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:مقدمه
سالمندی در جهان امروز خصوصا در کشورهای 

.  صنعتی، به عنوان پدیده قرن تجلی یافته است
زیرا استانداردهای رفاهی و کیفیت زندگی، 

سال یا بیشتر موجب 80سالمندی را تا مرز 
. شده است

افزایش سالمندان، مشکالت روانی در موازات به 
این دوران به فراوانی مشاهده می شود و آثاری 
بر وضعیت روحی و عاطفی و رفتاری سالمندان 

.بر جای می گذارد



ه جامعه بشری در حال پیر شدن است و مسئله سالمندی در سال های اخیر، ب

عنوان موضوعی اساسی آن چنان اذهان را به خود معطوف کرده است که سال

.را به عنوان سال جهانی سالمندان نام گذاری کردند1999



تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمتی

سالمتی، آسایش کامل جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی

را در سالمت معنویتاین مسئله به طور چشمگیر اهمیت 

.سالمندان نشان می دهد



بعدی از انسان است : معنویت 
.دتاثیر به سزایی در کسب سالمتی داشته باش: توجه به بعد معنوی

بدون سالمت معنوی، دیگر ابعاد : اهمیت معنویت در رشد معنوی
اجتماعی، روانی و زیستی نمی توانند به درستی عمل کرده و یا به 

.حداکثر ظرفیت خود برسند

بر تاثیرگذاری مثبت فعالیت های دینی بر سالمت روحی مبنی شواهد 
و مقابله با سالمندی و جسمی و اجتماعی و ایجاد سازگاری با دوران 

اجتماعیمشکالت و فشارهای روانی 



تفاوت دین و معنویت؟



عالم تنهایی و عبارت است از تاثرات و احساسات و رویدادهایی که برای هر انسانی در : دین

یابد که بین او و دور از همه بستگی ها روی می دهد به طوری که انسان از این مجموعه می

.آن چیزی که آن را امر خدایی می نامد، رابطه برقرار کند

.بیانگر اعتقاد به روح به معنای بعد ابدی و غیر مادی انسان است: معنویت



:نتیجه گیری کلی

همیتبا توجه به اهمیت نقش معنویت در گذران زندگی سالمند و با توجه به ا

تعریف سالمت از نظر سازمان جهانی بهداشت، به این نتیجه می رسیم که 

وجود پرسشنامه ای برای سنجش معنویت در گروه هدف سالمندی بسیار 

.ضروری است





ابزارهای مورد بررسی

آلپورتپرسشنامه جهت گیری مذهبی 

سوالی25فرم کوتاه ( معبد)پرسشنامه عمل به باورهای دینی 

براهنی-پرسشنامه نگرش سنج مذهبی 

پرسشنامه سالمت معنوی پولتزین و الیسون



پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

ه جمله است که به آزمودنی ارائه می شود و بعد از اطمینان بخشیدن ب21پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، شامل •

استه می شود با کمال صداقت، احساس و وی در حفظ امانت داری پاسخ های ارائه شده از طرف آزمودنی، از او خو

سواالت آزمون دارای. ه ها مشخص نمایدنگرش خود به هر یک از عبارات را با عالمت زدن و انتخاب یکی از گزین

ن اساس این کامال موافقم می باشد، بر همی_تقریبا موافقم، د_تقریبا مخالفم، ج_کامال مخالفم، ب_الف: چهار گزینه

این پرسشنامه نقطه برش ندارد و . نمره گذاری می شود4تا 1پرسشنامه بر اساس یک مقیاس چهار درجه ای لیکرت از 

آزمون . یشتر دارای آن صفت می باشندهر چه آزمودنیها در مقیاسهای مورد بررسی نمرات بیشتری بدست آورند ب

سالگی 16نامه محدودیت سنی ندارد و از محدودیت زمانی ندارد و به صورت گروهی اجرا می شود، همچنین این پرسش

