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چكیده
زمینه و هدف: سالمت معنوی به عنوان یکی از سرمایه های باارزش دارای پشتوانه 
دینی انسان است و ارتباط آن با شادکامی به عنوان احساس رضایت که افراد نسبت 
به زندگی دارند، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. لذا هدف اصلی 
بین سالمت معنوی و شادکامی در میان دانشجویان دانشگاه  رابطه  بررسی  این 

تربیت مدرس در سال 1392 بود.
معنوی  سالمت  پرسشنامه  با  پژوهش  این  در  معنوی  سالمت  روش ها:  و  مواد 
الیسون بر اساس سه بعد شناختی، عواطف، کنش و شادکامی نیز با استفاده از 
پرسشنامه آکسفورد با پنج حیطه رضایت زندگی، حرمت خود، بهزیستی فاعلی، 
رضایت خاطر و خلق مثبت مورد تحلیل قرارگرفته است. جامعه آماری دانشجویان 
دانشگاه تربیت مدرس در سال 1392 بود. تعداد نمونه 90 نفر بودند که با استفاده 
از نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه مورد سؤال قرار گرفتند. 
برای تفسیر دادها از نرم افزار SPSS13 و روش های آماری توصیفی )فراوانی، درصد 
فراوانی( و تحلیلی )ضریب همبستگی پیرسون، آزمون من ویتنی، تجزیه وتحلیل 

رگرسیون خطی( استفاده شد.
با شادکامی آن ها رابطه مثبت و معناداري  سالمت معنوی دانشجویان  یافته ها: 
کلیه  و  بود   0/62 شادکامی  و  معنوی  سالمت  بین  همبستگی  ضریب  داشت. 
سالمت  ابعاد  تمامي  شد.  انجام   0/95 اطمینان  سطح  با  تحقیق  این  محاسبات 
و  عواطف  بعد  را  ارتباط  بیشترین  داشت.  معناداری  ارتباط  شادکامی  با  معنوی 
میانگین نمره  داد.  اختصاص  خود  به  شادکامی  با  کنش  بعد  را  ارتباط  کمترین 
سالمت معنوی با توجه به جمع میانگین )انحراف معیار( نمرات در دانشجویان 76/1 
به دست آمد. )85/±12( و میانگین نمره شادکامی در آن ها 75/46)87/14±( 

عواطف  و  معنوی  شناخت  ابعاد  پیرامون  برنامه ریزی  صورت  در  نتیجه گیری: 
دانشجویان، می توان میزان شادکامی در این گروه عظیم و مهم جامعه را افزایش 

داد و امیدوارتر بود که این شادکامی دوام و پایداری بیشتری داشته باشد.
نوع مقاله: مطالعه پژوهشی. 

کلیدواژه ها: سالمت معنوی، شادکامی، شناخت، دانشجو.
شادکامی  و  معنوی  سالمت  بین  رابطه  ع.  حیدرنیا  ف،  امین شکروی  ف،  استناد:  مظفری نیا 

دانشجویان. تابستان 1393؛2)2(: ]107-97[. 
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98SPIRITUAL HEALTH
 Relationship between Spiritual Health and

