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Abstract: 
 
Background: Nowadays the effect of religion and spirituality on human's life is not deniable; this 
comparative study compares the attitude of a group of senile people at Kashan city towards the health 
and religious variables during 2004-5. 
Materials and Methods: The subjects of this comparative study were randomly selected among the 
over-60 aged people (No=1006). All questionnaires were filled out by expert interviewers. The 
questionnaire included questions on body's health status, religious variables (i.e., praying, going in to 
mosque, the role of God in routines, and trusting on God).  
Results: The results showed that 28.9% of men and 13.8% of women were in desirable health status, 
however, 21.3% of men and 33.3% of women were in weak status. The results showed that 77.6% of 
men and 83.8% of women prayed God in their live. The economical status was also influential in the 
health condition of the senile people; 39.5% of people with good and 11.1% of people with bad 
economical status had desirable health conditions. In contrast, some senile people had undesirable 
health status with either good (97.1%) or bad (98.9%) economical conditions. Moreover, 23.2% of 
married and 19.4% of single people had good health conditions, while only 24 % of married and 
33.3% of single people were in weak health conditions. 
Conclusion: The married adolescents with a good economic status and strong belief on religious 
issues had an optimum health condition. 
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  طينسبت به وضعيت سالمت و مسائل مذهبي در شهر كاشانان  سالمند نظراتمقايسه
  1384سال 

  
سيد مهدي ساداتي نژاد

1*
سيد غالمعباس موسوي، 

2
 سيد وحيد رسولي نژاد،

3
  

  

  مقدمه
 . دو بعد جسماني و روحانياست با     انسان موجودي 

ورت هرچند در زمينه ابعاد جسماني انسان مطالعات زيادي ص
 ولي در زمينه ابعاد روحاني وجود انسان هنوز ،گرفته است

 اطالعات زيادي نداريم و مطالعات روانشناسان و روانپزشكان هنوز
ويليام جيمز . حجم زيادي از مجهوالت را پاسخ نگفته است

-روانشناس معروف در كتاب خود تحت عنوان دين و روان مي

اميال دروني ما امور درست است كه سرچشمه بسياري از ": گويد
ي ماوراي اين ينها هم از دنياآمادي و طبيعي است ولي بسياري از 

كه اصوال بسياري از كارهاي بشر  دليل اين. گيرنددنيا سرچشمه مي
  .]1 ["يد همين استآنمي هاي مادي جور دربا حساب

  
   دانشگاه علوم پزشكي كاشان، دانشكده پزشكي،معارف گروه ، استاديار1
 پزشـكي    دانشگاه علـوم   ، دانشكده بهداشت  ، گروه آمار و بهداشت عمومي     ،مربي 2

  كاشان
   دانشجوي پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان3
  :نشاني نويسنده مسوول *

  دانشگاه علوم پزشكي كاشان بلوار قطب راوندي، بلوار پزشك، 5كاشان، كيلومتر 
  0361 5578008  :دورنويس                            0913  3611202 :تلفن

 msadatinejad@yahoo.com :كيپست الكترون

  10/11/88 :تاريخ پذيرش نهايي                               16/8/88 :تاريخ دريافت

تواند مورد توجه  سوابق تحقيقاتي ذيل مي،در تاييد ديدگاه فوق
ها، فكر و ارزشبدن انسان تحت تاثير اعتقادات، . قرار گيرد

احساسات او قرار داشته و بيماراني كه از اضطراب و ترس ناشي 
كنند كه بيان مي برند،هاي ديگر رنج مياز عمل جراحي يا بيماري

 اندبعد از خواندن دعا از نظر فيزيكي وضعيت بهتري پيدا كرده
برخي مشكالت جسمي و تعهد مذهبي براي پيشگيري از . ]2،3[

 هايبيماريانواع سردگي، پرهيز و دوري از اعتياد، اف: روحي مثل
 يك مطالعه نتايج. جسمي، سازگاي با بيماري و بهبودي مفيد است

بيماران سالمندي كه تحت عمل جراحي قلب بين نشان داد كه در 
باز قرار گرفته بودند در آنهايي كه اعتقادات قوي مذهبي وجود 