.داردبه باال قابلیت اجرا 



روایی و پایایی مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت

بدست آمـــده ( 1379)ی در ایران ترجمه و هنجاریابی شده که اعتبار  و روایی آن توسط مختار1379آزمون در سال این 

در این مقیاس، گزینه های . است/. 71و پایایی باز آزمایی آن /. 79همسانی درونی آن با استفاده از آلفای کرونباخ . اســت

آلپورت و راس در  . جهت گیری مذهبی درونی را می سنجند21تا 13جهت گیری مذهبی برونی و عبارات 12تا1عبارات 

ه صورت ند در مطالعات اولیه ای کاین مقیاس را برای سنجش جهت گیریهای مذهبی درونی و برونی تهیه کرد1967سال 

.  است/. 21گرفت، مشاهده شد که همبستگی جهت گیری برونی و درونی 



.شدبخمیراآرامشوآسودگیبیشترینمنبهکهاستهابدبختیوغمهاهنگامدرتنهامذهبکنممیفکر-1
موافقمتقریباً-جمخالفمکامال،–الف

موافقمکامالً–دمخالفمتقریباً-ب

اجتماعدرنمدوستانهروابطاستحکامبهحضوریچنینکهاشتاینروممیمذهبیاماکنبهکهایندالیلازیکی-2
.کندمیکمک

استنادرستکامالً–الف
استنادرستتقریباً–ب
استدرستتقریباً-ج
.استدرستکامالً-د
.استآراموشادزندگییکتامینمذهبیعباداتازهدف-3

مخالفمکامال،–الف
مخالفمتقریباً-ب
موافقمتقریباً-ج
موافقمکامالً–د
.استمذهبیاعتقاداتازمهمتراختالقیزندگییکداشتنمنبرای-4

مخالفمکامال،–الف
مخالفمتقریباً-ب
موافقمتقریباً-ج
موافقمکامالً–د



.کننددخالتامزندگیروزمرهاموردرمذهبیمالحظاتکهدهمنمیاجازهاماهستم،مذهبیفردیمناگرچه-5
استنادرستکامالًمنمورددر–الف
استنادرستتقریباًمنمورددر–ب
استدرستتقریباًمنمورددر-ج
استدرستکامالًمنمورددر-د

.استمهمبسیارخوب،اجتماعیروابطکردنفراهمبرایمکانیکعنوانبهمسجد-6
مخالفمکامال،–الف
مخالفمتقریباً-ب
موافقمتقریباً-ج
موافقمکامالً–د
.دارندوجودزندگیمدرنیزمهمتریچیزهایکنممیفکراماهستممذهبیمناگرچه-7

مخالفمکامال،–الف
مخالفمتقریباً-ب
موافقمتقریباً-ج
موافقمکامالً–د
.بخوانمنمازانددادهآموزشمنبهکهخوانممینمازدلیلاینبهعمدتاًمن-8

استنادرستکامالًمنمورددر–الف
استنادرستتقریباًمنمورددر–ب
استدرستتقریباًمنمورددر-ج
استدرستکامالًمنمورددر-د



.برممیلذتشناسم،میآنجادرراآنهاکهافرادیمالقاتازاماکنیچنیندرکهروممیمذهبیهایمکانبهدلیلاینبهعمدتاًمن-9
استنادرستکامالًمنمورددر–الف
.استنادرستتقریباًمنمورددر–ب
استدرستتقریباًمنمورددر-ج
.استدرستکامالًمنمورددر-د

.کنمتجدیدنظراممذهبیاعتقاداتدراماجتماعیواقتصادیرفاهحفظمنظوربهکهبینممیضروریاوقاتگاهی-10
مخالفمکامال،–الف
مخالفمتقریباً-ب
موافقمتقریباً-ج
موافقمکامالً–د

.خوانممینمازآرامشوحمایتکسبخاطربهعمدتاًمن-11
مخالفمکامال،–الف
مخالفمتقریباً-ب
موافقمتقریباً-ج
موافقمکامالً–د