Happiness among Students

ABSTRACT
 Background and objective: Spiritual health is considered as one
 of the valuable capitals of humans that it is less visible but so far it
 is studied less. Further its relationship with happiness, as positive
 life satisfaction, has become new issue that is addressed less. The
 main objective of research is examination of relationship between
 spiritual health and happiness among students of Tarbiat Modares
University (TMU) in 1392.
 Methods: In this research, spiritual health was analyzed according
 Ellison questionnaire base on three dimensions include cognitive,
 emotional and behavior aspects. Also happiness has been
 analyzed according Oxford questionnaire with 5 domains include
 life satisfaction, self-esteem, subjective well-being, satisfaction
 and positive mood. The statistical population of the study
 includes 90 students of TMU base on Cochran formula in 1392.
 Therefore 90 respondents were selected according to random
 sampling approach. The method applied in this research relied on
 the questionnaire research approach. So, Data was collected via
 questionnaire. The results were analyzed by SPSS 13. Descriptive
 (frequency and percentage) and analytical statistics (linear
 regression analysis, Pearson correlation coefficient and one way
ANOVA, Mann- Whitney Test) were used for analyzing the data.
 Results: Finally it was reviewed and studied spiritual health
 dimensions as an independent variable with happiness as
 dependent variable. Correlation coefficient was 0/62 between
 spiritual health and happiness. All the calculations were carried
 out with the confidence level 0.95.It was approved that spiritual
 health of students has a significant and positive relationship with
 happiness. Also we can see that all dimensions of spiritual health
 and happiness related together and the most relation between
 them is related on the emotional dimension and the less related
 to behavior dimension of spiritual health in students. The score
 mean of spiritual health got (76.1± 12.85) with respect to the
 mean sum (± SD) grades in students and score mean of happiness
got (75.46±14.87).
 Conclusion: The results of this study indicate that students, this
 enormous and important group in society, can get more happiness
 with planning on emotional and cognitive dimension and this is
more stability and durability.
Paper Type: Research Article.
Keywords: spiritual health, happiness, cognitions, students
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مقدمه
امروزه توجه به بعد معنوي سالمت در بسیاري از 
مدنظر قرارگرفته است و  تعاریف ارائه شده براي سالمتي 
پیشنهادهایي براي گنجاندن سالمت معنوي به عنوان یکي 
از ابعاد سالمتي در تعریف سازمان جهاني بهداشت ارائه شده 
است )1(. سازمان جهاني بهداشت در تقسیم بندی بیماری ها 
در ICD-10 بعد روحی را اضافه کرده است. به عبارت دیگر، 
همان گونه که ابعاد جسمي، رواني و اجتماعي به هم ارتباط 
دارند و در هم تأثیر می گذارند، بعد روحي انسان و سالمت 
معنوي او با سایر ابعاد سالمت در ارتباط و تأثیرگذار است؛ 
که بهتر است براي ارتقاي سالمت به آن توجه شود )2(. 
جهانی  سازمان  در  سالمت  از  که  تعریفی  حاضر  حال  در 
عبارت است از یك حالت آسودگي  شده  عنوان  بهداشت 
جسمي، رواني، اجتماعي و تنها به نبود بیماري یا ناتواني 
اطالق نمی شود بلکه شامل سه محور جسم، روان و جامعه 
می شود )3(. در طول دهه های گذشته، سالمتي بر اساس 
)سالمت جسمي، رواني و اجتماعي(  ابعاد خاصي مانند 
پیشنهاد گنجاندن بعد سالمت معنوي  تحلیل شده است. 
در مفهوم سالمت، از سوي راسل و عثمان، یك بعد مهم از 
زندگي فردي و گروهي را فراروي صاحب نظران درگیر در 

امر سالمت قرار داد )1(.
)ره( معنویت را مجموعه صفات و اعمالي  امام خمیني 
می داند که شور و جاذبه قوی و شدید و درعین حال منطقي 
و صحیح را در انسان به وجود می آورد تا او را در سیر به سوی 
خدای یگانه و محبوب عالم به طور اعجاب آوری پیش ببرد 
)4(. هانگلمان و همکاران در یك مطالعه کیفي ویژگی های 
آنان در این مطالعه  سالمت معنوي را شناسایي نموده اند. 
را »حسي از متصل بودن، هماهنگي بین  معنوی  سالمت 
خود، طبیعت و وجود متعالي که از طریق یك فرایند رشد 
پویا و منسجم دست یافتنی است و به یك شناخت هدف 
در   .)5( می دانند  نهایي و معناي زندگي منجر می شود« 
یك تعریف جامع و مانع و در ترسیم فضاي مفهوم واژه های 
سالمت معنوي می توان گفت سالمت معنوي عبارت است 
از برخورداري از حس پذیرش، احساسات مثبت، اخالق و 
حس ارتباط متقابل مثبت با یك قدرت حاکم و برتر قدسي، 
دیگران و خود که طي یك فرآیند پویا و هماهنگ شناختي، 
عاطفي، کنشي و پیامدی شخصي حاصل می آید. این تعریف 

گرفته شده براي هر تعریفي از  نظر  حدودی، حدود در  تا 
سالمت معنوي را در نظر گرفته است )6(.