ر از گروه شاهد بوده  ماهه، كمت6داشت ريسك مرگ در يك دوره 
يك مطالعه انجام شده در مورد ارتباط مذهب هاي  يافته.]4 [است

هاي قلبي و سالمتي نشان داد كه ميزان مرگ و مير ناشي از بيماري
مرداني كه به طور مرتب مراسم مذهبي را انجام  و فشار خون در

در يك مطالعه ]. 5[ درصد كمتر از گروه شاهد است 60 دهند،مي
 انجام شد 2001گر كه تحت عنوان خدا، عشق، سالمت در سال دي

 نشان داده شد كه ارتباط بين مذهب و خود گزارشي سالمت
)001/0P< (يكي از مسايل مهمي كه در همه . ]6 [وجود دارد

سالمندي.  مسئله سالمندان است،باشدكشورها مورد توجه مي

  خالصه
 در ياين تحقيق، نظرات زنان و مردان سالمند كاشان .ها موضوعي غير قابل انكار است نقش معنويت در زندگي انسان:هدف سابقه و

  .مورد مطالعه قرار داده استرا  متغيرهاي مختلف ل مذهبي بر اساسئخصوص وضعيت سالمت و مسا
اي از مناطق مختلف  به صورت تصادفي خوشه كه سال60 نفر از افراد باالي 1006 روي) مقطعي( مطالعه توصيفي اين :هامواد و روش
اي مختلف پيرامون رفتارهاي ابزار مصاحبه شامل متغيره.  انتخاب شده بودند، با استفاده از روش مصاحبه حضوري انجام شدشهر كاشان

ل مذهبي ئگزارشي تاثير مسا  به صورت خود جسمي و روحي سالمندان بوده است كهياد خداوند و سالمت مذهبي سالمندان مانند توكل و
 .تحليل قرار گرفته است مورد تجزيه و را نشان داده و با آزمون مجذور كاي در زندگي فرد

            3/33 درصد مردان و 3/21 درصد زنان وضعيت سالمت خود را خوب و 8/13  درصد مردان و9/28  براساس نتايج اين تحقيق:نتايج
 و داشتن شرايط )P>004/0(اين مطالعه نشان داد متاهل بودن ). P>0001/0(اند درصد زنان سالمت خود را ضعيف گزارش كرده

  ياد خداوند،درباره مردان و زنان سالمند ديدگاههمچنين، .  موثر است در سالمت جسمي و رواني سالمندان)P>0001/0(اقتصادي خوب 
  .استتفاوت مذهبي در سالمتي روح روحي و جسم متوكل به خدا در امور، تاثير باورهاي  حضور در مسجد، ياد مرگ،

رند از احساس سالمتي بيشتري لحاظ اقتصادي شرايط بهتري دا  سالمندان متاهل و كساني كه از در مجموع مي توان گفت:نتيجه گيري
  .زنان بيشتر از مردان و افراد متاهل بيشتر از مجردين از طريق نماز به ياد خدا هستندهمچنين،  .برخوردارند

  سالمند، سالمت، مذهب :ي كليدگانواژ
 76-82، صفحات 1389، بهار 1هشي فيض، دوره چهاردهم، شماره  پژو–فصلنامه علمي                                                                           
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 ساداتي نژاد و همكاران

1 شماره |14 دوره |1389 بهار |فصلنامه فيض  78

 درصد 7در حال حاضر قريب  اي اجتناب ناپذير است،پديده
. ]7 [دهند ساله و باالتر تشكيل مي60جمعيت كشور را گروه سني 

هاي گذشته و دارا بودن نرخ با توجه به رشد جمعيتي ايران در سال
ن در آباالي جمعيت جوان كشور، مساله سالمندي عالوه بر اهميت 

ينده يكي از مسائل مهم كشور آهاي ويژه در دههه حال حاضر ب
 ،لذا .ن صورت پذيردآريزي مناسبي براي د برنامهو باي خواهد بود

ها با توجه به مطالب پيش گفته و نقش معنويت در زندگي انسان
ل معنوي و تاثير يهاي علمي با محوريت مسابايد توجه به پژوهش

