی دیگر، مذهبی بودن افراطی به طور 28بهزیستی گردد )

(، لذا به تعبیر 29های هیجانی رابطه دارد )قابل توجهی با اغتشاش
خوشحالی روانی  تنها آن رویکرد مذهبی در بهزیستی و 4جونز
 (.30ها موثر است که معنادهنده باشد )به نقل از انسان

سالمت معنوی در هماهنگ کردن سایر ابعاد سالمتی انسان دخیل 
دهد است و سازگاری و انطباق کارکردهای روانی را افزایش می

(. میزان فعالیت در سالمندان با کیفیت زندگی مبتنی بر سالمت، 31)
( و البته سالمت را باید در معنایی 32دارد ) داریرابطه معنی

-در نظر گرفت. نباید پیش -سالمت جسمی و معنوی–تر گسترده

داوری کرد و این انتظار را داشت که تنها با داشتن سالمت معنوی، 
وان عنای از زندگی باالتر از دیگران باشد، بهرضایت ما در هر حیطه

 شتر )نسبت به پزشکان(، ولیمثال پرستاران دارای سالمت معنوی بی
(. با افزایش سالمت معنوی، از 33رضایت شغلی کمتری هستند )

 -که مرگ است–ترین آنها ها تا پررنگترین اضطرابرنگبی
شود: (. سالمت معنوی از دو بخش تشکیل می34کاسته خواهد شد )

سالمت وجودی و سالمت مذهبی؛ سالمت وجودی که به نحوه 
(. سالمت 35پردازد )دیگران، طبیعت و درون خود فرد میارتباط با 

به  –ی آن، و سالمندان ی مذهب است و هم میوهمعنوی هم ریشه
در صورت دارا بودن شرایط هفت  -: خردمندان5تعبیراریکسون

(، از سالمت معنوی بیشتری بهره خواهند 36ی پیشین )مرحله
با ابعاد متفاوت های مرتبط داشت. سالمت وجودی هم به نگرانی

( و هم به چگونگی سازگار شدن با آن پرداخته است 37زندگی )
-گیری مذهبی درونی می(. سالمت مذهبی تقریبا معادل با جهت38)

باشد. سالمت معنوی یعنی توانایی انسان برای فراتر رفتن از خود و 
( و معنادار کردن زندگی و یافتن هدفی 39پا افتاده )امور پیش

ای است که بیش از آنکه با باورهای خاصی ( و مقوله40) ارزشمند
ها و رفتارهای معینی مرتبط است. لذا به سبک همراه باشد با تجربه

زندگی بسیار نزدیک است. سالمت معنوی که با مجهز کردن ما به 
رساند عامل مهمی در آرامش ذهنی، ما را به نوعی تعالی روحی می

( در کنار تأیید دایمی این 41ست )بهبود کیفیت زندگی انسانی ا
خود خودیفرضیه که کثیری از مشکالت روحی با گذر زمان به

توان اضافه کرد که سالمت معنوی به این جریان یابند، میبهبود می
 (.42بخشد )بهبود، سرعت و شتاب بیشتری می

-بینیهای مقابله مذهبی، ارزیابی خیرخواهانه، پیشاز بین مؤلفه   

شناختی است ولی احساس منفی ی مثبت برای بهزیستی روانکننده
-(. آموزش مهارت43دهد )آگهی منفی به ما مینسبت به خدا، پیش

ثبتی شناختی تأثیر مهای زندگی با رویکرد مذهبی، بر بهزیستی روان
ی گیری مذهبی درونی رابطه(. بهزیستی معنوی با جهت44دارد )

(. 45و  21ی منفی دارد )بیرونی رابطهگیری مذهبی مثبت و با جهت
ی مثبت معناداری نشان گیری مذهبی با تعهد زناشویی رابطهجهت

( و نباید فراموش کنیم که تعهد، پیامد سالمت معنوی 46داده است )
رابطه  -در معنای عام آن -گیری مذهبی با بهزیستیاست. جهت
کسب آرامش  درصد( راه65/90( اکثریت سالمندان )47مثبت دارد )