کنش  و  عواطف  شناخت،  بعد  سه  شامل  معنوی  سالمت 
است. بعد شناختی، برخورداری از شناخت یا معرفت ویژه 
نسبت به خدا، انسان و خلقت و پذیرش خدا و قوانین الهی 
اولین  است.  خداوند  به سوی  درحرکت  گام  اولین  و  بوده 
قدم در این بعد شناخت خود است؛ این گام مهم ترین گام 
بعد عواطف،  گام  است.  به شناخت خداوند  برای دستیابی 
احساس آرامش، نشاط، امید و محبت ورزی نسبت به خدا و 
انبیای الهی است. از مهم ترین شاخص های سالمت معنوی و 
حاالت انسان معنوی، عواطف مثبت )محبت ورزی نسبت به 
خدا و انبیای الهی و تجربه معنوی( است. بعد کنش، روشی  
است که فرد عقاید معنوی درونی خود را در جهان خارج 

آشکار می کند )7(.
نشاط  و  بشر شادی  روانی  نیازهای  از  یکی  دیگر،  از طرف 
دارد،  افراد  زندگی  بر  که  عمده ای  تأثیر  دلیل  به  که  است 
نشاط  است.  کرده  مشغول  خود  به  را  انسان  ذهن  همواره 
و شادی از نیازهای اولیه فطری و ضروری انسان به شمار 
می رود و می توان آن را از مهم ترین عوامل سالمت خانواده 
و جامعه انگاشت. روح امید و تالش و پیشرفت در پرتو یك 

زندگی شاد و بانشاط است )8(.
واژه شادی در انگلیسی را می توان به دو معنا به کاربرد: یکی 
شادي است که در این صورت از هیجان مثبت در زمان حال 
سخن گفته ایم؛ اما معنای دوم آن، شادکامی و سعادتمندي 
است که در این معناي اخیر، شادکامی با خشنودي و 
رضایت از زندگی مترادف است و به نظر می رسد آنچه در 
روان شناسی مثبت گرا از آن بحث می شود، این معنا از آن 
می باشد )9(. خطیب به نقل از ارسطو شادکامی را در خوب 

بودن، نیکی کردن و زندگی در سایه آن می دانست )10(.
شادکامی  زمینه  در  پژوهش  گسترده ترین  می رسد  نظر  به 
حاصل  وی  باشد.  انجام گرفته  آرگایل  توسط  روان شناختی 
با عنوان »روان شناسی شادی«  پژوهش هایش را در کتابی 
آرگایل درباره معنای شادکامی  است.  نموده  گزارش 
می نویسد: گاهی گفته می شود که مفهوم شادکامی، مبهم 
و اسرارآمیز است. اما واضح است که بیشتر مردم به خوبی 
در زمینه یابی ها که از مردم  چیست.  می دانند شادکامی 
درباره معنای شادکامی سؤال شده، پاسخ داده اند که غالباً 
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شادکامی عبارت است از: بودن در حالت خوشحالی و سرور 100
یا دیگر هیجان های مثبت، یا عبارت است از: راضی بودن 
البته وی معتقد است که عالوه بر این دو  از زندگی خود. 
جزء، یعنی عواطف مثبت و رضایت، جزء سومی نیز وجود 
دارد که عبارت است از: فقدان افسردگی و اضطراب یا دیگر 

عواطف منفی )11(.
یك  هر  تأثیر  و  شادکامی  و  معنوی  سالمت  بین  ارتباط 
است  مهمی  موضوعات  از  یکی  همواره  انسان،  زندگی  بر 
تحقیق، هدف  این  در  است.  نشده  آن  به  زیادی  توجه  که 
شامل  آن  ابعاد  و  معنوی  سالمت  بین  ارتباط  تعیین 
موضوع  این  است.  شادکامی  با  کنش  و  عواطف  شناختی، 
با یك محیط علمی و پژوهشی  در دانشجویان که همواره 
اهمیت  آینده سازان کشور می باشند، حائز  و  دارند  سروکار 
بیشتری دارد. دانشجویان در کشور ما روزانه با استرس های 
رواني و جسمی شان را  زیادي مواجه می شوند که سالمت 
نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد  به مخاطره می اندازد. 
که در حدود 50% دانشجویان دارای درجاتی از افسردگی، 
73% از دانشجویان دارای درجاتی از اضطراب و 30% دارای 
درجاتی از استرس و پیامدهای آن می باشند )12(. در چنین 
شرایطي، منبعي که می تواند به آن ها کمك کند معنویت 
است؛ زیرا می تواند آن ها را در به کارگیری حل مسائل و 
درك ارزش و غناي زندگي یاري دهد. سالمت معنوي آن ها 
را قادر می سازد تا به مشکالت نگاه دیگر داشته و خود را 
به خداوند نزدیك تر احساس کنند و همین موضوع احساس 
وقتي دانشجویان  می کند.  بیشتر  را  آن ها  شادی  و  نشاط 
خالق تر و کارآمدتر می شوند و  احساس شادي کنند، 
می توانند بهتر تحصیل کنند )13(. بنابراین، می توان اذعان 
کرد که تقویت معنویت در بین دانشجویان، به عنوان عامل 
مهمي در پیشبرد سطح سالمت آنان می باشد که به دنبال 