با بررسي  .ن در بهزيستي و احساس رضايت از زندگي بيشتر شودآ
ن تحقيق را با مقايسه سوابق پژوهشي تاكنون تحقيقي كه اهداف اي

نظرات سالمندان در وضعيت سالمت و مذهب دنبال نمايد در 
طور موردي موضوع سالمت يا ه گرچه ب؛ كشور انجام نگرفته است

اين   در].8،9 [مذهب در سالمندان مورد مطالعه قرار گرفته است
هاي سالمندان در گران به بررسي تطبيقي ديدگاهتحقيق پژوهش
كه نتايج حاصل  اندل مذهبي در شهر كاشان پرداختهيارتباط با مسا

مديران و برنامه ريزان جامعه  تواند مورد استفادهاز اين مطالعه مي
ويژه نظام بهداشت و درمان كشور در راستاي تامين سالمت ه ب

  .هاي روحي و معنوي قرار گيردسالمندان در زمينه
  

  هامواد و روش
 نفر از افراد باالي 1006) مقطعي(در اين  مطالعه توصيفي 

اي در  با استفاده از روش خوشه1384 سال جامعه در سال 60
 به صورت تصادفي )هر منطقه صد نفر(كاشان  گانه شهرمناطق ده
پژوهش مشتمل بر  ابزار. و مورد بررسي قرار گرفتندشده انتخاب 

مورد  وال در مورد وضعيت سالمت عمومي افرادئدو دسته س
 9 به صورت خود گزارشي و) ب، متوسط، ضعيفخو(مطالعه 

ل مذهبي بوده است كه هر سوال با يوال مختلف پيرامون مسائس
توجه به اهميت نقش آن در اعتقادات ديني توسط اساتيد گروه 

پايايي . شد) 3 و حداقل 15اكثر دح(معارف اسالمي امتياز دهي 
و با شده  نمونه بررسي 50 روي مقدماتيابزار نيز با يك مطالعه 

جهت كسب  .مدآدست ه ب) =84/0r(ن نتيجه به صورت آتكرار 
-روش مصاحبه استفاده شد و فرد مصاحبه كننده با نمونه ها ازداده

خوب، (هاي مورد مطالعه در مورد وضعيت سالمت عمومي 
و رفتارهاي مذهبي مانند رفتن به مسجد، ياد ) متوسط، ضعيف

داول آمده است، مصاحبه خداوند، ياد مرگ و مواردي كه در ج
ها را در فرم اطالعاتي ثبت نموده است كه البته نموده و پاسخ

اند و جداول ارائه ها پاسخ نگفتهبرخي از سالمندان به تمام پرسش
-واالت ميئگر تعداد مشاركت سالمندان در پاسخ به سشده بيان

ها اطالعات با استفاده از آزمونبعد از جمع آوري داده. باشد

 .تحليل قرار گرفت كاي مورد تجزيه ومجذور  
  

  نتايج
 نفر 567 ،از مجموع سالمندان مورد مطالعه در اين تحقيق

 شركت كنندگان در محدوده سني.  بودند زننفر 439  وردآنان م
 7/71±7/6راي زنان  بسن  ميانگين نسبي، سال60-102مطالعه بين 

 ؛نفر 261 اديوضعيت اقتص. بودسال  7/70±37/7براي مردان  و
نظر وضعيت   از.بودضعيف ؛ نفر 199متوسط و ؛ نفر 546 خوب،
يا همسر بوده  نفر مطلقه 102و   نفر مجرد98 متاهل،  نفر806 تاهل

در جداول ذيل فراواني وضعيت . خود را از دست داده بودند
 و اعتقادات مذهبي زنان و مردان سالمند بر حسب جنسيت، سالمت
  . ضعيت اقتصادي ارائه گرديده استوضعيت تاهل و و سن،

  
  بحث

هاي شناخت تفاوت ديدگاه آشنايي با نظرات سالمندان و 
تواند ما را به اتخاذ تصميمات آنان برحسب عوامل دموگرافيك مي

هاي اين بر اساس يافته. صحيح در مورد آنان رهنمون نمايد
گردد كه در زنان احساس سالمتي نسبت به  مشاهده مي،پژوهش