4 Jones 
5 Erickson 
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سالی پیامدهای خاص ویژه که کهن( به27اند )را در مذهب یافته
( که بر بسیاری 48خودش را دارد، از جمله کاهش کیفیت خواب )

ان توهای دیگر اثرگذار است. با توجه به موارد ذکر شده، میپدیده
-گیری مذهبی و کیفیت باالی زندگی رابطه مثبت و معنیبین جهت

 (.28کرد ) داری مشاهده
توان امید به می -همچون گروه درمانی–با مداخالت درمانی    

اند، گیری مذهبیزندگی و هدفمندی زندگی را که از عناصر جهت
داری و نوع رویکرد (. دین12در سالمندان بیشتر و بیشتر کرد )

که متضاد بهزیستی و  -مذهبی در کاهش اضطراب و افسردگی
(. در افراد سالخورده، 49سیار دارد )نقش ب -سالمت معنوی است
داری میان رویکرد مذهبی با سالمت روان رابطه مثبت و معنی

کاره هم نیست، مثال گیری مذهبی همه(. البته جهت50وجود دارد )
(. برای بقا، اشکال 51بینی کند )تواند احساس تنهایی را پیشنمی

 گیریش با جهتتعداد فرزندان، که تعداد متفاوتی هست: از جمله
( و اگر همین مسیر را ادامه دهیم 52مذهبی همبستگی معنادار دارد )

و نوادگان را هم مالحظه کنیم، به رویکرد مذهبی سالمندان هم 
 دست خواهیم یافت.

ی معناداری گیری مذهبی درونی با سالمت روان، رابطهبین جهت   
یزان افسردگی گیری مذهبی بیرونی، موجود دارد و با افزایش جهت

وری شود و همچنین در کاهش میزان نارساکنشافراد زیادتر می
مدت و (. با حمایت طوالنی25اجتماعی، چندان معنادار نیست )

توان به ( و ایجاد اعتماد می53ی اجتماعی )فراهم کردن سرمایه
 ی درسی معنویبهزیستی سالمندان کمک نمود. میزان تأثیر برنامه

شناختی در دو بعد اهداف و محتوا، بیشتر از سطح روانبر بهزیستی 
( و این نتایج برای سالمندان نیز سازگار است. 54متوسط است )

گیری مذهبی بیرونی دارد ای منفی با جهتسالمت روانی رابطه
بی گیری مذهی مثبتی با جهتشناختی رابطه( و بهزیستی روان55)

 (.45درونی و بخشش دارد )
 

 ش هامواد و رو

 همبستگی خاصه مدل سازی مسیر نوع از توصیفی، روش پژوهش
سال  60 سالمندان باالی شامل حاضر پژوهش آماری یجامعه .است

 238ای به حجم شهر زنجان بود. از جامعه آماری مورد نظر نمونه
گیری در دسترس نفر زن( به روش نمونه 114نفر مرد و  134نفر )

 از مجوز اخذ ابتدا با پژوهش هایداده گردآوری انتخاب شد. برای
 عمومی اماکن و سپس مراجعه به زنجان واحد اسالمی آزاد دانشگاه

گیری در دسترس، نمونه الزم شهر زنجان با استفاده از روش نمونه
انتخاب شد. سه پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، سالمت 

جمع  رایمعنوی پولوتزین و الیسون، بهزیستی روانشناختی ریف ب
 آوری داده ها استفاده شدند.