.نگهدارمپایدارومتعادلرازندگیمکهکندمیکمکیعنی.کندمیآشنایانودوستانگروهدرمنعضویتکهکندمیراکاریهمانمذهب-12
مخالفمکامال،–الف
مخالفمتقریباً-ب
موافقمتقریباً-ج
موافقمکامالً–د



.کنمواردزندگیمرفتارواعمالتمامدررامذهبکهکنممیزیادیتالش-13
مخالفمکامال،–الف
مخالفمتقریباً-ب
موافقمتقریباً-ج
موافقمکامالً–د

.کنممیاحساسزندگیمدرراخداوندحضوراغلب-14
استنادرستکامالً–الف
استنادرستتقریباً–ب
استدرستتقریباً-ج
.استدرستکامالً-د

.هستندزندگیبهمنکلیدیدگاهواقعیپشتوانهمنمذهبیاعتقادات-15
استهمینطورکامالً-الف
استهمینطورتقریباً-ب
نیستاینطورتقریباً–ج
.نیستاینطورمطلقاً–د

.داردمعناوحسبرایمخوانممیجمعدرراآنهاکهاندازههمانبهخوانممیتنهاییهنگامدرکهنمازهایی-16
همیشهتقریباً–الف
موارداغلب–ب
مواقعبعضی–ج
بندرت–د

.روممیمسجدبهبیایدپیشبرایمایغیرمنتظرهاتفاقاگر-17
هفتهدریکبارازبیش–الف
یکبارایهفتهحدوداً-ب
ماهدرباریکازکمتر–ج
سالدریکبارازکمتر–د



:کهدهممیترجیحشوم،ملحقزیرهایگروهازیکیبهمسجددرکهباشدقراراگر-18
.شومملحقهستندقرآنخواندنمشغولکهگروهیبه-1
.شومملحقدهندمیانجامسیاسیهایفعالیتکهگروهیبه-2

.شومملحقاولگروهبهکهدهممیترجیح–الف
.دادخواهمترجیحرااولگروهاحتماالً–ب
.دادخواهمترجیحرادومگروهاحتماالً–ج
.شومملحقدومگروهبهکهدهممیترجیح–د

.دهدمیپاسخزندگیمعنایدرخصوصمنسواالتازبسیاریبهکهاستمهملحاظاینازخاصهمذهب-19
مخالفمکامال،–الف
مخالفمتقریباً-ب
موافقمتقریباً-ج
موافقمکامالً–د

.دهممیانجامزیادیمطالعاتخودممذهبِپیرامونمن-20
اغلب–الف
معموال–ب
بندرت–ج
هرگز–د

.بکنممذهبمورددرتفکروتاملصرفراخودوقتازاوقاتیکهاستمهممنبرای-21
مخالفمکامال،–الف
مخالفمتقریباً-ب
موافقمتقریباً-ج
موافقمکامالً–د



(سوال25معبد، )پرسشنامه عمل به باورهای دینی 

 ( اعتقاد و نگرشنه )اسالمی باورهای اندازه گیری عمل به : معبدآزمون

 شاملحوزه 4در:

عضویت در گروه های ) عمل به واجبات، عمل به مستحبات، فعالیت های مذهبی

زندگیدر تصمیم گیری ها و انتخاب های مذهب و در نظر گرفتن ...( مذهبی و

 چهار صفر تا از گذاری  و نمره گزینه 5شامل سوال هر

دینیهمه باورهای عمل  به  نشان دهنده 100: باالترین نمره



ضریب پایایی آزمون معبد

ضریب پایاییروش

0.76باز آزمایی

0.906اسپیرمن براون

0.905گوتمان

0.936آلفای کرونباخ



.در جلو آن مشخص نمایید* لطفا نظر خود را درباره هر سوال با عالمت 
:نماز های واجب خود را .1