 اين موضوع بايد در تحقيقات ديگر بررسي ؛ردان كمتر استم
گردد كه علت اين تفاوت احساس سالمتي بين مردان و زنان 

 متاهلين ،همچنين بر اساس تحليل اطالعات اين مقاله. چگونه است
 .نسبت به مجردين از وضعيت سالمتي بهتري برخوردارند سالمند

ندي داشتن همدم در دهد كه در دوران سالمآمار فوق نشان مي
در بررسي ارتباط وضعيت . احساس سالمتي سالمندان موثر است

دهد كه بين اين دو  آمار نشان مي،سالمت و وضعيت اقتصادي
هرچه وضعيت اقتصادي بهتر  گردد ورابطه معناداري مشاهده مي

مجموعه اطالعات اين . باشد احساس سالمتي بيشتري وجود دارد
واهد داشت كه هر نوع اقدام مسئوالن در تحقيق اين پيام را خ

تامين شرايط بهتر اقتصادي در احساس سالمتي سالمندان موثر 
هاي اين در بررسي رفتارهاي مذهبي بر اساس داده. خواهد بود

 درصد زنان 8/83 درصد مردان و 6/77تحقيق مشخص گرديد كه 
ف از اين اختال. هنگام نماز و از طريق نماز به ياد خداوند هستند

گر آن است كه زنان بيش از باشد و بياننظر آماري معنادار مي
مردان به نماز و ياد خدا از طريق نماز توجه دارند؛ در حالي كه 

بنابراين  .مردان هنگام بروز مشكالت بيشتر به خداوند توجه دارند
در تبليغات ديني بايد به اين مساله توجه نموده و راهنمايي درستي 

، همچنين .ها داده شودبراي توجه به نماز در همه زمانبه افراد 
 درصد مجردين از طريق نماز به ياد 4/69 درصد متاهلين و 3/82

ست كه متاهلين سالمند بيشتر از انآگر مار بيانآ اين .خدا هستند
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1 شماره |14 دوره |1389 بهار |فصلنامه فيض  79

 مجردين به نماز به عنوان ياد خدا توجه دارند و نيز نتايج نشان 
تر بوده است، توجه  اقتصادي ضعيفدهد در مواردي كه شرايطمي

  .و ياد خداوند در سالمندان بيشتر است

  

   در سالمندان مورد مطالعه فراواني وضعيت سالمتي و رفتارهاي مذهبي بر حسب جنسيت-1جدول شماره 
 مرد  زن

P 
)درصد(تعداد  )درصد(تعداد    

واالتئس  

)9/28(  160 59) 8/13(  خوب 
)7/49(   275  )8/52(    225 > متوسط  0001/0  

118) 3/21(  142)3/33(  ضعيف 
 وضعيت سالمت

 چندين مرتبه موقع نماز )8/83 (368 )6/77 (440
 037/0 يك يا دو بار در طول روز )9/10 (48  )9/13 (79
 هنگام بروز مشكالت )2/5 (23 )5/8 (48

 ياد خداوند در طول روز

426) 1/75( 319) 8/72( كنمدا توكل ميهميشه به خ   

خواهمدر كارهاي مشكل از خدا كمك مي )5/21 (94  )19 (108  638/0  

دهمبا اراده و پشتكار خود كارها را انجام مي )7/5 (25 )8/5 (33  

 وضعيت توكل فرد به خدا در انجام امور

 هميشه )3/61 (130 )3/56 (438
423/0 گاهي  )1/31 (66 )1/35 (273  

گاههيچ )4/8 (16 )5/7 (67  

 آيا شما به ياد مرگ در زندگي هستيد؟

 هرسه وقت نماز )7/25 (113 )9/37 (215
بارروزي يك )2/18 (80 )9/18 (107  < 0001/0  

 در مناسبت ها )56 (246 )2/43 (245
 رفتن به مسجد

 هميشه )1/70 (307 )7/76 (434
062/0 به ندرت )7/21 (95 )1/17 (97  

  گاههيچ )2/8 (36 )2/6 (35

كنيد آيا به دليل اعتقادات مذهبي فكر مي
 بقيه افراد از سالمتي رواني بيشتري نسبت به

