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Abstract 

 

Background and purpose: The population of retired teachers is increasing every year. Studies 

show that several factors are effective in understanding aging and feelings about that in retirees. One of 

these factors is spiritual health. This study aimed to determine the relationship between spiritual well-

being and perception of aging in retired teachers. 

Materials and methods: This descriptive analytical study was conducted in 350 retired 

teachers under the auspices of Sari Retirement Association in Iran, 2019. Data were collected using the 

Spiritual Well Being Scale and the Aging Perceptions Questionnaire. Data analysis was carried out 

applying t-test, Mann Whitney test, and regression test in SPSS V16. 

Results: Mean age of participants was 65.3±4.3 years. The results showed that 43.1% did not 

actually feel old while 56.9% of those questioned felt aged. The mean scores for perception of aging and 

spiritual health were 99.3 ± 16.9 and 94.1 ± 17.5, respectively. Pearson correlation coefficient showed a 

significant negative correlation between spiritual health and the feeling of aging (r = -0.213, P <0.001). 

Conclusion: We observed inverse relationship between spiritual health and the feeling of aging 

in retired teachers, so, it is necessary to develop appropriate protocols to increase spiritual health which 

will consequently lead to better perception of aging in older adults. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشـــوم پـــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (731-701)   7011سال    خرداد    791سي و یكم   شماره دوره 

 733      7011، خرداد  791یكم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                   دوره سي و               

 پژوهشی

 رابطه سالمت معنوی با احساس پیری در معلمان بازنشسته ساری
 

       1فرشته محمدی

       2سیده آتنا اندرامی

       3ابراهیم نصیری

 4رحمت اله مرزبند

 چكیده
. مطالعات بیانگر آن است که عوامل  متعلید  جمعیت معلمان بازنشسته هر ساله در حال افزایش است و هدف: سابقه

رسی معنویت و مذهب یکی از این عوام  باشی. لذا این مطالعه با ساس پیر  بازنشستگان موثر است. به نظر میبر درک و اح
 هیف بررسی رابطه سالمت معنو  با ادراک پیر  در معلمان بازنشسته شهرستان سار  انجام شی.

کلانون  پوشلش تللت ازنشسلتهاز فرهنگیلان ب نیلر 053 مشلارکت بلا توصلییی و تللیللی مطالعه این ها:مواد و روش

و نیلز  PalutzianوEllison  معنلو  ها با استیاده از پرسشلنامه سلالمتانجام پذیرفت. داده 8031بازنشستگان سار  در سال 
هلا بلا آور  شلی. همننلین دادههمکلاران جمل  و بلارکر questionnaire  Ageing Perceptionپیلر   احسلاس پرسشلنامه
تجزیله و  SPSS ver 81افلزار و نیز آزمون رگرسیون با اسلتیاده از نلرم Mann Whitney tes یتنیو من و t-testها  آزمون

 تللی  شی.

کننلیگان در واعل  درصی شرکت 8/40دادکه  نشان نتایجسال بود.  0/15 ± 0/4 میانگین سن شرکت کننیگان ها:یافته
طور کلی برابر یانگین احساس پیر  معلمان بازنشسته بهدرصی دارا  احساس پیر  بودنی. م 3/51احساس پیر  نیاشتنی ولی 

 ضلریب همسسلتگی پیرسلون به علالوهبوده است.  8/34±5/81طور کلی ها بهو نیز میانگین سالمت معنو  آن 3/81±0/33

 .(380/3 =r) ،(P >338/3) بین سالمت معنو  با احساس پیر  وجود دارد منییداد که همسستگی معنادار   نشان

 هلا پروتکل  تلیوینبا توجه به رابطه معنادار معکوس میان سالمت معنو  و احساس پیر  معلمان بازنشسته،  اج:استنت
گلذاران عرصله پیر  سالمنیان از سو  سیاست از ادراک سطح بهتر کیییت نتیجه افزایش سالمت معنو  و در برا  مناسب

 سالمت سالمنیان ضرور  است.
 

  ، احساس پیر ، سالمنیان، معلمان بازنشستهسالمت معنو واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 هلل  بله هلا پییللیه اغللب سلالمنی  و بازنشسلتگی

 پییلی یکییگر با زمانی تقارن یك در هستنی که مرتسطی
هر سلاله تعلیاد زیلاد  از معلملان در کشلور  .(8)آینیمی

بازنشسلته علیاد ت 8031سلال تلا شلونی. میایران بازنشسته 
و  باشللینیللر مللیهللزار  153 فرهنگللی در سللطح کشللور

 آماریه، لآین ی ساللتا چنها بیانگر آن است که بینیپیش
 

 :rahmatollah@gmail.comEmail                             پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازنیران جاده خزرآباد، دانشکیه 81سار ، کیلومتر : رحمت اهلل مرزبند مولف مسئول:

 ، ایرانپزشکی مازنیران، سار  دانشگاه علومدانشجو  پزشکی، دانشکیه پزشکی،  .8

 ، ایرانسار پزشکی مازنیران،  انشگاه علومد گروه روانپزشکی، دانشکیه پزشکی، ،استادیار .3

