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 چکیده 

توانند  سالمت معنوی یکی از ابعاد مهم سالمت درانسان محسوب می شود. افرادی که از سالمت معنوی باالیی برخوردار هستند، می
مشکالت خود سازگاری بیشتری داشته باشند. وقتی سالمت معنوی با خطر جدی مواجه شود، فرد ممکن است دچار  با مسائل و

ساس تنهایی، اضطراب و از دست دادن معنای زندگی شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت سالمت اختالالت روانی  مثل اح
ی ریروش نمونه گبا  1395در سال  مقطعیمطالعه  نیاطراحی واجرا شد. جامع شرق تهران معنوی در مراجعین به مرکز سالمت 

سنجش سالمت معنوی طراحی پرسشنامه  ار گردآوری اطالعات ابزنفر از مراجعین مرکز انجام شده است.  80در دسترس، بر روی 
تایی می باشد. تجزیه  5در طیف لیکرت  عملکرد سوال در سه حیطه بینش، گرایش و 48فریدون عزیزی بود. این پرسشنامه دارای 

بی، واریانس، انحراف معیار و فراوانی، فراوانی نس برای آمار توصیفی از انجام شد. 16نسخه   SPSSوتحلیل  اطالعات با نرم افزار 
 نیافراد شرکت کننده در ا یسن نیانگیم  میانگین و برای آمار تحلیلی از تی تست، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی استفاده شد.

متاهل بودند. میانگین نمرات شرکت کنندگان در  درصد 80شرکت کنندگان مرد و  درصد 5/32 بود.سال  81/32 ± 38/9 مطالعه
بدست آمد. بین سن، جنس، تاهل، تحصیالت و   55/89 ±92/8و در حیطه عملکرد 87/125±23/11 طه  بینش و گرایشحی

مشاهده شد. افراد با  آماری شغل با سالمت معنوی ارتباط معناداری مشاهده نشد. بین بینش وگرایش با عملکرد رابطه معنادار
با توجه به نتایج  مطالعه حاضر که  حیطه عملکرد نیز نمرات باالتری داشتند.میانگین نمرات باالتر در حیطه بینش و گرایش در 

نشان دهنده عملکرد بهتر افراد با نمرات بیشتر بینش وگرایش بوده است برنامه ریزی مناسب به منظور بررسی روش های بهینه 
تمالی دخیل در عملکرد افراد امری ضروری جهت ارتقائ بینش و گرایش افراد پیشنهاد می شود.  همچنین بررسی سایر عوامل اح

 است. 

 مراکز بهداشتی ،سالمت معنوی، مراجعین واژه های کلیدی:

 

 

 
 



 

 

 
 

 مقدمه 

 جلب خود به ازپیش بیش را روانی بهداشت متخصصان و روانشناسان توجه گذشته دهۀ چند در انسان، در معنوی سالمت و معنویت اهمیت

 بعد و کندمی اشاره معنوی و اجتماعی روانی، جسمانی، ابعاد به انسان، وجودی ابعاد تعریف در جهانی شتبهدا سازمان به طوریکه است کرده

 عوامل از ترکیبی و خود از حاصل ادراکات دربرگیرندة معنوی، سالمت سازد.می مطرح انسان تکامل و رشد در نیز را معنویت بعد یعنی چهارم

 جنبه های ازجمله زندگی متنوع جنبه های با باورها این که است زندگی در معنی داشتن و ودنب درخصوص   بنیادین باورهای و شخصیتی

 (. Frey, 2005است) مرتبط روانشناختی و جسمانی اجتماعی،
 پژوهش های بسیاری که در مورد سالمت معنوی در طول دهه های گذشته انجام شده اند، فقدان ارائه یک تعریف کاری یا تئوریک علیرغم 

سالمت معنوی یکی از ابعاد مهم سالمت در انسان محسوب می  (.1393مسعودی اصل، گردد)قابل قبول از سالمت معنوی، کماکان مشاهده می
 ،شود. به طور کلی سالمت معنوی ارتباط هماهنگ و یکپارچه ای بین نیروهای داخلی فراهم کرده و با ویژگیهای ثبات در زندگی مانند صلح