.از زمان تکلیف تا به حال به طور مرتب خوانده ام( الف
.بیش از نیمی از زمانی که به تکلیف رسیده ام به طور مرتب خوانده ام( ب
.کمتر از نیمی از زمانی که به تکلیف رسیده ام به طور مرتب خوانده ام( ج
.از زمان تکلیف تا به حال به طور نا مرتب خوانده ام(د
.از اول تکلیف تا به حال اصال نماز نخوانده ام( ه

:اگر بیمار نباشم در ماه رمضان روزه های واجب را می گیرم.2
اصال روزه نمی گیرم( روز   ه10کمتر از ( بیش از ده روز     د( روز    ج15بیش از (تمام روزها   ب(الف
:عالوه بر نمازهای واجب، نمازهای قضا یا مستحبی را می خوانم .3

اصال نمی خوانم( گاه گاهی  ه( هفته ای یک بار   د( بار      ج3یا 2هفته ای (   هر روز ب( الف
.عالوه بر روزه های واجب، روزه های قضا یا مستحبی می گیرم.4

5سالی کمتر از ( روز       د10تا 5سالی ( روز      ج3ماهی یک تا (هفته ای یک روز یا بیشتر      ب( الف
اصال روزه نمیگیرم( روز  ه

برای خواندن نمازهای واجب به مسجد می روم. 5



خیلی زیادپرسششماره
(خیلی شدید)

زیاد 
(شدید)

تا اندازه
ای

اصالکم

.دوست دارم در گروه های مذهبی فعالیت کنم6
نها اگر از نظر شرعی پرداخت خمس و زکات بر من واجب باشد، نسبت به پرداخت آ7

.حساس هستم
.در انتخاب دوستان صمیمی، مذهبی بودن آنها برایم اهمیت دارد8

ا اگر کمک های مالی در پیشرفت دین موثر باشد، حاضرم در این راه دارایی خود ر9
.ببخشم یا خرج کنم

.دوست دارم فرزندانی معتقد به دین و مذهب تربیت کنم10
.با کسی که علیه دین و مذهب من مبارزه کند، مخالفت جدی می کنم11

ش و در ارتباط با افراد جنس مخالف و نامحرم، حدود شرعی را از نظر نگاه، خنده، پوش12
.صمیمیت رعایت می کنم

.سعی می کنم در همه جنبه های زندگی خود، دیگاه دین و مذهب را در نظر بگیرم13

.ددهمی دین واقعا برایم مهم است چون به بیشتر سواالت زندگی ام پاسخ 14

15
(افراد مجرد)

.اردمذهبی بودن همسر آینده ام و پای بندی وی به اعتقادات دینی برایم اهمیت د

افراد )15
(متاهل

.هنگام ازدواج، مذهبی بودن همسرم برایم اهمیت داشت



اصالبه ندرتبعضی وقت هابیشتر وقت هاهمیشهپرسششماره

.درباره موضوعات دینی مطالعه یا تحقیق می کنم16

اعتقادات دینی مرا از انجام کارهای ناپسند بازمی دارد17

.نماطرافیانم را نسبت به ادای واجبات دینی و رعایت دستورات مذهبی تشویق می ک18

را می خوانم( قرآن)کتاب آسمانی خود19

.اگر اطرافیانم کارهایی بر خالف دین انجام دهند، آنها را نصیحت و ارشاد می کنم20

.از خوردن و آشامیدن چیزهایی که از نظر شرعی حرام هستند، خودداری می کنم21

.از می کنمحتی اگر مشکل جدی و غیرقابل حلی نداشته باشم، دعا می خوانم و با خدا راز و نی22

.در مجالسی شرکت می کنم که در آنها، کارهای خالف دین و مذهب صورت نگیرد23

د به اگر انتخاب همکار به عهده من باشد، همکاری را انتخاب می کنم که معتقد و پایبن24
.مذهب باشد

.زیربنای ارتباط ها و کارهای زندگی ام ، انگیزه های دینی و مذهبی قرار دارد25



براهنی-پرسشنامه نگرش سنج مذهبی 

:پرسشنامهمعرفی 

سوال دارد و هر کدام دارای پنج مقیاس هستند و براساس 25این پرسشنامه . توسط گلریز و براهنی معرفی شده است 1353نگرش سنج مذهبی در سال رسشنامه پ