 وم پزشکی مازنیران، سار ، ایراناستادیار، گروه بیهوشی و اتاق عم ، مرکز تلقیقات طب سنتی و مکم ، دانشگاه عل. 0

 ، ایرانسار زشکی مازنیران، پ دانشگاه علوم گروه معارف اسالمی، عضو مرکزتوسعه پژوهش ها  بین رشته ا  معارف اسالمی و علوم سالمت، ،استادیار .4

 : 08/8/8433تاریخ تصویب :                 4/3/8033تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            0/3/8033 تاریخ دریافت 
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 در معلمان یریبا احساس پ یرابطه سالمت معنو
 

 7011، خرداد  791دوره سي و یكم، شماره                                    مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                       730

 جلاییآن از (.3)بازنشستگان از تعیاد شاغلین پیشی بگیرد

بازنشستگی متقارن با سن سالمنی  است  سن امروزه، که

 بله توجله ت در حلال افلزایش اسلت،و سالمنی  به سرع

رفللاه بازنشسللتگان  و آسللایش تللهمین و بهیاشللت مسللهله

 از جامعلله در آنللان سللالمت مختللل  و ابعللاد فرهنگللی

 معلملان بازنشسلته بله (.0)برخوردار اسلت ا یژهو اهمیت

هایی شلوغ، کالس در آموزاندانش با کار سختی واسطه

واللیین  با تعام  روستایی، یا عشایر  مناطق در تیریس

کننللی. تجربلله ملیو همکلاران، شلرایا اسللترس زایلی را 

روانشناسللان یکللی از نشللانگان بازنشسللتگی را درک و 

 از پیللر  از . ادراک(4،5)انللیاحسللاس پیللر  ککللر کللرده

 بلرا  (.1)سالمت روان سالمنیان است بر اثرگذار عوام 

 هویت خوب بودن، احساس سالمتی، وضعیت از آگاهی

 و میانسللالی دوران در فللرد ها  رفتللار پیامللی و فللرد 

 پیللر  از درک معلمللان و تجربلله شللناخت سللالمنی ،

  بللرا  معیللارادراک از پیللر   (.1)دارد اساسللی اهمیتللی

فرد  از تطابق یخود بوده و بازتاب  هر فرد از پیر تیرضا

مطالعلات بیلانگر آن  (.1)اسلت  از پیلر یبا تغییرات ناشل

فرد ،  زوال به تشییی منیی نسست به پیر  دیی است که

نگرانللی از مللرج منجللر  و سللالمنی وابسللتگی افللزایش

از طرف دیگر دیی و درک مثسلت بله پیلر ،  (.3)شودمی

 زنلیگی، بهسلود از رضایت افزایش ماننیپیامیها  مثست 

افسلللردگی  زنلللیگی، تلمللل  بهتللر و کلللاهش کیییللت

 .(83-83)انجامیمی

راک مطالعات بیانگر آن است عوام  متعید  بلر اد

زاده و همکاران در یلك مطالعله پیر  موثر است. صادق

انی که عوام  فرد  چون وضعیت سلالمتی گزارش داده

در دوران عس  از سالمنی ، وضعیت اعتصاد  و نیز تاه  

 (.80)و تجرد بر ادراک سالمنیان از پیر  اثر گذار اسلت

هللا  فرهنگللی بللر در مطالعلله دیگللر  بللر نقللش تیللاوت

 فرهنگ هایییی شیه است بیین معنی احساس پیر  تاک

 اعتقاد دارنلی، افزایش سن با دانایی و خِرد افزایش به که

کننللی. لللیکن مللی ایجللاد سللالمنیان بللرا  مثستللی درک

ظلاهر   وضلعیت و فیزیکی عوام  بر تهکیی که فرهنگی

 در تر  از احساس پیر  رابیش ها  منییدارد دریافت

 (.84)کنیمی نهادینه سالمنیان

در مطالعللله خلللود  (85)قلللوب زاده و همکلللارانیع

انی کله متغیرهلایی چلون بیلوگی، جنسلیت، گزارش داده

حمایلت عللاطیی، زنللیگی در منلزل شخصللی، دیللیار بللا 

فرزنیان و بستگان بر درک و احساس پیر  ملوثر اسلت. 

در مطالعه خود از سالمنیان  (81)و همکاران منیجه صالح

 توانللایی خوشلسینیشهرسلتان علل  گلزارش دادنللی کلله 

 دارد. را سالمنیان بین در پیر  از ادراک بینیپیش

 زنلیگی در اصللی عام  یك معنو  مناب  و مذهب

اسللت. بسللیار  از ملققللان میللزان  هللاانسللان از بسللیار 

 ملذهسی و دینی تعالی  و آداب به او تعهی و دینیار  فرد

 بهیاشلت بلر تهثیرگلذار و مهل  بسلیار عوامل  از یکی را

 ابعللاد ی،سللتیامان کللردیدر رو (.81،81)نسللتنیدا او روانللی

و هلیف، تیلوق و  تیلمعنو  شلام  تلالش بلرا تیمعنو

که انسان بلودن فراتلر از وجلود  نی)مثال احساس ا  برتر

 عتی، طسگرانیساده است(، اتصال )مثال اتصال به د  ماد

و علیالت(   ها )ماننی عشق، دلسلوز( و ارزشتیالوه ای

عسلارت  تیلمعنویکلر اسلالمی، للیکن در ت (.83)باشییم

است از معرفت و ایمان به غیب و تسیین توحیی  از نظلام 

هستی که هرگونه حرکت و سکونی متکی به مسیا هستی 

  هلامولیله  است که دارا یقتیحقالیزال و ابی  است. 