 
-شناختی ریف: مقیاس بهزیستی رواننامه بهزیستی روانپرسش   

توسط  1989دهی است در سال شناختی که از سنخ خودگزارش
( و دارای 56کارول ریف در دانشگاه ویسکانسین ساخته شده است )

ای است و از درجه 6باشد که در مقیاس لیکرتی سؤال می 84
گیرد. برخی از را در بر می <کاماًل موافق>تا  <کامالً مخالف>

 -پرسش 40-به شکل مستقیم و بعضی دیگر  -پرسش 44-ها سؤال

طور نامه بهشوند. در این پرسشگذاری میبه صورت معکوس نمره
ضمنی بهزیستی نوعی کوشش برای ارتقا و استعال دانسته شده، که 

(. این 13شود )هر شخص آشکار می ها و امکانات بالقوهدر نگرش
کند: پذیرش خود، هدفمندی زندگی، عامل را بررسی می 6پرسشنامه 

رشد شخصی، داشتن ارتباط مثبت با دیگران، تسلط بر محیط و 
( با بررسی پایایی از 57(؛ که بیانی و همکاران )56خودمختاری )

ت عامل، ضریب به دس 6طریق بازآزمایی نشان دادند که در هر 
بود؛ همچنین ضریب پایایی درونی )آلفای کرونباخ(  70/0آمده باالی 

بود و بررسی روایی  70/0ها بیش از این آزمون برای تمام مؤلفه
عاملی را تأیید کرد  6سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی هم، مدل 

ها های نیکویی برازش پرداخته شد، داده(. آنجا که به مشخصه58)
 (.59ه دست آمد که از سطح باالیی برخوردار بود )ب 90/0باالی 

گیری گیری مذهبی آلپورت: مقیاس جهتنامه جهتپرسش   
گیری مذهبی فقره است که جهت 20( دارای 1950مذهبی آلپورت )

گیری مذهبی عبارت آن با جهت 11سنجد. درونی و بیرونی را می
ارتباط است.  گیری مذهبی درونی دراش با جهتجمله 9بیرونی، و 

ای که درجه 4ها به هر یک از سؤاالت روی یک مقیاس آزمودنی
کاماًل مخالفم، تقریبًا مخالفم، تقریبًا موافقم و کامالً >شامل 
کدگذاری شده است. آزمون محدودیت زمانی ندارد و به  <موافقم

های ایرانی نامه در نمونهصورت گروهی قابل اجرا است. این پرسش
 74/0گزارش شده و پایایی بازآزمایی آن  71/0کرونباخ  و با آلفای

گیری مذهبی (. آلفای کرونباخ جهت60گزارش گردیده است )
 62/0گیری مذهبی درونی برابر با و جهت 71/0بیرونی برابر با 

 21/0گیری بیرونی و درونی گزارش شده است. همبستگی جهت
 (.61مقیاس است )

نامه سالمت معنوی توسط رسشنامه سالمت معنوی: پپرسش   
ای گویه 20نامه ( طراحی شد. این پرسش1982پولوتزین و الیسون )

کامالً >تا  <کامالً موافقم>ای از گزینه 4بر طبق مقیاس لیکرت 
های مثبت، هایی با فعلبندی شده، که برای عبارتدرجه <مخالفم
 4مره های منفی، نبیشترین است و برای جمالتی با فعل 4نمره 

 10پرسش سالمت مذهبی و  10شود؛ که شامل کمترین محسوب می
 20-120پرسش سالمت وجودی است. نمره سالمت معنوی بین 

شود: سالمت معنوی باشد و نمره کل بدین صورت دسته بندی میمی
( و در حد باال 41-99( در حد متوسط )20-40در حد پایین )

گوناگون در داخل و  نامه در مطالعات(. این پرسش120-100)
خارج کشور استفاده شده و پایایی و روایی آن تایید شده است؛ مثال 
پولوتزین و الیسون آن را معتبر دانسته و ضریب آلفای کرونباخ آن 

( 62بخشیان و همکاران )گزارش کردند. در مطالعات اله 93/0را 
 نامه پس از( روایی این پرسش63و رضایی، سیدفاطمی و حسینی )

ترجمه به فارسی از طریق روایی محتوایی تایید شد؛ همچنین پایایی 
 82/0نامه در این دو پژوهش از طریق آلفای کرونباخ این پرسش

محاسبه شده است. در بررسی دهشیری، سهرابی، جعفری و نجفی 
( ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و به ترتیب اجزای 64)

و با روش بازآزمایی  87/0و  82/0، 90/0سالمت مذهبی و وجودی 
 گزارش شد. 81/0و  78/0، 85/0
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 هایافته
گیری در ادامه اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش شامل جهت

شناختی گزارش شده است. مذهبی، سالمت معنوی و بهزیستی روان
 در ادامه جدول توصیفی و سپس جدول همبستگی گزارش شده است.