آن سالمت روان و شادکامی آنان بهبود می یابد.
است  انجام شده  ایران  در  شادکامی  پیرامون  پژوهش های 
که  کرد  اشاره  قادری بافی  پژوهش  به  می توان  نخست  که 
شناسایی  شادمانی،  مفهوم  بررسی  به  وی  پژوهش  این  در 
زمینه های  شادی،  توهم  دنیا،  در  شادی  جلوه های  شادی، 
 .)14( است  پرداخته  شادی  پیامدهای  سلبی  و  ایجابی 
که  است  انجام شده  کهکی  داوودی  توسط  بعدی  پژوهش 
این پژوهش از نوع توصیفی است، شناخت خالق، شناخت 

حسد  و  شادی  عوامل  از  الهی  وعده های  به  توجه  و  خود 
معرفی  نشاط  موانع  عنوان  با  نفاق  و  اختالف  امیدی،  نا   و 
و  علی محمدی  پژوهش   .)15( است  داده شده  توضیح  و 
جهت گیری  با  شادکامی  بین  رابطه  بررسی  به  جا ن بزرگی 
و  پرداختند  افسردگی  و  روان شناختی  و شادکامی  مذهبی 
به این نتیجه رسیدند که بین شادکامی دینی و شادکامی 
روان شناختی رابطه معنادار مثبت و بین شادکامی دینی و 

افسردگی یك همبستگی منفی وجود دارد )16(.
با هدف بررسی رابطه بین نگرش  فرانسیس و همکاران 
دینی و شادکامی در نوجوانان، به کمك مقیاس شادکامی 
آکسفورد گزارش داده اند که، بین شادکامی و نگرش دینی 
در   .)17( رابطه ضعیف، اما معناداری وجود داشته است 
چهار عامل شادکامی  مطالعه ای دیگر بیرد و همکاران 
آنان  و رابطه آن را با تعهد دینی موردبررسی قراردادند. 
دریافتند که تعهد دینی، پیش بینی کننده شادکامی است 
و  هاالهمی   ،)19( مطالعات بوهنلین و لوئیس   .)18(
نشان دهنده   )21( کارنزارو و همکاران   ،)20( همکاران 
رابطه مثبت معنادار بین شادکامی و خوشبختی با نگرش و 
باورهای دینی است. آزاد و یزدانی )22( به بررسی رابطه بین 
نگرش دینی، سبك های مقابله ای و شادکامی در دختران و 
پسران دبیرستانی اصفهان، در سال تحصیلی1382 -1383 
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین  پرداخت. 
نگرش دینی با شادکامی رابطه مثبت و معناداری وجود 
دارد. نتایج تحقیق پارگامنت و همکاران )23( نشان می دهد 
افرادی که به طور مکرر دعا می کنند، کمتر از افسردگی و 

اضطراب رنج می برند.
و  معنوی  سالمت  بین  رابطه  تحقیق  این  اصلی  هدف 
در  مدرس  تربیت  دانشگاه  دانشجویان  میان  در  شادکامی 

سال 1392 است.