.است 100امتیاز بندی شده اند و نمره کل 4تا 0مقیاس لیکرت از 

:نمره گذاری پرسشنامه

.می باشدنمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای و طبق جدول زیر 

.بودخواهد100حداکثرو0ممکنامتیازحداقل.نماییدجمعیکدیگربافوقعبارت25ازراخودامتیازات•

.استضعیفمذهبینگرش:25تا0بیننمره•

.استمتوسطمذهبینگرش:50تا25بیننمره•

.استقویمذهبینگرش:50ازباالترنمره•

مخالفمندارمنظریموافقمنسبتاموافقمموافقمکامال

43210



:روایی و پایایی

80/0با ست آمده که برابراین ازمون از طریق ضریب همبستگی با آزمون آلپورت ورنون و لیندزی بداعتبار •

ده و شده نیز استفاده شهم چنین در اعتبار یابی این پرسشنامه از طریق روش گروه های شناخته .می باشد

این . ذاردشده بین گروه تفاوت می گتفاوت میانگین بین دو گروه عادی و مذهبی معنی دار بود و میزان تهیه

–یرمن رسشنامه از روش اسپیرمن اسپپرسشنامه در سالهای اخیر مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت پایایی این پ

(نوری)آمده است بدست 0.248اعتبار آن برابر با و 0.63براون برابر با 



اگر افرادی که در راس کارهای مهم قرار دارند معتقد به اصول دینی باشند بسیاری از مشکالت اجتماعی حل خواهد شد-1

.پیروی از قوانین دینی کلید خوشبختی است-2

.سعادت آدمی فقط از طریق پیشرفت علم فراهم می گرددودین مانع پیشرفت علم است-3

.به کلی بی فایده استسرنوشت آدمی به دست خداوند تعیین می گرددوکوشش وتالش -4

.خوشبختی معنوی به خوشبختی مادی بستگی دارد ووقتی فرد از نظر مادی موفق می شود سعادت او تکمیل است-5

.سستی ایمان واعتقادات دینی سرچشمه فساد اخالقی است-6

.دین حقایق زندگی را بیان می کند و بهترین راهنمای فرد در زندگی است-7

.استفاده از سرگرمیهایی مانند سینما وتئاتر وغیره تضادی با اعتقادات ندارد-8

.خداوند وجود ندارد وساخته وپرداخته فکر بشر است -9

.جن وپری موجودات خیالی هستند ودلیلی ندارد که در ضمن معتقد بودند به خداوند به آنها هم معتقد باشیم-10

.همه چیز در این دنیا پاداش داده می شود ودنیای دیگری وجود ندارد -11

.لزومی ندارد که در ضمن اعتقاد به خداوند،به زندگی پس از مرگ هم معتقد باشیم -12

.داستانهایی که در کتب دینی آمده اند دور از ذهن هستند وبا عقل قابل قبول نیستند-13

.عالوه بر رفاه مادی،وجوداعتقادات دینی برای سعادت انسان الزم است-14



.آزاد است وخداوند در تعیین آن دخالتی ندارد"انسان در تعیین سرنوشت خود کامال-15

.اعتقاد به اصول و قوانین دینی الزم است ولی باید آنها را با محیط اجتماعی تطبیق داد-16

ند خالق وخداوبا توجه به این نکته که پیشرفت روز افزون علم ودانش هنوز،بشر قادر نیست حتی یک سلول زنده را به وجود آورد،باید به وجود یک-17
.معتقد بود

.مبانی اساسی دین،در هر عصری صادق است ولی جزئیات اعمال ووظایف دینی باید با شرایط عصر تغییر کند-18