؟برخورداريد  

 هميشه )2/72( 316  )9/71( 406
147/0 به ندرت )26 (114 )2/24 (137  

گاههيچ )8/1 (8 )9/3 (22  

آيا تاكنون با توسل به خداوند مشكل 
؟جسمي يا روحي خود را حل نموده ايد  

136) 2/32(  110) 1/36(  .خوانمن ميآهر روز جند بار قر  

101) 9/23(  69) 6/22(  .خوانمهر روز صبح مي  545/0  

186) 44(  126) 3/41(  .خوانمها ميدر مناسبت  

؟ن چگونه استآارتباط شما با قر  

480) 8/84(  353) 6/80(   هميشه
73) 9/12(  71) 2/16(  206/0 گاهي  

13) 3/2(  14) 2/3(  گاههيچ  

 سالمتي شما آيا اعمال عبادي مثل روزه در
 تاثير دارد؟

  
  

  

   در سالمندان مورد مطالعه فراواني سالمت و ياد خداوند بر حسب تاهل-2جدول شماره 
  ساير  مجرد  متاهل

  گزينه  واالتئس
  )درصد(تعداد   )درصد(تعداد   )درصد(تعداد 

P 

  )3/17 (17  )4/19 (18    )2/23 (182  خوب

  وضعيت سالمت  )8/41 (41  )3/47 (44   )8/52 (414  متوسط

  )8/40 (40  )3/33 (31  )24 (188  ضعيف

004/0  

  )5/75 (77  )4/69 (68   )3/82 (660  چندين مرتبه موقع نماز

  ياد خداوند در طول روز  )6/17 (18  )3/13 (13  )8/11 (95  يك يا دو بار در طول روز

  )9/6 (7  )3/17 (17   )9/5 (47   هنگام بروز مشكالت

0001/0< 
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   در افراد مورد مطالعهروزه داري بر حسب وضعيت اقتصادي ياد مرگ و  فراواني سالمت و ياد خداوند،-3جدول شماره 
  وضعيت اقتصادي

  گزينه  واالتئس  ضعيف  متوسط  خوب

  )درصد(تعداد   )درصد(تعداد   )درصد(تعداد 

 
P  
  

  )1/11 (21  )4/18 (98  )5/39 (100  خوب

  ت سالمتوضعي  )40 (76  )6/58 (313  )1/43 (109  متوسط

  )9/48 (93  )23 (123  )4/17 (44  ضعيف

0001/0< 

  )7/73 (146  )1/66 (360  )7/56 (148  چندين مرتبه موقع نماز

  ياد خداوند در طول روز  )7/21 (43  )8/30 (168  )2/37 (97  يك يا دو بار در طول روز

  )5/4 (9  )1/3 (17  )1/6 (16  هنگام بروز مشكالت

001/0  

  )1/60 (119  )4/60 (329  )8/49 (130  هميشه

  )3/31 (62  )33 (180  )7/38 (101  گاهي
آيا شما به ياد مرگ در زندگي 

  هستيد؟
  )6/8 (17  )6/6 (36  )5/11 (30  گاههيچ

026/0  

  )8/85 (169  )4/84 (460  )4/77 (202  هميشه

  )7/11 (23  )6/13 (74  )4/18 (47  گاهي
آيا اعمال عبادي مثل روزه در سالمتي 

  ا تاثير دارد؟شم
  )5/2 (5  )2 (11  )2/4 (11  گاههيچ

0001/0<  

  
   مورد مطالعه فراواني عمل به دستورات الهي بر حسب سن سالمندان-4جدول شماره 

  ؟كنيدميتا چه ميزان به دستورات الهي در زندگي عمل 

  عوامل  .امبه اين موضوع فكر نكرده  .دهمبعضي از آنها را انجام مي  .دهمهمه آنها را انجام مي

