
 69بررسی ارتباط سالمت معنوی با احساس تنهایی و وابستگی در سالمندان مقیم شهر کرج سال 

 چکیده

 و هدف: زمینه

از آنجائي معنوي سالمتي است .  سالمتي و توجه به بعد وضعیت در سالمندان، زندگي كیفیت بر گذار تاثیر مسايل از يكي 

بسیاري از اختالالت رواني مثل افسردگي، ناامیدي، احساس تنهائي و وابستگي كه اختالل در سالمت معنوي مي تواند زمینه ساز 

گردد، توجه به معنويت و مذهب و ارتباط با خدا و در نهايت سالمت معنوي اقدامي بسیار كارآمد براي پیشگیري و درمان تعداد 

نه سالمندان و علي الخصوص سالمت معنوي و زيادي از اختالالت است. بررسي مطالعات نشان مي دهد كه تحقیقات اندكي در زمی

 در يو وابستگ يبا احساس تنهائ يارتباط سالمت معنو نییتع با هدف احساس تنهائي و وابستگي صورت گرفته است، لذا اين مطالعه

 انجام شد. 6931سال  شهركرج میسالمندان مق

 :هاروش و مواد

 ةیجامعة شامل پژوهش كل .بوددر دسترس   نوع از نمونه گیري ي از نوع توصیفي، همبستگي و  روشمقطعمطالعه حاضر 

 052حجم نمونه به تعداد  د.بو، كردند يالبرز كرج مراجعه م يبه موسسة خدمات درمان ييشهركرج كه به طور سرپا میسالمندان مق

 نفر محاسبه گرديد. 075تعداد به  %62  نفر محاسبه شد كه با درنظرگرفتن احتمال عدم برگشت و يا پركردن كامل پرسشنامه

 گرانيبه د يوابستگ،  راسـل و فـرگوسن ، احساس تنهائيپالوتزين و الیسون ابزارهاي اين پژوهش پرسشنامه هاي سالمت معنوي

بودند. همچنین اطالعات دموگرافیک شامل سن، جنس، وضعیت تاهل، اشتغال، درآمد، سطح تحصیالت نیز از نمونه هاي پژوهش 

 آزمونهاي با اوري جمع از بعد ها انجام گرفت، داده 09 ورژن SPSSشد. تجزيه و تحلیل آماري به وسیله نرم افزار  جمع آوري

 .شدند و تحلیل آنالیز ...(و و پیرسون دو، اسپیرمن كاي) آماري پارامتريک وغیر پارامتريک

 :يافته ها

؛ %51نفر(، بازنشسته )057، %39دادند. بیشتر آنان متاهل) نفر( را مردان تشكیل مي  637؛ %76اغلب واحدها ي پژوهشي )

نفر( بودند. میانگین و انحراف معیار سالمت معنوي و سطح احساس تنهايي  001؛ %20نفر(و از نظر تحصیالت زير ديپلم) 651

و خرده مقیاس هاي  بود. همه متغیرهاي سالمت معنوي، وابستگي 13/95 ± 07/66و   16/33 ± 11/3واحدهاي پژوهشي به ترتیب 

 و (=226/2pاحساس تنهايي از نظر آماري معنادار شد )و  اتكاء عاطفي به ديگران، فقدان اعتماد به خود و تايید خودمختاري(آن )

اتكاء عاطفي به ديگران، فقدان اعتماد میزان وابستگي كل و ابعاد آن)میزان سالمت معنوي سالمندان مقیم شهر كرج در سطح باال، 
ر كرج شه میسالمندان مق نیدر ب يياحساس تنهادر بین سالمندان مقیم شهر كرج در سطح متوسط و به خود، تايید خود مختاري( 

ح ، اما بین سط(=226/2p)بین سطح سالمت معنوي و احساس تنهايي رابطه معنادار آماري بدست آمد. گزارش شد ينيیدر سطح پا

متغیرهاي دموگرافیک )سن، بین متغیر سالمت معنوي و سالمت معنوي و وابستگي رابطه معناداري از نظر آماري وجود نداشت. 

وضعیت تحصیلي رابطه معنادار آماري  سالمت معنوي و جنیست، تاهل ، وضعیت شغلي( رابطه معنادار آماري بدست نیامد، اما بین

، (=206/2p)، جنیست(=299/2p)متغیرهاي دموگرافیک )سن و  احساس تنهاييبین متغیر . (=226/2p)بدست آمد 

احساس تنهايي و وضعیت تحصیالت رابطه ( رابطه معنادار آماري بدست آمد، اما بین  (=226/2p)، وضعیت شغلي (=299/2p)تاهل

، وضعیت   (=206/2p)، تاهل (=226/2p)متغیرهاي دموگرافیک )جنیستو  وابستگي بین متغیرمعنادار آماري وجود نداشت.

و سن رابطه معنادار آماري بدست  وابستگي( رابطه معنادار آماري بدست آمد، اما بین (=226/2p)و وضعیت تحصیلي (=226/2p)شغلي

 نیامد.



 : نتیجه گیري

 آماري نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد سطوح سالمت معنوي، وابستگي و احساس تنهايي سالمندان از لحاظ

و سالمت معنوي در سطح باال ، وابستگي در سطح متوسط و احساس تنهايي در سطح پايین بوده است.  (=226/2p) معنادار بوده

 و يسالمت معنو. اما بین (=226/2p)بین سالمت معنوي و احساس تنهايي در بین سالمندان رابطه معنادار آماري وجود داشت

همچنین بین متغیر سالمت معنوي و متغیرهاي دموگرافیک سن، جنیست، تاهل ،  ود نداشت.رابطه معنادار آماري وج يوابستگ

وضعیت شغلي در بین سالمندان لحاظ آماري معنادار وجود نداشت ولي بین وضعیت تحصیالت و سالمت معنوي از لحاظ آماري 

، (=206/2p)، جنیست(=299/2p)متغیرهاي دموگرافیک )سن و  میزان تنهاييبین . (=226/2p)معنادار وجود داشت

احساس تنهايي و وضعیت تحصیالت رابطه ( رابطه معنادار آماري بدست آمد، اما بین  (=226/2p)، وضعیت شغلي (=299/2p)تاهل

، وضعیت   (=206/2p)، تاهل (=226/2p)متغیرهاي دموگرافیک )جنیستو  میزان وابستگيبین متغیر معنادار آماري وجود نداشت.

و سن رابطه معنادار آماري بدست  وابستگيرابطه معنادار آماري بدست آمد، اما بین  (=226/2p)و وضعیت تحصیلي (=226/2p)شغلي

 نیامد.
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