 (. Ellison, 1983شود)نگی، احساس ارتباط نزدیک با خویشتن، خدا، جامعه و محیط ایجاد میتناسب و هماه
شود که سالمت معنوی یکی از مفاهیم اساسی پیرامون چگونگی رویارویی با مشکالت و تنش های ناشی از شرایط مختلف زندگی محسوب می

توانند با مسائل افرادی که از سالمت معنوی باالیی برخوردار هستند، می شود. می نآبه عنوان یکی از ابعاد سالمت، سبب یکپارچگی سایر ابعاد 
 Craven and Hirnle 2003 ).مشکالت خودسازگاری بیشتری داشته باشند ) و

د دارند. برخی افراد به یک وجود برتر اعتقا %90مطالعاتی که بر جمعیت عمومی و بیماران انجام شده، به طور پیوسته نشان داده که بیش از 
اکثر بیماران خواهان رسیدگی و  دهند.بیماران به سالمت معنوی و جسمی خود به یک اندازه اهمیت می %94ن است که آمطالعات بیانگر 

پاسخ دهندگان معتقدند سالمت  %96ورده شدن نیازهای معنوی و مذهبی خود هستند. یک مطالعه در مورد پزشکان خانواده نشان دادکه آبر
نتایج (. 1387امیدواری، شود)نوی یک عامل مهم در سالمت است. علی رغم این یافته ها، از نیازهای معنوی بیماران اغلب غفلت میمع

تحقیقات ابرین نشان داد وقتی سالمت معنوی به طور جدی به خطر بیفتد، فرد ممکن است دچار اختالالت روحی مثل احساس تنهایی، 
 (. (O'Brien, 1998 نا در زندگی شودافسردگی و از دست دادن مع

پیوند بین مذهبی بودن و سالمت روانی مشخص و روشن است. افرادی که نگرش ها و اعتقادات مذهبی و معنوی قوی دارند و به اصطالح از 
 Markosزندگی دارند) کنند که رضایتمندی باالتری ازسطح سالمت معنوی مطلوبی برخوردارند یا در جوامع مذهبی فعالیت دارند گزارش می

and Marita, 2003.)  تواند عملکرد ن است که بدون سالمت معنوی دیگر ابعاد زیستی، روانشناختی و اجتماعی نمیآبرخی مطالعات بیانگر
 (. 1393حسینی،درست داشته باشد یا به حداکثر ظرفیت خود برسد و بنابراین باالترین سطح کیفیت زندگی، قابل دستیابی نخواهد بود)

(. Koeng et al 1988رود) کونگ و همکاران به این نتیجه رسیدند که در موقعیت های تنش زا، معنویت منبع مهم سازگاری به شمار می
و  نلسون و همکاران بیان کردند که سطوح باالی سالمت معنوی با سطوح پایین متغیر های مرتبط با اختالالت روانی از قبیل افسردگی، ناامیدی

دانشجوی کارشناسی در دانشگاه تنسی نشان  221انجام شده بر روی در مطالعه  (. Nelson, 2002خودکشی در بیماران مرتبط است) افکار
 (.Watt et al 2007 داد بین سالمت دانشجویان وسطح معنویت آنان ارتباط وجود دارد)

 در کودکانشان مطالعه ای طراحی شد. HPVاره زدن واکسانسیون درب انپدر و مادرگیری  بررسی تاثیر دینداری و معنویت در تصمیم برای 
می نقش اساسی پیدا ان دینداری و معنویت در زندگی این پدر و مادرمادران و پدرانی که در جلسات مذهبی شرکت می کنند  نتایج نشان داد

 .(Thomas et al 2015)می گیردواکسیناسیون تحت تاثیر قرار انجام و نگرش آنها نسبت به  کند

 
 امیری و همکاران)شدروانسنجی  طراحی ومت معنوی الی سنجش س پرسشنامه  انجام شده بر روی سالمت معنوی در جامعه ایرانیه در مطالع
روانشناسی و علوم ، های فنی ـ مهندسی  با هدف بررسی رابطه بین سالمت معنوی و خودکارآمدی دانشجویان دانشکده یپژوهش (.1393
نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی معناداری بین سالمت  انجام شده است. دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشجو در 190وی بر رتربیتی 



 

 