  هلا و ثملرات معنلو،کنش ، عواط  معنو شناخت معنو

ات ، احساسل معنلو رشیپلذ یکلل  هابوده که شاخص

و ارتسلا   تیلعسادت، اخالق، حلس حما ،یمثست و منی

و  گلرانید ،یعلیرت حلاک  و برتلر عیسل كیلمتقاب  با 

 .(33)ردیخود را در بر گ

تلاکنون مطالعلات متعللید  در کشلورها  مختللل  

جهان در زمینه ارتسا  میان مذهب و معنویت بلا سلالمت 

روان انجام شلیه اسلت کله نتلایج متناعضلی را بله هملراه 

ه است. برخی از مطالعات بر تاثیر معنویت و سالمت داشت

کللاهش عواملل  خطللر معنللو  بللر کیییللت زنللیگی، 

 سرطان و نیلز کلاهش اضلطراب و عروعی ها  علسی،بیمار 

 Pargament (.33،38)دارد مثستلی وجلود افسردگی ارتسلا  و
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 و همکارانی فرشته محمد     

 731      7011، خرداد  791یكم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                   دوره سي و               

 پژوهشی

در مطالعلله مللرور  خللود در خصللوم رابطلله مللذهب و 

درصلی از  04فلت کله معنویت با سالمت روان نتیجه گر

مطالعات به اثرات مثست معنویت بر کلاهش افسلردگی و 

درصی از مطالعات مرور شیه بلر  4اضطراب اشاره دارد. 

 13اثرات منیی معنویت بر سلالمت روان دالللت دارد و 

گونه ارتسلاطی را بلین معنویلت و درصی از مطالعات هیچ

 .(30)سالمت روان نشان نیادنی

میت اساسی در زنلیگی فلرد  دین و معنویت از اه

و اجتماعی مردم ایران برخلوردار اسلت. ملردم ایلران بلا 

یابنی. در همین راسلتا ها  معنو  اسالمی رشی میارزش

با عنایت به موارد فوق و با توجه به بافت فرهنگی جامعله 

ایرانی و نیز نتایج متیاوت در مطالعات مختلل  از نقلش 

روان از یك طرف معنویت و سالمت معنو  در سالمت 

و مطالعات بسیار ملیود در خصلوم رابطله معنویلت و 

 احساس پیر  از طرف دیگر، پژوهشگران تلقیقی را بلا

 احسلاس پیلر  و معنو  سالمت بین ارتسا  هیف بررسی

 8031بازنشستگان فرهنگی شهرستان سلار  در سلال  در

انجام دادنی. شناسلایی نقلش معنویلت در احسلاس پیلر  

کمك به تغییر نگرش سلالمنیان بله پیلر  و  توانی درمی

سازگار  با آن و در نتیجه سلالمنی  موفلق مییلی باشلی. 