.دین یک امر فردیست وارتباطی با مسایل اجتماعی ندارد-19

.من به خداوند ایمان دارم ولی فکر می کنم که بهشت دوزخی وجود ندارد -20

.تعلیمات دینی باید در مدارس و دانشگاهها اجباری شود-21

.اگر فرد پشتکارداشته باشد واز هوش کافی برخوردار باشد بدون اعتقاد به دین هم خوشبخت خواهد شد-22

.برای دفاع از اعتقادات دینی باید همه چیز،حتی جان خود را فدا کرد-23

.واهد شددر حوادث زندگی همه چیز طبق اصول علمی اتفاق می افتد که علت بعضی از آنها معلوم وعلت بعضی دیگر با پیشرفت علم معلوم خ-24

.بعضی از قوانین دینی قابل اجرا در اجتماع نیستند-25



پرسشنامه سالمت معنوی پولتزین و الیسون

سوال دیگر سالمت وجودی را 10سوال آن سالمت مذهبی و 10سوال است که 20پرسشنامه مشتمل بر این 

برای زیر گروه . می باشد10-60دامنه نمره سالمت مذهبی و وجودی ، هر کدام به تفکیک . کنداندازه گیری می

.  ه به دست آمده صورت می گیردهای سالمت مذهبی و وجودی، سطح بندی وجود ندارد و قضاوت بر اساس نمر

نمره سالمت معنوی ، جمع . التری استهر چه نمره به دست آمده، باالتر باشد نشانه سالمت مذهبی و وجودی با

-پاسخ سؤاالت به صورت لیکرت شش گزینه. در نظر گرفته شده است20-120این دو زیر گروه است که دامنه آن 

،کامالً  2، نسبتاً مخالفم 3، مخالفم 4، موافقم 5، نسبتاً موافقم 6کامالً موافقم )ای از کامال مخالفم تا کامال موافقم 

، در سؤاالت منفی، نمره گذاری به شکل معکوس انجام شده است و در پایان. دسته بندی شده است( 1مخالفم 

در .  تقسیم بندی شده است( 120-100)و باال ( 99-41)متوسط ( 40-20)سالمت معنوی به سه سطح پایین 

ی سالمت معنوی از طریق اعتبار محتوا مشخص شد و پایایی آن با مطالعه ی رضایی و همکاران، روایی پرسشنامه

. قرارگرفتتایید مورد 0.82ضریب آلفا کرونباخ 



(3)مخالفم (4)موافقم (5)نسبتاً موافقم(6)کامالً موافقم عبارت
م نسبتاً مخالف

(2)
(1)کامالً  مخالفم 

.نیستدعا و عبادت با خدا برایم خیلی رضایت بخش . 1

.رومام و به کجا مینمیدانم که هستم، از کجا آمده. 2

.معتقدم که خدا مرا دوست دارد و در همه حال مراقب من است. 3

.کنم که زندگی یک تجربه مثبت و خوشایند استاحساس می. 4

.نداردمن معتقدم که خدا در زندگی من نقشی . 5

.کنم که آینده نامعلومی دارماحساس می. 6

.من با خدا ارتباط معنوی خاصی دارم. 7

.کنمدر زندگی به حد کمال رسیده و کامالً احساس خوبی می. 8

.گیرمنمیکنم که از جانب خدا حمایت نشده و نیرو احساس می. 9

.من احساس خوبی در مورد زندگی هدفمند خود دارم. 10

.کندمعتقدم که خدا به مشکالت من توجه می. 11

.برمنمیمن از زندگیم لذت کافی . 12

.کنمنمیاز ارتباط با خدا احساس رضایت . 13

.ام احساس خوبی دارمدر مورد آینده. 14

.نکنمکند که احساس تنهایی رابطه من با خدا به من کمک می. 15

.کنم که زندگی پر از رنج و ناراحتی استمن حس می. 16

.کنمزمانی که ارتباط نزدیکی با خدا دارم، احساس کمال می. 17

.نداردزندگی معنا و مفهوم زیادی . 18

.شودارتباط با خدا موجب احساس سالمتی من می. 19

.  معتقدم که اهداف زیادی در زندگی من وجود دارند. 20
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