بوده  مستقل نشان داد که میزان سالمت معنوی دانشجویان زن بیشتر از مردان t براین نتایج آزمون معنوی و خودکارآمدی وجود دارد. عالوه
 (. 1394زایی  ) حیدرزادگان وکوچک است

با هدف بررسی رابطه بین سالمت روانی و سالمت معنوی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام  یپژوهش
ن سؤالی سالمت معنوی پولوتزین والیسو ۲۰گرفت. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه 

 تی آزمون اساس بر. داشتند قرار اختالل دارای وضعیت دردانشجویان  درصد 4/52 روان از نظر سالمت. (بودGHQ-28و آزمون سالمت روان )
نیز رابطه معناداری بین مقطع تحصیلی دانشجویان و  هده شد. آزمون آنوامشا دانشجویان جنسیت و معنوی سالمت مولفه بین معناداری رابطه

 نتایج نشان داد وضعیت دانشجویان در دو مولفه سالمت معنوی .نوی و دو زیر معیار آن ها یعنی سالمت وجودی و مذهبی نشان دادسالمت مع
 (. 1393) مسعودی وهمکاران، و روانی مناسب نبود و در مورد سالمت روانی نیز درصد باالیی از دانشجویان مشکوک به اختالل بودند

معنوی و نقش آن در ارتقای سالمت روانی افراد، مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت سالمت معنوی در مراجعین با توجه به اهمیت سالمت 
 به مرکز سالمت جامع شرق تهران طراحی واجرا شد.

 
سالمت کز نفر از مراجعین به مر 80. جمعیت مورد مطالعه شامل انجام شدمقطعی  به شکلتحلیلی  –مطالعه ی توصیفی این  تحقیق: روش 
جهت جمع  این مرکز خدمات سالمت را به مراجعین تحت پوشش خود ارائه می دهد. بوده اند. 1395تهران در زمستان سال  شرقجامعه 

 بیماری های به افراد مبتال. تاهل استفاده شد و اطالعات شامل: سن، جنس، سطح تحصیالت، شغلآوری اطالعات دموگرافیک بیماران از فرم 

 مطالعه آزاد بوده است. در شرکت شده و نمونه در دسترس انجام روش به گیری نمونه وارد مطالعه نشده اند.  )سایکوتیک( روانپزشکی

امیری ) شده استگرفته عزیزی معنوی  سالمت سنجش جامع ی اطالعات مربوط به سالمت معنوی مراجعه کنندگان از طریق پرسشنامه
بود.  شده طراحی رفتار و گرایش مفهومی بینش، ی سازه سه قالب در سوال است که 48نوی دارای پرسشنامه سالمت مع .( 1393وهمکاران،

بینش و گرایش و سواالت  1-۲8سواالت   .گردیده است تبیین پیرامون با ارتباط و خود با ارتباط خدا، با فرعی ارتباط مفهوم سه سازه، هر در
 (. 1393امیری وهمکاران،عملکرد را می سنجند ) 48-۲9

 .برخودارند درونی هماهنگی از پرسشنامه های مقیاس زیر و ها مقیاس تمامی که داد نشان معنوی، سالمت ی پرسشنامه پایایی مطالعه اولیه
 در بازآزمون -آزمون از حاصل نتایج . (7/۰)آلفای کرونباخ بیش از  بود مطلوب پرسشنامه های سازه زیر تمامی و ها سازه در درونی هماهنگی

 .(1393)امیری وهمکاران، ودنم تأیید را پرسشنامه پایایی ها زیرسازه و ها سازه تمامی
 پیشنهادی روش از مطالعات های سایر یافته با ها یافته نمودن مقایسه قابل منظور به و شده تعیین اهداف براساس ها، داده آوری جمع از پس

نمره، تقریبا 5های )کامال موافقم= گزینه با سؤال هر به را خود پاسخهای ودنیهاآزم شد. استفادهسنجش سالمت معنوی  پرسشنامه طراحان
در کل پرسشنامه می باشد. هر نمره  240و حداکثر 48 حداقل نمره نمودند.بیان ( 1، کامال مخالفم=2، تقریبا مخالفم=3، نظری ندارم=4موافقم=