توانللی اطالعللات همننللین مطالعلله در ایللن مللورد مللی

هللا  هللا  مختللل  حللوزهسللودمنی  در اختیللار گللروه

 تلیوینبلرا   و اجتملاعی درملانی، آموزشلی -بهیاشتی

 بلرا  مناسلب ملیاخالت و شلناختی روان هلا پروتکل 

 سلطح بهتلر کیییلت نتیجله افزایش سالمت معنلو  و در

 کرد. استیاده پیر  سالمنیان از ادراک
 

 مواد و روش ها
 جامعله و تللیللی و همسسلتگی نوع از حاضر مطالعه

 8031 سلال در سلار  فرهنگلی بازنشسلتگان آن آملار 

 از هللاداده جمعللرور  بللرا  تلقیللق ایللن در باشللی.مللی

 در گیللر روش نمونلله از یادهاسللت بللا میللیانی هللا روش

 سلطح در نمونله حجل  برا  تعیلین شی. استیاده دسترس

 فلر  بلا و درصلی 13 توان آزمون و درصی 35 اطمینان

 سلالمت و پیلر  احسلاس بین همسستگی ضریب که این

حجل   (،34)باشلی =35/3Rحلیاع   سلالمنیان در معنو 

در راسلتا  ارتقلا   نیر براورد گردیی، للیکن 811نمونه 

برابلر  5کیییت مطالعله، پژوهشلگران بلا در نظلر گلرفتن 

 053ها حجل  نمونله بله میلزان ها  پرسشنامهتعیاد گویه

 مشلارکت توانلایی، سال 13 باال  . سننیر افزایش یافت

 هللا بیملار  نیاشلتن ناملله،پرسلش تکمیل  و مطالعله در

 هلا ویژگی از طرح در به مشارکت تمای  و حاد روانی

 بود. مطالعه ورود به برا  شپژوه  هانمونه

اخللالق بللرا   کللی گللرفتن پژوهشللگران پللس از

گیلر  در کننیگان، با روش نمونلهدسترسی به مشارکت

 فرهنگیلان بازنشسلتگان کلانون بله دسترس ضمن مراجعه

 شلرایا واجلی افلراد بلرا  پلژوهش اهلیف سار ، ابتیا

 اختیلار در هلاپرسشلنامه سلپس و شی مطالعه بیان به ورود

 در ملورد ارائله توضلیلاتی از پلس و گرفلت علرارا هآن

 بله شلی درخواسلت هلاآن از هلاپرسشلنامه تکمیل  نلوه

 ککلر بله دهنلی. الزم پاسلخ دعت به هاپرسشنامه سؤاالت

 اطللالع بلله مطالعلله در اختیللار  بللودن شللرکت اسللت

اطمینلان  هلاآزملودنی به رسیی. همننین کننیگانشرکت

 ملرمانله هلاآن از شلیه دریافلت اطالعلات کله شی داده

 مانی. خواهی

 پرسشلنامه نخستابزار مطالعه، شام  سه بخش بود. 

 وضلعیت ،تلصلیالت جلنس، مشخصات فلرد ( کله از

تههل ، وضلعیت شللغلی، ترکیلب زنللیگی، ملل  اعامللت 

 شللهر (، سللابقه بیمللار  جسللمی و روانللی  -)روسللتایی

سوال شی. دوم ابلزار سلنجش ادراک پیلر  کله در ایلن 

پیر  )ادراک از سلالمنی (  احساس سشنامهمطالعه از پر

questionnaire Ageing Perception همکاران و بارکر 

 یلك در سلؤال 03 این پرسشنامه دارا  (.35)استیاده شی

( تلا 5 نملره(موافق  کامالً از ا درجه پنج لیکرت مقیاس

 مربلو  ها دییگاه که (8-5)بین (8 نمره(خال  م کامالً

 دهلی،ملی علرار ارزیابی مورد را پیر  یا سن رفتن باال به

 138تللا  03 نیبللباشللی. دامنلله نمللرات ایللن پرسشللنامه ملی

 پلژوهش کراسلیکان در پرسشلنامه درونی همسانی. باشییم
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دسلت آملی و / درصلی بله13 (31)همکاران و موجمسار 

 دو فاصلله در بازآزملایی طریلق از آزمون ضریب پایایی

 روایی، کراسلیکان بررسی برا . (P>38/3) دار بودمعنی ماه

 از پرسشلنامه کله دادنلی نشان (31)همکاران و موجمسار 

 پیللر  ادراک سللنجش بللرا  مناسللسی روایللی و اعتسللار

همننلین در مطالعله میرعملاد  و  .دارد ایرانی سالمنیان

 همکاران در میان سالمنیان روایلی پرسشلنامه بلا ضلریب

/ 14 بللین پرسشلنامه، کلل  و ابعلاد بللرا  کرونسلا  آلیلا 

/ 31/ تلا 15/ درصی بود و ضریب پایایی آن 18درصی تا 

 و Ellison معنللو  سللوم پرسشللنامه سللالمت .(31)بللود

Palutzian در انجام شیه مطالعه چنیین در حال به که تا 

 33 اسلت. ایلن پرسشلنامه شلام  شیه گرفته کار به ایران

 کامال عسمتی )از شش پاسخ با لیکرت به صورت پرسش

 زیلر دو بله عیلاس باشی. ایلنمخالی ( می مالکا تا موافق 

 شودتقسی  می وجود  سالمت و مذهسی سالمت مقیاس

 را 13 تا 83 نمره و شیه شام  را عسارت 83 کیام هر که

 فلرد، سلالمت هلا عسلارت .دهنلیمی اختصام خود به

 نشلان را وجلود  سلالمت زوج، هلا عسلارت و ملذهسی

 بلوده کله گلروه دو این جم  حاص  ک ، دهنی. نمرهمی

دسلت بله نملرات مجملوع بود. در خواهی 833 تا 33 بین

 کللرد:  بنللی دسللته کیلل  صللورت بلله تللوانمللی را آمللیه

( و بلاال 48 -33(، متوسا )33-43پایین ) سالمت معنو 

 پایلایی جهلت کرونسلا  آلیا  ضریب (.31)(833-833)