  )درصد(تعداد   )درصد(تعداد   )درصد(تعداد 

 
P 

  )1/15 (117  )1/48 (374 )8/36 (286   سال75 تا 60
  سن

  )1/15 (32  )7/38 (82  )2/46 (98   سال102 تا 75
03/0  

  
 درصد زنان در 7/25 درصد مردان و 9/37ن به مسجد در مورد رفت

دهد حضور مردان در روند كه اين نشان ميسه نوبت به مسجد مي
 ولي حضور ،مسجد در سه نوبت وقت نماز بيشتر از زنان است

 درصد بوده است كه 2/43 درصد و مردان 56ها زنان در مناسبت
 متوليان امور ضمن  در نتيجه.دهداختالف معناداري را نشان مي

توانند بر اساس اين حضور بررسي داليل اين اختالف آماري مي
در مورد ياد  .براي پيام رساني از طريق مساجد برنامه ريزي نمايند

 درصد زنان 3/61 درصد مردان و 3/56 ،مرگ بودن در زندگي
ن است كه در سنين آگر مار بيانآهميشه به ياد مرگ هستند كه اين 

نتايج  از سوي ديگر .تر به ياد مرگ هستندها بيش انسانسالمندي
 بيشتر به ،دهد افرادي كه شرايط اقتصادي نامناسبي دارندنشان مي

 و اين موضوع را تاييد .باشدياد مرگ هستند و اختالف معنادار مي
 ،نمايد كه در صورتي كه وابستگي به امور دنيايي بيشتر گرددمي

 در مورد ميزان توكل .تر خواهد شدرنگتوجه به مسائل معنوي كم
 درصد زنان 8/72 درصد مردان و 1/75، فرد به خدا در انجام امور

مار مذهبي آكنند كه اين براي انجام كارها به خداوند توكل مي

در مورد انجام دستورات . دهدبودن جامعه سالمندي ما را نشان مي
سن باالتري دارند ه افرادي كست كه  اگر آنالهي نتايج تحقيق بيان

به انجام دستورات الهي بيشتر توجه دارند كه از لحاظ آماري در 
گروه زنان و مردان   ولي در،است سنين مختلف تفاوت معنادار

در مورد رابطه احساس سالمتي . شودديده نميتفاوت معناداري 
 به ، مردان و زنان سالمند معتقد بودند،اعتقادات مذهبي رواني و
در مورد . تقادات مذهبي از روان سالمتري برخوردارنددليل اع

توسل به خداوند براي حل مشكالت روحي و جسمي اكثر مردان 
و زنان در هنگام مشكالت با توسل به خدا به دنبال حل مشكل 

اند كه اين نتايج نيز باورهاي مذهبي جامعه سالمندي ما خود بوده
ها ند با توجه با اين ظرفيتتواندهد كه متوليان امور ميرا نشان مي

مورد  در. هاي بهداشت و درمان را مورد عنايت قرار دهندبرنامه
داري و سالمت جسمي اكثريت مردان و زنان، روزه رابطه روزه

گر اند كه اين نتايج نيز بيانگرفتن را در سالمتي خود موثر دانسته
-يافته مجموعه .اعتقادات و باورهاي مذهبي جامعه سالمندي است

هاي اين تحقيق در مورد احساس رواني سالمت به دليل داشتن
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اعتقادات مذهبي و حل مشكالت رواني و جسمي با توسل به 
خداوند و رابطه روزه داري با سالمت با نتايج تحقيقات انجام شده 

سالمت انجام شد و  ارتباط با تعهد مذهبي و  در1990در سال 
عامل   رابطه مثبت بين اين دو درصد مقاالت81نشان داد كه در 

 در يك مطالعه ديگر كه به منظور ].10[شود مطابقت دارد ديده مي
 سال در 64-101هاي مذهبي خصوصي و بقاء فرد در افراد فعاليت
 نشان داده شد كه افرادي كه ، انجام گرفت1986-1992سال 

دادند نسبت طور خصوصي انجام ميه مراسم و آداب مذهبي را ب
. ]11[هاي ديگر از طول عمر بيشتري بر خوردار بودند روهبه گ

ارتباط بين اعتقادات مذهبي و بررسي نتايج يك بررسي ديگر در 
 رابطه بين ، مقاله مرور شده350سالمت نشان داد كه در بيشتر 