 .شدند به صورت خود ایفا تکمیل  ها پرسشنامهدقیقه  زمان نیاز داشت.  15تا 10پرسشنامه برای پاسخگویی 
انحراف معیار و میانگین و برای  ،واریانسفراوانی، فراوانی نسبی، برای آمار توصیفی از تحلیل گردید.  SPSS 16نسخه دادها از طریق نرم افزار 

ربوط به متغیرهای کمی ) سن و سالمت معنوی ( در موارد ماستفاده شد. پیرسون  و ضریب همبستگی تی تست، آنالیز واریانس آمار تحلیلی از
 .انجام شد کولموگروف اسمیرنوفابتدا بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از تست 

                                                                                                                   

در سال  آنانبررسی سالمت معنوی  شرق تهران به منظور سالمت جامعهمرکز  به  نفر از مراجعین 80قطعی بر روی پژوهش ماین  یافته ها:
. جوان ترین فرد شرکت کننده در این مطالعه بوده است سال 81/32± 38/9میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه انجام شد. 1395
 شرکت کنندگان متاهل درصد 80شرکت کنندگان مرد و درصد 5/32 شرکت کنندگان . از میاندناشتسال سن د 66 انو مسن ترین آن 16

میانگین و انحراف معیار مربوط به هرکدام از  ت.آورده شده اس 1. سایر اطالعات دموگرافیک افراد شرکت کننده به طور خالصه در جدول بودند
 . خالصه شده است 2-4ابعاد به طور جداگانه در جدول 



 

 

 . اطالعات دموگرافیک افراد شرکت کننده در مطالعه1دول ج

 عوامل دموگرافیک فراوانی فراوانی نسبی

 گروه سنی  
8/18  15 1۵-۲۵  

50 40 ۲۶-3۵  

2/31 به باال 3۶ 25   

 تحصیالت  
5/2  ابتدایی 2 
2/11  سیکل 9 

8/43  دیپلم 35 

5/42  دانشگاه 34 

 جنس  

5/32  مرد 26 
5/67  زن 54 

 شغل  

8/33  شاغل 27 

5/22 کاربی 18   

2/11  دانشجو 9 

2/26  خانه دار 21 

2/6  سایر موارد 5 

 وضعیت تاهل  
 مجرد 16 20
 متاهل 64 80

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 . میانگین امتیازات حاصل از پرسشنامه به تفکیک ابعاد مورد بررسی2جدول 

  میانگین انحراف معیار حداقل حد اکثر

140 93 23/11  87/125  بینش و گرایش 
100 65 92/8  55/89  عملکرد 
240 

 

158 97/18  40/215  کل 

 

  

 از نظر نرمال بود سالمت معنوی جهت شروع آزمون های تحلیلی ابتدا داده های کمی مطالعه که سن و نمرات حاصل از پرسشنامه
داد که داده های مربوط به سن شرکت کنندگان و امتیاز  نشان همورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل کولوموگروف اسمیرنوفبا آزمون  بودن

 د.  مجموع پرسشنامه از توزیع نرمال برخوردار هستند، بنابراین برای تجزیه و تحلیل متغیرهای کمی از آزمون های آماری پارامتریک استفاده ش

 .(P= 594/0از لحاظ آماری نشان نداد )بررسی ارتباط بین سن و مجموع امتیازات پرسشنامه هیچ گونه همبستگی معناداری را 
به گرایش و عملکرد براساس نمرات پرسشنامه، تفاوت معناداری را از لحاظ آماری نشان نداد )-مقایسه میانگین سنی نسبت به دو بعد بینش

معناداری را از لحاظ آماری  گرایش و عملکرد اختالف-بینش حیطهمقایسه میانگین امتیاز پرسشنامه در دو . (P، 842 /0 =P= 0/ 540ترتیب 
با توجه به یافته  .گرایش در حیطه عملکرد نیز نمرات باالتری داشتند-افراد با میانگین نمرات باالتر در حیطه بینش ( .P= 001/0نشان داد. )

                .                                                                                                                            اری مشاهده نشد های بدست آمده بین سالمت معنوی از نظر عملکرد و بینش /گرایش و جمع کل با عوامل دموگرافیک ارتباط معنا د

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

عوامل دموگرافیکبا سنجش سالمت  معنوی . ارتباط بین ابعاد پرسشنامه 3جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعملکر کل  