تعیلین  (a= 11/3) همکلاران و عساسلی ابلزار توسلا ایلن

 (.33)شیه است

همننللین خلیلللی و همکللاران در مطالعلله ا  دیگللر 

درصلی  33ضریب آلیلا  کرونسلا   با را ابزار این پایایی

 جهللللت  (.03)کللللرد تهییللللی اصللللیهانی سللللالمنیان در

آور  اطالعللات از هللا  حاصلل  از جملل توصللی  داده

هلا  مرکلز  و پراکنلیگی اسلتیاده شلی. بلرا  شاخص

 و من ویتنلی estt-tها  مقایسه متغیرها  کمی از آزمون

Mann Whitney test  و نیز از آزملون هلا  کلا  دو و

test  دعیللق فیشللر بللرا  مقایسلله متغیرهللا  کییللی بلله

کارگیر  شی. برا  تعیین همسستگی متغیرهلا  کملی از 

ضریب همسسلتگی پیرسلون و بلرا  متغیرهلا  کییلی از 

بلرا  بررسلی استیاده شلی.  spirman ضریب همسستگی

ها نیز استیاده از آزمون رگرسیون ملورد ارتسا  بین متغیر

توجله علرار گرفلت. کلیله تجزیله و تللیل  اطالعلات بللا 

 .انجام شی SPSS ver 81افزار آمار  استیاده از نرم
 

 یافته ها

 نیللر شللرکت 053نتللایج پژوهشللی نشللان داد کلله از 

 850درصی( مرد و  0/51نیر ) 831کننیه در این مطالعه، 

اطالعلات بله دسلت آملیه  دنلی.درصی( زن بو 1/40نیر )

نشان می دهی که ملیوده سنی واحیها  مورد پژوهش 

 0/15 ±0/4میانگین سلن آنلان  سال بوده است. 15تا  13

سال بوده اسلت. فراوانلی  15و حیاکثر  13سال، حیاع  

کننیگان در این تلقیق ها  دموگرافیك شرکتویژگی

 شی.نمایش داده  8در جیول شماره 
 

 فراوانی شرکت کننیگان در مطالعه برحسب متغیرها :1جدول شماره 
 

 متغیر (تعیاد )درصی

 وضعیت تاه  مجرد  (3/1)08

 متاه  083( 8/38)
 

 سطح تلصیالت دیپل  (0/33)18

 فوق دیپل  (0/33)11

 لیسانس (0/10)804

 فوق لیسانس (3/81)53

 دکتر  (0/3)1
 

 وضعیت سرپرستی بله (51)831

 خیر (44)854
 

 مل  سکونت شهر (11)038

 روستا (84)43
 

 وضعیت شغلی شاغ  (04)883

 غیرشاغ  (11)308
 

 ترکیب وضعیت زنیگی تنهایی (8/1)35

 با همسر (3/34)11

 همسر و فرزنیان (0/14)335

 با بستگان (3/81)53
 

 وضعیت اعتصاد  ضعی  (4/80)41

 متوسا (3/13)380

 خوب (1/35)33
 

 بیمار  جسمی بله   (13)383

 خیر  (43)843 
 

 بیمار  روحی بله (1/1)31

 خیر (0/33)030 

 

طلللور کللللی برابلللر میلللانگین احسلللاس پیلللر  بللله

نملللره  851و حلللیاکثر  1بلللود و حلللیاع   3/81±0/33
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 پژوهشی

بلوده اسلت. میلانگین  33مشاهیه شلی کله میانله آن هل  

و در زنللان  3/33±4/81احسللاس پیللر  در مللردان برابللر 

دار  بلین بلوده اسلت و تیلاوت معنلی 5/31±5/81برابر 

. بر اساس منطق (P >441/3) زنان و مردان وجود نیاشت

ریاضی، جم  نمرات احساس پیر  در دو گلروه داشلتن 

نیلر  858یا نیاشتن احسلاس پیلر ، نتلایج نشلان داد کله 

داشلتنی و  03-31کننلیگان نملره درصی( شرکت 8/40)

 درصلی( 3/51نیلر ) 833شتنی ولی در واع  احساس پیر  نیا

پیلر   احسلاس بین دیگر طرفی . ازاحساس پیر  داشتنی

بیملار  جسلمی و  و نیلز سلابقه (P >381/3) بلا جنسلیت

. (P >311/3) دار وجلود نیاشلتروحی همسستگی معنی

نتایج تلقیق بیانگر ارتسلا  برخلی از متغیرهلا  جمعیلت 

 شلغلیشناختی با احساس پیلر  بلود، از جملله وضلعیت 

(331/3< p)  تر بلا احسلاس پیلر  و سطح تلصیالت ک

ایلن  3. جلیول شلماره (P >301/3) تر  همراه بودبیش

 دهی.را نشان می هاویژگی
 

 ها  احساس پیر  برحسب متغیرها  توزی  فراوانی :2جدول شماره 

 جمعیت شناختی
 

 متغیر

 عیم وجود

 احساس پیر 

 تعیاد )درصی(

 وجود

 پیر  احساس

 )درصی(تعیاد 

 سطح

 معنی دار 

Odds 
Ratio 

CI 95% 

 کرانه پایین(-)کرانه باال

      جنس

 433/8-101/3 311/3 8 (3/51)883 (8/40)15 مرد

 زن
 

11(1/40) 15(0/51) 