مواد و روش ها
سال  در  که  بوده  تحلیلی  توصیفی،  نوع  از  تحقیق  این 
انجام شد. جامعه آماري  1392 در دانشگاه تربیت مدرس 
در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در 
کوکران  فرمول  اساس  بر  نمونه  حجم  بودند.   1392 سال 
تعیین شده است. طبق این فرمول حجم نمونه تعداد 90 نفر 

از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به دست آمد.
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با   d= 0/03 مقدار  و   p=  0/70  ،q= تحقیق0/30  این  در 
سطح اطمینان 95% فرض شده است. تعداد 90 پرسشنامه 
رشته ها  از  دانشگاه  دانشجویان  بین  در  تصادفی  به صورت 
و دانشکده های مختلف )علوم پزشکی، مهندسی، هنر و...( 
مختلف  مکان های  در  و  مختلف  تحصیلی  نیمسال های  در 
دانشگاه اعم از کتابخانه، مسجد و سایر مکان ها و از طریق 
کمك  با  موارد  برخی  در  و  ایمیل  به صورت  یا  و  مستقیم 
اساتید در کالس توزیع شد. قبل از توزیع برای دانشجویان 
شد.  داده  پرسشنامه  موضوع  مورد  در  مختصری  توضیح 

درنهایت تعداد 90 پرسشنامه جمع آوری گردید.
پرسشنامه مورداستفاده در این تحقیق جمعاً شامل 52 سؤال 
سؤال   29 و  معنوی  مربوط سالمت  آن  سؤال   20 که  بود 
تکمیلی  به سؤاالت  به شادکامی و 3 سؤال مربوط  مربوط 
شامل  الیسون  معنوی  سالمت  استاندارد  پرسشنامه  است. 
20 سؤال که بر اساس طیف لیکرت به صورت کاماًل موافق، 
موافق، بدون نظر، مخالف و کاماًل مخالف است. به هریك 
از پاسخ ها نمره 1 تا 5 داده شد. نمره کل سالمت معنوی 
جمع نمرات سه بعد شناخت، کنش و عواطف می باشد که 
مثبت  فعل  با  عبارت های  در  دارد.  قرار   120 تا   20 بین 
پاسخ های »کاماًل موافق« نمره 5 و »کاماًل مخالف« نمره 1 
داده شد. بقیه عبارت ها با فعل منفی به صورت برعکس نمره 
داده شد. این پرسشنامه در ایران نیز توسط سایر محققین 
قرارگرفته  تائید  مورد  آن  پایائی  و  قرارگرفته  مورداستفاده 
پرسشنامه  ابزار  از  شادکامی  سنجش  برای   .)24( است 
استاندارد شادکامی آکسفورد با 29 سؤال استفاده شده که 
براي گزینه ها همیشه، گاهی، کم و اصاًل به ترتیب نمرات 
4، 3، 2 و 1 در نظر گرفته شد. محدوده نمره این پرسشنامه 
بین 0 تا 87 قرار دارد. مطابق نظر آرگایل حیطه های این 
رضایت  می باشند:  قابل تفکیك  دسته  پنج  در  پرسشنامه 
بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر،  از زندگی، حرمت خود، 
پایایی و روایی این پرسشنامه توسط علي پور  خلق مثبت. 
و آگاه  هریس سنجیده شده و نتایج نشان دادند که برای 
پایایی  اندازه گیری شادکامی در جامعه ایرانی از روایی و 
مناسب برخوردار است )25(. جهت تعیین روایی پرسشنامه 
پانل  توسط  که  محتوایی  روایی  روش  از  تحقیق  این  در 

متخصصان مورد تائید قرار گرفت، استفاده شد. جهت تعیین 
پایائی پرسشنامه، از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده  شد که 
به سالمت معنوی 0/90  آلفای محاسبه شده مربوط  مقدار 
بود. برابر  0/95  و شادکامی 0/94 و درنهایت ضریب کل 

برای تجزیه وتحلیل دادها از نرم افزار SPSS13 و روش های 
آماری توصیفی )فراوانی و درصد فراوانی( و تحلیلی )ضریب 
تجزیه وتحلیل  من ویتنی،  آزمون  پیرسون،  همبستگی 

رگرسیون خطی( استفاده شد.

یافته ها
نفر   40 و  زن   )%37/3( نفر   50 شرکت کنندگان  کل  از 
اطالعات  مابقی  دادهاند.  تشکیل  مردان  را   )%29/9(

جمعیت شناختی در جدول 1 آمده است. 