 40 و همچنين در ]12[معنويت و سالمت جسمي وجود دارد 
 فرد سالمند 125000وي مطالعه انجام شده در ايالت كارولينا بر ر

 رابطه مثبت بين ،هاي نگهداري سالمندانساكن در مجموعه
اي ديگر نيز در مطالعه. ]13[ رداعتقادات مذهبي و سالمت وجود دا

جامع خود و هاي گسترده  با بررسيRobertدر اواخر قرن بيستم، 
در رابطه با نيازهاي اعتقادي بيماران سالمند، قرن بيست و يكم را 

 85گويد  او با توجه به تحقيق جامع خود مي.ن معنويت خواندقر
ها در سالمندان جنبه هيجاني دارد كه در ها و بيماريدرصد كسالت

شود و بهترين راه تصفيه اين نان ايجاد ميآها در نتيجه محروميت
 او تاكيد .ذهن مغشوش رابطه با معنويات و رابطه با خداوند است

 بايد از اهميت نيازهاي روحاني و مذهبي در كند كه تيم درمانمي
-را به ويژه در مراقبت نآهاي مختلف اطالع داشته باشد و فرهنگ

اطالعات به دست آمده از اين .  ]14[هاي سالمندان به كار گيرد 
 تحقيقات كه مويد ارتباط بين سالمت و معنويت بر اساس خود

رهاي مذهبي را در گزارشي افراد است با نتايج اين تحقيق كه متغي
   .مورد سالمندان بررسي نموده هماهنگي دارد

  
  گيري نتيجه

با توجه به نتايج به دست آمده از اين تحقيق مشاهده 

 كه در بخش سالمت، زنان سالمند به توجه بيشتري گرددمي
نيازمندند و فراهم نمودن شرايط بهتر براي زندگي و همچنين 

ندان منجر به سالمتي بيشتر خواهد تسهيل شرايط ازدواج براي سالم
در ارتباط با اعتقادات و رفتارهاي مذهبي نتايج اين تحقيق . گرديد

دهد علي رغم آنكه ياد خداوند، مسجد رفتن، توكل به نشان مي
قيامت، ارتباط با قران، توجه به روزه داري،  خداوند، ياد مرگ و

ن همچني توسل به خدا براي حل مشكالت جسمي و روحي و
داشتن آرامش و سالمت رواني به دليل اعتقادات مذهبي و عمل به 

 ولي در ،دستورات الهي در جامعه سالمندي ما بسيار باال است
مواردي در دو گروه زنان و مردان و برحسب سن، تاهل و شرايط 

دهد كه از يك سو متوليان اقتصادي  تفاوت معناداري را نشان مي
اي خود آن را مورد توجه قرار دهند و هامور ديني بايد در آموزش

از سويي ديگر با توجه به  نقش اعتقادات مذهبي در كيفيت زندگي 
گير اين نوع تحقيقات به ويژه سالمتي روحي و معنوي و رشد چشم

 شناخت وضعيت سالمندان جامعه از نظر باورهاي ،در دنياي امروز
راي اين ريزي صحيح و علمي بمذهبي كمك موثري براي برنامه

گردد مشابه اين پيشنهاد مي. جنبه از زندگي سالمندان خواهد بود
هاي سني انجام پذيرد تا با مقايسه نوع تحقيقات در ساير گروه

نظرات شناخت بهتري براي برنامه ريزي فراهم گردد چرا كه بدون 
توان نيازهاي روحي داشتن اطالعات صحيح از باورهاي افراد نمي

ا شناسايي نمود و متوليان امور بهداشت و درمان و معنوي آنان ر
ها جامعه نيز در راستاي تامين سالمت سالمندان بايد به اين يافته

  .هاي خود آن را لحاظ نمايندتوجه و در برنامه
  

  تشكر و قدرداني
دانند از معاونت پژوهشي نويسندگان بر خود الزم مي

محترم كه در انجام دانشگاه علوم پزشكي كاشان و تمامي همكاران 
اين طرح پژوهشي از مراحل آغازين تا زماني كه نتايج به زيور 

در مجله وزين فيض آراسته گرديد مراتب سپاس و تشكر  نشر
  .صميمانه خود را تقديم دارند
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