 

 
 اطالعات توصیفی برای متغیرهای پژوهش. 1 جدول

 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین متغیر
 91/6 28/29 45 15 جهت گیری مذهبی درونی
 10/7 55/30 44 16 جهت گیری مذهبی بیرونی

 41/19 08/90 119 38 سالمت معنوی
 87/25 22/308 457 100 بهزیستی روانشناختی

بیشترین مقدار، اطالعات توصیفی از قبیل کمترین و  1جدول 
گیری مذهبی )درونی میانگین و انحراف استاندارد را برای دو جهت

 دهد. و بیرونی(، سالمت معنوی و بهزیستی روانشناختی نشان می
 

 گیری مذهبی، سالمت معنوی و بهزیستی روانشناختیماتریس همبستگی جهت. 2جدول 

 4 3 2 1 متغیر ردیف
    1 گیری مذهبی درونیجهت  1

   1 -29/0** جهت گیری مذهبی بیرونی 2
  1 -33/0** 43/0** سالمت معنوی 3
 1 48/0** -36/0** 54/0** بهزیستی روانشناختی 4

01/0>**P 
دار بوده است. همه روابط بین متغیرها معنی 2طبق اطالعات جدول 

، با 54/0گیری مذهبی درونی جهتمتغیر بهزیستی روانشناختی با 
 -33/0و با سالمت معنوی  -36/0گیری مذهبی بیرونی جهت

دار معنی 05/0همبستگی دارد که همه روابط در سطح کمتر از 
 است. 

جهت بررسی بیشتر روابط بین متغیرها و همچنین بررسی نقش 
گیری مذهبی با سالمت معنوی و میانجی سالمت معنوی بین جهت

 3ی روانشناختی از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج در جدول بهزیست
 آمده است. 

 های ارزیابی روابط بین متغیرهاشاخص. 3جدول

ضریب غیر  متغیر مستقل متغیر وابسته
 استاندارد

 tمقدار  ضریب استاندارد

 بهزیستی روانشناختی
 42/8 41/0 48/0 جهت گیری درونی

 -54/4 -29/0 -39/0 گیری بیرونیجهت 

 93/5 33/0 46/0 سالمت معنوی

 سالمت معنوی
 10/6 36/0 44/0 جهت گیری درونی
 -03/4 -26/0 -32/0 جهت گیری بیرونی

گزارش  1نتایج حاصل از تحلیل مسیر به صورت مدل در تصویر 
 شده است.
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 نمودار مدل مفهومی روابط بین متغیرها. 1نمودار 

 
 گیرینتیجه

تی بهزیسگیری مذهبی با پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جهت
شناختی در سالمندان شهر زنجان صورت گرفت؛ چون روان

ی وسیع و با توجه به فرضیه واسطه تجارب گذشتهسالمندان به
( برای 36و به تعبیر وایالنت ) رسش، به نوعی ثبات شخصیتی رسیده

گیری اند. لذا جهتمحافظت از معنا و فرهنگ به درون گراییده
وانان خواهد بود. با توجه به نقش شان نیز متفاوت از جمذهبی

وی کنند و از سای که متغیرهای میانجی در تبیین روابط ایفا میعمده
الوقوع مرگ، خاطر کهولت سن سالمندان، احساس قریبدیگر به
ها و بازنگری دائمی از گذشته های ناشی از کاهش تواناییوابستگی

درگیری  -معنویویژه سالمت به -خویش؛ آنان با مسائل معنوی
عنوان رو سالمت معنوی بهکنند، از اینوجودی بسیاری پیدا می