جدول 1. اطالعات جمعیت شناختی نمونه موردمطالعه

درصد فراوانی فراوانی متغیر
جنسیت

29/9 40 مرد
37/3 50 زن

سن
35/1 47 تا 25 سال
11/2 15 26-30
16/2 22 31-35

3 4 36-40
1/5 2 41 به باال

تحصیالت
54/5 73 کارشناسی ارشد
12/7 17 دکتری

وضعیت تأهل
44/8 60 مجرد
22/4 30 متأهل

وضعیت مسکن
38/1 51 خوابگاهی
18/7 25 اجاره ای
10/4 14 شخصی

وضعیت شغلی
25/4 34 شاغل
41/8 56 غیرشاغل

عالقه مند به رشته تحصیلی
15/7 21 خیلی زیاد
41 55 زیاد

10/4 14 کم
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نمرات زیرمقیاس های 102 انحراف معیار  و  میانگین  درصد، 
دانشجویان در جدول های  شادکامی  و  معنوی  سالمت 
به نتایج جداول 2 در  و  3مشخص شده است. با توجه   2
مربوط  میانگین نمره07 /4  بین سه زیرمقیاس بیش ترین 
به زیرمقیاس بعد شناخت و کمترین میانگین نمره 3/58 
پنج  بین  در  است.  عواطف  مربوط به زیرمقیاس بعد 

حیطه  به  مربوط  میانگین  بیشترین  شادکامی  زیرمقیاس 
رضایت خاطر با نمره 3/01 و کمترین آن مربوط به بهزیستی 
فاعلی با نمره 2/61 است. میانگین نمره سالمت معنوی با 
توجه به جمع میانگین )انحراف معیار( نمرات 3 مقیاس در 
میانگین نمره شادکامی با  و   )12±/85( دانشجویان 76/1 
توجه به نمرات 5 مقیاس در دانشجویان 75/46)87/14±( 

به دست آمد )جدول های 2 و 3(.

جدول 2. درصد، میانگین و انحراف معیار نمرات زیرمقیاس های سالمت معنوی دانشجویان

سؤاالتزیرمقیاس
درصد میزان انجام

انحراف میانگین
معیار کاماًل 

بدون موافقموافق
کاماًل مخالفنظر

مخالف

بعد 
شناختی

6/711/117/833/331/13/711/211نمی دانم که هستم، از کجا آمده ام و به کجا خواهم رفت.

67/825/63/33/30/04/580/719عقیده دارم که خداوند مرا دوست دارد و مراقب من است.

معتقدم خداوند غیرقابل تجسم است و به من و زندگي 
0/07/87/834/450/04/270/909روزانه من توجه ندارد.

46/735/610/05/62/24/190/982باور دارم که خداوند به فکر مشکالت من است.

10/010/016/727/835/63/691/321زندگي معناي زیادي ندارد.

44/432/210/07/85/64/021/171معتقدم، هدف خاصي براي زنده بودنم وجود دارد.

4/071/11کل

بعد

عواطف

6/714/412/231/135/63/741/268در دعا و خلوت با خداوند احساس رضایت زیادي نمی کنم.

31/138/918/97/83/33/871/051احساس می کنم زندگي یك تجربه مثبت است.

8/918/920/036/715/63/311/205احساس می کنم آینده نامعلومي دارم.

8/926/735/620/08/93/071/089در زندگي به حد کمال رسیده و از زندگي رضایت دارم.

نسبت به مسیر زندگي که در پیش رو دارم، احساس خوبي 
21/151/114/48/94/43/761/031می کنم.

9/011/213/556/210/13/471/109از زندگی ام لذت زیادي نمی برم.

26/743/316/78/94/43/791/076نسبت به آینده ام احساس خوبي دارم.

ارتباط با خداوند به من کمك می کند تا احساس تنهایي 
40/041/110/04/44/44/081/041نکنم.

15/635/613/324/411/13/201/283احساس می کنم زندگي پر از نامالیمات و ناخوشی ها است.

3/581/17کل

بعد

کنش

27/040/421/35/65/63/781/085با خداوند ارتباط معنادار خاصي دارم.

2/211/210/140/436/03/971/060از خداوند نیرو و حمایت زیادي دریافت نمی کنم.

6/715/715/739/322/53/551/197ارتباط فردي رضایت بخشي با خداوند ندارم.