      وضعیت تاه 

 0-351/3 401/8 041/3 (4/41)85 (1/58)81 مجرد

 متاه 
 

805(1/43) 813(4/51) 

      سطح تلصیالت

 313/3-430/3 130/3 301/3 (0/10)30 (1/01)54 متر از لیسانسک

 لیسانس و باالتر
 

31(0/41) 834(1/58) 

      سرپرستی خانواده

 331/8-411/3 185/3 833/3 (3/13)881 (1/03)11 بله

 خیر
 

10(41) 13(53) 

      مل  سکونت

 433/0-358/3 134/8 311/3 (1/54)814 (0/45)801 شهر

 وستار
 

85(0/08) 00(1/11) 

      وضعیت شغلی

 341/3-013/3 138/3 331/3 (1/14)11 (0/05)43 شاغ 

 (4/53)833 (1/41)833 غیرشاغ 

 

از جامعله  درصلی( 8/83نیر ) 05نتایج نشان داد که 

 084ا لی و تنهللن داشتنللو  پاییللالمت معنللش سلژوهلپ

مت معنلو  کننلیگان سلالدرصی( از شلرکت 3/13نیر )

کننلیگان . میانگین سالمت معنلو  شلرکتنیلوبی داشتلخ

بللوده اسللت. درصللی سللالمت معنللو   3/34±5/81برابللر 

نشللان داده شللیه  0جللیول شللماره در  کننللیگانشللرکت

 است.
فراوانی درجه سالمت معنو  شرکت کننیگان در  :3جدول شماره 

 متوسا وباال سه سطح ک ،
 

 )درصی(تعیاد  درجه سالمت معنو  متغیر

 (38/3) 0 ک  سالمت معنو 

 (8/58)813 متوسا

 (41)811 باال

 (833)053  مجموع

 

دار  بللین بللا توجلله بلله نتللایج مطالعلله رابطلله معنللی

( P >338/3سالمت معنو  با احساس پیر  وجود دارد )

 کنی.جزئیات آن را گزارش می 4که جیول شماره 

 
 معنو  با احساس پیر  توزی  فراوانی شیت سالمت :4جدول شماره 

 

 شیت برخوردار  

 از سالمت معنو 

 بیون حس پیر  

 تعیاد )درصی(

 همراه با حس پیر 

 تعیاد )درصی(

Chi-Z 

 سطح معنی دار 

 338/3 (5/8)0 3 ک 

  (1/53)881 (0391)13 متوسا

  (01/.1)11 (1390)38 باال

 

دهلی کله در تملام ملینشلان  4جیول شلماره نتایج 

بیون حس پیر ، سالمت معنلو  آنلان  نکننیگاشرکت

متوسا یا باال بلوده اسلت و در افلراد  کله دارا  حلس 

ا  از پیر  بوده انی، سالمت معنو  تعیاد عابل  مالحظله

کننیگان در مطالعه متوسا یا پایین بوده اسلت و شرکت

تلر  درصی افراد دارا  سالمت معنو  ک  5/38حیاع  

   انی.بوده

تعیاد افلراد  کله از سلالمت  با توجه به ملیودیت

معنو  ک  برخوردار بودنلی، للذا سلالمت معنلو  در دو 

 1/53نیلر ) 813دهلی کله گروه متوسا و باال، نشان ملی

درصی( از سالمت معنلو  متوسلطی برخلوردار بودنلی و 

درصلللی( از سلللالمت معنلللو  بلللاالیی  4/41نیلللر ) 811

ا تللیل  روابلا ر 5برخوردار بودنی. نتایج جیول شماره 

   دهی.نشان می

دهلی کله هلر ضریب همسسلتگی پیرسلون نشلان ملی

تر  چقیر سالمت معنو  باالتر باشی، احساس پیر  ک 
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نتللایج  (380/3 =r) ،(P >338/3) در افللراد وجللود دارد

رگرسیون نشان داد که از میان متغیرها، سلالمت معنلو ، 

سطح تلصیالت و وضلعیت شلغلی بله عنلوان متغیرهلا  

 در سالمنیان فرهنگی تسیلین شلینی پیر  موثر بر احساس

 .(1)جیول شماره 

 
مقایسه فراوانی احساس پیر  در دو گروه شلرکت  :5جدول شماره

 کننیگان با سالمت معنو  متوسا و باال
 

 شیت 

 سالمت معنو 

 بیون حس پیر 

 تعیاد )درصی(

 همراه با حس پیر  

 تعیاد )درصی(

Chi-Z 

 سطح معنی دار 

Odds 

Ratio 
CI 95% 

 کرانه پایین(-)کرانه باال

 145/3-313/3 481/3 338/3 (1/11)833 (0/00)13 متوسا

 (5/45)11 (5/54)38 باال

 
انس متغیرهلا  ملوثر بلر ضرایب ثابت و نسلست شل :6جدول شماره 

 احساس پیر 
 

 B sig Odds متغیر
EXP(B) 

CI 95% 

 کرانه پایین(-)کرانه باال

 333/1-888/8 511/3 331/3 358/3 سالمت معنو  

 30/0-383/8 334/8 331/3 115/3 سطح تلصیالت

 183/0-331/8 811/3 330/3 113/3 وضعیت شغ 

 115/3-331/3 511/8 330/3 451/3 بیمار  فشار خون

 313/83-051/8 131/0 388/3 031/8 بیمار  تنیسی

 448/4-355/8 318/3 331/3 153/3 سایر بیمار  ها

 

 بحث
ر  یکی از نشانگان بازنشستگی درک و احساس پی

. هیف از این مطالعه بررسی رابطه میان سلالمت باشیمی

نتللایج در مطالعلله معنللو  و احسللاس پیللر  بللوده اسللت. 