 متغیر میانجی انتخاب گردید. 
و  شناختیاولین یافته این پژوهش آن بود که میان بهزیستی روان

گیری مذهبی ی مثبت و جهترابطه گیری مذهبی درونیجهت
شین ی با تحقیقات پیهای منفی وجود دارد؛ که این یافتهبیرونی رابطه

شناختی را ( مطابقت دارد. اگر الزمه بهزیستی روان47و  43)
( احترام گذاشتن به تشخیص خویش و 12خودمختاری بدانیم )

گری با رویکرد مذهبی درونی سازگارتر است. جوهره خودتعین
گیری مذهبی درونی نه تنها صبوری است؛ که پذیرش و جهت

-( و این وضعیت با بهزیستی روان21) سازگاری با حوادث تلخ است

باشد. پذیر می( همراه است، امکان56شناختی که با رشد شخصی )
خاطر وضعیت جسمانی، شناختی و اجتماعی خویش، سالمندان که به

کاهش یافته است؛ برای  -هاپاداش -شانوری امکانات بیرونیبهره
ای شان اتکرونبه د -خواسته و ناخواسته -برقراری تعادل در زندگی

درصد آنها  90یابند و به گفته خود سالمندان، بیشتر از بیشتری می
 (.27اند )آرامش را در مذهب یافته

-ی دیگر این پژوهش ارتباط مثبت سالمت معنوی با جهتیافته

-گیری مذهبی درونی، و نسبت منفی میان سالمت معنوی با جهت

 25، 21ی )های قبلبا یافتهگیری مذهبی بیرونی بود. نتایج این تحقیق 
ترین اضطراب کند. اگر عمده( سازگار است و آنها را تأیید می45و 

هراسی باشد و هدف مذهب، کاستن ترس از مرگ سالمندان مرگ
ویژه بخش وجودی آن، که به سازگاری و به -باشد؛ سالمت معنوی

کارگشایی بسیار  -هماهنگی با واقعیات زندگی پرداخته است
یک  <آغاز و شروع>(. با تفاوت نهادن میان 34داشت ) خواهد

توان گفت که سالمت معنوی آن، می <دوام و پایداری>حادثه و 
گیری مذهبی درونی دخیل است و از در حفظ و نگهداری جهت

 این جهت ارتباط استواری بین آنها وجود دارد.
ینی بی نهایی این پژوهش آن است که سالمت معنوی در پیشیافته   

( سالمت 2002شناختی مؤثر است. اسنایدر و لوپز )بهزیستی روان
-شناختی گنجاندهلحاظ مفهومی در ضمن بهزیستی روانمعنوی را به

های (. احساس هدفمندی در زندگی که جزء مولفه59اند )به نقل از 
های سالمت معنوی همچون شناختی است با سازهبهزیستی روان

-(. دلیل آنکه بهزیستی روان65است ) رضایت از زندگی مرتبط

خاطر آن بود که عنوان متغیر میانجی انتخاب نشد، بهشناختی به
شود، ( حاصل نمی56پذیرش خود، هدفمندی در زندگی و غیره )

( و هدفی 39پاافتاده فراتر رود )های پیشمگر آنکه قباًل از خواسته
 (.40ارزشمند بیابد )

سالمندان شهر زنجان انتخاب شده جمعیت نمونه این پژوهش از 
ه سایر ها باست. بنابراین باید به دلیل این محدودیت در تعمیم یافته

جوامع با احتیاط عمل شود. از سوی دیگر این پژوهش منحصر به 
توان همین متغیرها را با میانساالن و حتی سالمندان بوده است و می

توان ها مییافتهجوانان نیز به اجرا گذاشت. برای تعمیم دقیق 
 پژوهشی با سالمندان ساکن در خانه سالمندان نیز انجام داد.

 
  

 سالمت معنوی
بهزیستی روان 

 شناختی

جهت گیری 

 درونی

جهت گیری 

 بیرونی

26/0-

- 

41/0  

29/0-

- 

33/0  

36/0  

19/0-

- 
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