وقتي رابطه صمیمي و نزدیك با خداوند دارم، احساس 
42/237/814/43/32/24/140/943کمال می کنم.

40/038/914/43/33/34/090/990ارتباط با خداوند در احساس سالمتي من نقش دارد.

3/901/07کل
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جدول 3. درصد، میانگین و انحراف معیار نمرات زیرمقیاس های شادکامی دانشجویان

سؤاالتزیرمقیاس
درصد میزان انجام

انحراف معیارمیانگین
اصاًلکمگاهیهمیشه

حیطه 
رضایت 
زندگی

8/960/023/37/82/700/741من بي نهایت شاد هستم.

33/048/910/28/03/070/868 احساس اطمینان دارم که آینده سرشار از امید است.

26/740/025/67/82/860/906 من درمجموع از همه چیز راضي هستم.

13/344/425/616/72/540/926احساس می کنم تمام ابعاد زندگي تحت کنترل من قرار دارد.

32/641/616/99/02/980/929احساس می کنم زندگي سرشار از پاداش است.

28/950/015/65/63/020/821از آنچه که هستم شادمانم.

24/440/031/14/42/840/847من همیشه یك اثر خوب روي رویدادها دارم.

44/433/316/75/63/170/903من به زندگي عشق می ورزم.

2/890/88کل

حیطه حرمت 
خود

34/447/817/80/03/170/707من خیلي به دیگران عالقه مند هستم.

21/143/326/78/92/770/887هر نوع تصمیمي را می توانم به راحتی بگیرم.

28/151/715/74/53/030/790 احساس می کنم قادر به انجام هر کاري هستم.

این روزها وقتي از خواب بیدار می شوم احساس می کنم بیش از 
13/337/835/613/32/510/890گذشته انرژي دارم.

15/748/321/314/62/650/918احساس می کنم انرژي بی حدومرزی دارم.

27/842/215/614/42/830/997کل دنیا به نظر من زیبا است.

من هرگز تا این حد به گونه ای که این روزها ازنظر فکري و ذهني 
19/837/231/411/62/650/930هوشیار هستم، نبوده ام.

2.800/90کل

حیطه 
بهزیستی 

فاعلی

11/433/033/022/72/330/956احساس می کنم در اوج دنیا هستم.

33/733/728/14/52/970/898من همه را دوست دارم و به همه عشق می ورزم.

9/032/641/616/92/340/865تمام رویدادهاي گذشته به نظر من فوق العاده شاد بوده اند.

17/851/120/011/12/760/878من همواره احساس نشاط می کنم.

14/648/325/811/22/660/865هر چیزي را می خواستم، انجام داده ام.

2/610/92کل

حیطه 
رضایت 

خاطر

وقت من طوري تنظیم شده است که می توانم هر چیزي را که 
20/037/827/814/42/630/965می خواهم انجام بدهم.

41/136/720/02/23/170/824من همیشه ارتباط خوبي با سایرین دارم.

30/348/319/12/23/070/766من همیشه یك اثر نشاط آفرین روي سایرین می گذارم.

49/428/114/67/93/190/964 زندگي من درمجموع هدف دار و معنادار است.

3/010/90کل

حیطه خلق 
مثبت

40/434/819/15/63/100/905 من همیشه متعهد و درگیر هستم.

20/246/121/312/42/740/924من فکر می کنم دنیا یك مکان فوق العاده است.

20/055/621/13/32/920/738من همیشه مي خندم.

13/651/128/46/82/720/787من فکر می کنم به طور فوق العادهاي جذاب به نظر می رسد.

7/950/628/113/52/530/827هر چیزي مرا شگفت زده می کند.

2/800/85کل
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سالمت 104 بین  داد  نشان  پیرسون  همبستگی  ضریب  آزمون 
معنوی و شادکامی همبستگی مستقیم و معنادار وجود دارد 

)جدول 4(. 
جدول 4. ماتریس ضریب همبستگی بین »سالمت 

معنوی« و »شادکامی«

شادکامی

سالمت معنوی
ضریب همبستگی پیرسون0/627

0/00p-value

نمره  معنوی،  سالمت  نمره  افزایش  با  که  بدین صورت 
سطح  در  محاسبات  )کلیه  می یابد.  افزایش  شادکامی 
اطمینان 95% با 5% خطا انجام شده است(. همچنین آزمون 
سالمت  ابعاد  بین  داد  نشان  پیرسون  همبستگی  ضریب 
معنوی و شادکامی همبستگی مستقیم و معنادار وجود دارد 

)جدول 5(. 