 کننیگان احساسدرصی شرکت 8/40حاضر نشان داد که 

درصلی احسلاس پیلر  داشلتنی.  3/51پیر  نیاشتنی ولی 

 0/33±3/81طلور کللی برابلر میانگین احساس پیلر  بله

طلور بود. همننین میانگین سالمت معنو  بازنشستگان به

 (85)زاده و همکلارانیعقلوب. بوده اسلت 8/34±5/81کلی 

پیر  در مطالعه خود از سالمنیان عزوین میانگین احساس 

و  گزارش داده است. همننین ملومنی 8/853 ± 8/88را 

در مطالعلله خللود در سللالمنیان بازنشسللته  (08)همکللاران

 10/888 ± 43/83ه میللانگین احسللاس پیللر  را کرمانشللا

ها  این مطالعات بلا نتلایج مطالعله ککر کرده است. یافته

رسی دلی  بلاال بلودن نظر میباشی. بهما همسو متیاوت می

زاده و ملومنی نسلست بله احساس پیر  در مطالعه یعقوب

مطالعه حاضر، متغیر تلصیالت باشی چلرا کله بخشلی از 

 ه ککر شلیه فاعلی تلصلیالت و در طسقلهجامعه آمار  مطالع

کننلیگان سواد عرار داشتنی، در حالی که تمام شرکتبی

مطالعلله حاضللر دارا  تلصللیالت بللاالیی بودنللی. عنصللر 

دیگر در بیان علت تیاوت احساس پیر  مطالعه حاضر با 

هللا  عسلللی، برخللوردار  سللالمت معنللو  بللاال  مطالعلله

العله حاضلر، مط جامعه مورد پژوهش مطالعله ملا بلود. در

 مطالعللهمعنللو  بللاالیی بودنللی.  سلالمنیان دارا  سللالمت

بازنشستگان فرهنگی از درصی از  41که  داد نشان حاضر

درصی از سالمت معنلو   8/58سالمت معنو  متوسا و 

ا  کللله در مطالعلللات یافتلله .خللوبی برخلللوردار بودنلللی

گزارش نشلیه اسلت. یافتله ( 08)و مومنی (85)زادهیعقوب

و نیلز  (03)حاضر بلا مطالعله جییلی  و همکلارانمطالعه 

همخلوانی دارد. در خصلوم رابطله میلان  (00)صیرالهی

سلالمت معنلو  و احسلاس پیلر ، مطالعله حاضلر نشللان 

کننلیگان بلیون حلس پیلر ، دهی که در تمام شرکتمی

سالمت معنو  آنان متوسا یا باال بلوده اسلت و در افلراد  

مت معنلو  تعلیاد عابل  انلی، سلالکه دارا  حس پیر  بوده

کننیگان در مطالعه متوسلا یلا پلایین مالحظه ا  از شرکت

 (.5)جیول شماره  بوده است

توانللی بللا احسللاس پیللر  لللذا سللالمت معنللو  مللی

سالمنیان رابطه داشلته باشلی. نتلایج مطالعله حاضلر را تلا 

کاوسللیان و  تللوان یافللت.حللی  در مطالعللات دیگللر مللی

ر رو  سلالمنیان گلزارش در مطالعله ا  بل (04)همکاران

انی که سالمت معنو  بر احساس تنهلایی سلالمنیان، داده

 معنلی کله میلزاندار  دارد. بلیینیرابطه معکوس و معن

 معنلو  سلالمت سلطح که سالمنیانی در تنهایی احساس

 بود. ترک  داشتنی، باالتر 

گزارش داده انلی  (05)و همکاران شهسوارلو رضایی

زنللیگی  امیللی و رضللایت از کلله بللین سللالمت معنللو  و

سالمنیان مستال به سرطان رابطه مثست و معنلادار  وجلود 

در مطالعله خودشلان گلزارش  (01)عساسی و همکاراندارد. 