Mean ± SD 

 بینش و نگارش
Mean ± SD 

 گروه سنی

83/17±29/212  19/10±67/89  77/9±36/123  1۵-۲۵  

74/19±47/213  87/87 ± 87/8  85/11±38/125  ۲۶-3۵  

20/18±08/220  89/7±04/92  01/11±04/128 3۶باالی    

 جنس   

5/21±42/211  7/9±24/87  9/12±421  مرد 
5/17±4/217  4/8±64/90  3/10±126  زن 

 تحصیالت   
70/0±50/228  41/1±00/95  12/2±50/133  ابتدای 
66/15±33/216  80/8±67/88  33/7±67/127  سیکل 

23/19±29/215  07/9±17/90  40/11±41/125  دیپلم 

30/20±44/214  17/9±78/88  27/12±41/125  دانشگاه 

 شغل   

87/19±78/212  53/9±00/88  63/11±78/124  شاغل 

98/22±35/210  69/10±94/85  51/12±00/124  بی کار 
78/10±62/223  01/3±25/94  30/10±38/129  دانشجو 

22/14±29/212  39/6±67/92  06/9±62/128  خانه دار 

08/23±25/207  86/9±60/89  97/14±25/120  سایر 

 وضعیت تاهل   

90/16±14/210  5/8±93/87  25/11±0/122  مجرد 
30/19±57/216  0/9±70/89  13/11±72/126 تاهلم   



 

 

 

    نتیجه گیری : بحث و

بود. طبق نتایج حاصل  1395 جامع شرق تهران در سالسالمت  هدف از انجام این مطالعه تعیین وضعیت سالمت معنوی در مراجعین به مرکز
رکنان از نمره سالمت معنوی در صد کا4/61رحمتی در مطالعه  ،ه استشد مشاهدهگرایش نسبت به عملکرد باالتر -بینش از این مطالعه نمره

 .(1393)رحمتی خوبی برخوردار بودند و نمره سالمت مذهبی باالتر از سالمت وجودی بود

باط معنادار متی بین سن و سالمت معنوی ارتولی در مطالعه رحمشاهده نشد در مطالعه حاضر بین سالمت معنوی و سن ارتباط معناداری 
نیز نشان   Roweمطالعه  (.1393رحمتی )ی برخوردار بودند ترسن کارکنان از سالمت معنوی باال زایشفبه این معنی که با ا گزارش شد

که همسو  ارتباطی دیده نشدسالمت معنوی و سن  بین  مطالعه مسعودی و همکاراندر  (. Rowe 2004سن بود ) دهنده ارتباط بین معنویت و
 .(1393مسعودی )بود  حاضربا مطالعه 

معناداری مشاهده آماری در حالی که بین جنس و سالمت معنوی ارتباط  بود، مردانبیش از  زنانمیانگین سالمت معنوی در  در مطالعه حاضر
رحمتی ) برخوردار بودند یشتریاز سالمت معنوی ب مردانزنان نسبت به و بود هم راستا با مطالعه حاضر در مطالعه رحمتی نیز این ارتباط  .نشد

 .  (1393مسعودی )بین جنس و سالمت معنوی ارتباط معنادار مشاهده نشد گریدی(، در مطالعه 1393

ر بود در ی در افراد با تحصیالت باالتر بیشتولی سالمت معنومشاهده نشد بین تحصیالت و سالمت معنوی  ارتباط معنا داری  حاضر مطالعهدر 
ی ن تری داشتند از سالمت معنوی بیشترافرادی که تحصیالت پایی لیوحالی که در مطالعه رحمتی ارتباط معناداری با تحصیالت وجود نداشت 

 در مطالعه حاضر ارتباط معنادار بین تحصیالت و سالمت معنوی دیده شد. (1393مسعودی برخوردار بودند در مطالعه مسعودی و همکاران)
هم راستا با مطالعه  (1393العه مسعودی و همکاران)( و مط1393)و  مطالعه رحمتی مشاهده نشدبین شغل و سالمت معنوی ارتباط معناداری 

 .حاضر بود

 محدودیت ها و  پیشنهادات :

ردد.پیشنهاد می شود این مطالعه با حجم نمونه بیشتر و در مراکز متعدد انجام گبا توجه به محدودیت زمانی در این مطالعه   
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