انی که باورها  ملذهسی بواسلطه تلاثیر در ادراک پیلر  داده

معلمان بازنشسته بر سالمت روانی اثر گلذار اسلت. همننلین 
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Jackson نلیالعله خلود گلزارش دادهر مطاد (01)و همکاران 

 شود که سلالمنیان درکیسسب م یکه داشتن نگرش مذهس

 داشته باشنی.  ریو پ  از سالمنی  ترمثست

تسیلین رابطلله معنویللت بللا احسللاس پیللر  مطالعلله  رد

هلا  حاضر بایی بله تاثیرپلذیر  جامعله ایرانلی از آملوزه

 معنو  اسالم در خصوم سالمنیان اشاره کرد. سالمنی 

الم آنقیر ارزشمنی است که یکلی از انسیلاب بله نلام در اس

 دریابلی: زکریا در مناجاتش با خیاونی بله آن توسل  ملی

( عسللادت) خلوتگللاه در را پروردگللارش کلله هنگللام آن

پروردگارا! استخوان  سست شیه و »گیت: ، خوانی پنهان

گرفته و من هرگلز در دعلا   شعله پیر  تمام سرم را فرا

. از نگاه اسلالم، دوره (01)«!م نسوده امتو، از اجابت ملرو

عنلوان  به پیر  و از (03)سالمنی  دوره کمال عقلی بوده

که از پیامسر اسالم نق  شلیه یاد شیه است چنان نور خیا

فرمایی: مو  سییی سالمنی نلور ملن اسلت که خیاونی می

 همننلین (.43)سلوزان پس هینگاه نور خود را با آتش نملی

 برکلت مایه جامعه برا  وجود سالمنیدر روایتی دیگر، 

معنللو  دانسللته شلللیه  و مثسللت آثللار  در بردارنللیه و

هلا  اسلالمی اوال با تاثیرپذیر  از این آملوزه (.48)است

 و خلانواده ملزاح  را سلربار و خلود سلالمنی هینگلاه

روحیله نشلا  و  هملواره بلکه دانیغیر مولی نمی عنصر 

کنللی. ثانیللا ق ملیامیلیوار  را بلله اعضلا  خللانواده تزریلل

کنلی ا  دریافت ملیسالمنی از اطرافیان خود احترام ویژه

چرا که تعسیر نور خیاونی بودن مو  سالمنی ایلن نکتله را 

رسانی که همننان کله خیاونلی بله جهلت به اطرافیان می

گللذرد، هلا ملیجایگلاه واال  سلالمنیان از خطاهللا  آن

در نلزد هلا بایسلت بله جایگلاه واال  آندیگران ه  ملی

نتایج مطالعه حاضر  ها در گذرنی.خیاونی از خطاها  آن

دار  بین جنسیت و احساس پیلر  معنی ارتسا  نتوانست

ا  که بلا مطالعله ملومنی و همکلاران سلازگار یافتهبیابی. 

 (85)همکاران زاده وکه یعقوبحالی استاین در (.08)است

 انلی کله زنلان از احسلاسدر مطالعه خود گلزارش کلرده

 تر  نسست بله ملردان برخوردارنلی. علیم یلافتنپیر  ک 

 کله باشلی دلیل  بلیین شلایی حاضلر مطالعله در ا رابطه

ها  جسمی، تنیسلی و مث  وجود بیمار  عوام  دیگر 

 پیلر  احسلاس بلروز در تواننلیمی ه  سطح تلصیالت،

 در طلرح اجلرا  مطالعله حاضلر، عوت باشنی. نقطه مؤثر

نسلستاً همسلان بلوده    فرهنگجغرافیایی دار منطقه یك

 نتایج مناطق سایردر  مشابه ها طرح است ممکن است و

باشی. از ملیودیت ها  مطالعله آن  داشته درپی دیگر 

 سلالمنیان شلام  فقلا ها  مطالعه حاضراست که نمونه

 هایافته تعمی  در سار  بودنی، لذا شهر بازنشسته فرهنگی

 شود. ا احتی شهرها بایی سایر سالمنیان به

فرهنگیللان  کلله داد نشللان پللژوهش از حاصلل  نتللایج

 برخلوردار متوسطی پیر  احساس بازنشسته سار  ازمیانگین

بللر ایللن، معنویللت و سللالمت معنللو  و نیللز  هسللتنی. عللالوه

تلصیالت با احساس پیر  سالمنیان فرهنگلی ملزتسا بلوده 

است. با توجه به مرتسا بودن سلالمت معنلو  و تلصلیالت 

 روان هللا پروتکلل  یللر  سللالمنیان، تللیویندر احسللاس پ

معنلو   افلزایش سلالمت برا  مناسب میاخالت و شناختی

پیلر  سلالمنیان  از ادراک سطح بهتر کیییت نتیجه و در

از یك طرف و نیز تشویق افراد جامعه بله ارتقلا  سلطح 

 تلصیالت از طرف دیگر ضرور  است.
 

 سپاسگزاری
دانشلگاه عللوم از معاونت ملتلرم پژوهشلی  وسیلهبیین

بازنشسلته و نیلز  ملتلرمفرهنگیلان تمامی  پزشکی مازنیران،

و  8ناحیله  سلار  شلهر بازنشستگان کانون بزرگوار مسئولین

 صللمیمانه مللابللا  پللژوهش ایللن شهرسللتان سللار  کلله در 3

 گردد.عیردانی می و تشکر نمودنی، همکار 
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