جدول 5. ماتریس ضریب همبستگی پیرسون بین 
متغیرهای »ابعاد سالمت معنوی« و »شادکامی«

ضریب همبستگی نام متغیر
p-valueپیرسون

بعد شناخت سالمت معنوی و 
0/5910/00شادکامی

بعد عواطف سالمت معنوی و 
0/6080/00شادکامی

بعد کنش سالمت معنوی با 
0/4590/00شادکامی

بدین صورت که با افزایش نمره ابعاد سالمت معنوی، نمره 
نشان  پیرسون  آزمون  همچنین  می یابد.  افزایش  شادکامی 
می دهد که بین تمام حیطه های شادکامی با ابعاد سالمت 
معنوی همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد )جدول 6(.

جدول 6. ماتریس ضریب همبستگی بین »ابعاد سالمت معنوی« و »حیطه های شادکامی«

خلق مثبترضایت خاطربهزیستی فاعلیحرمت خودرضایت زندگی

بعد شناخت 
سالمت معنوی

ضریب همبستگی 
0/5680/5370/5580/4980/410پیرسون

p-value0/000/000/000/000/00

بعد عواطف 
سالمت معنوی

ضریب همبستگی 
0/6240/5290/4950/6040/427پیرسون

p-value0/000/000/000/000/00

بعد کنش سالمت 
معنوی

ضریب همبستگی 
0/4100/3590/4430/4900/398پیرسون

p-value0/000/010/000/000/00
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آزمون من ویتنی نشان میدهد که وضعیت تأهل با سالمت 
معنوی )p= 0/002(، بعد شناخت )p= 0/01(، بعد عواطف 
زندگی  رضایت  و   )p=  0/003( کنش  بعد   ،)p=  0/005(
میزان  جنسیت،  اما  دارد.  معناداری  ارتباط   )p=  0/04(
تحصیالت و وضعیت مسکن بین سالمت معنوی و شادکامی 

تفاوت معناداری دیده نشد.
بر اساس تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی، سالمت معنوی و 
ابعاد آن رابطه خطی با شادکامی دارند. درنهایت مقدار ثابت و 
ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون به صورت زیر است:

Y= 20/242+0/726x
به  که  می دهد  نشان  خطی  رگرسیون  آزمون  همچنین 
ازای یك واحد تغییر در سالمت معنوی، 0/627 تغییر در 

شادکامی ایجاد می شود.

بحث
نتایج این تحقیق نشان داد بین سالمت معنوی و شادکامی 
به بیان دیگر، هرقدر که سالمت  ارتباط معنادار وجود دارد. 
معنوی دانشجویان بیشتر باشد، شادکامی آن ها نیز بیشتر 
تمام  بین  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج  است. همچنین 
وجود  معناداری  ارتباط  شادکامی  و  معنوی  سالمت  ابعاد 

دارد. 
تلفیقي  جنبه اي  حاضر،  پژوهش  در  موردبحث  موضوع 
سوی  از  و  بوده  بهداشت  آموزش  حوزه  در  نو  موضوعي  و 
دیگر با کمبود پیشینه تحقیقاتي مواجهه است؛ به طوری که 
مانند  موضوعاتی  با  رابطه  در  فقط  انجام شده  مطالعات 
معنویت، دین داری با شادکامی و یا در رابطه هوش معنوی 
در  پرداخته اند.  مربوطه  موضوعات  سایر  و  شادکامی  با 
میان تحقیقات انجام گرفته، کمتر تحقیقي سالمت معنوی 
و  شادکامی  با  رابطه  در  آن،  مؤلفه های  و  ابعاد  تمام  با  را 
حیطه هایش مورد پژوهش قرار داده اند. از میان پژوهش ها 
و مطالعات انجام شده، تحقیقاتی با مطالعه حاضر همسویی 
دارند. پژوهش نجفی و همکاران نشان داد بین معنویت فرد 

و احساس شادکامی رابطه مستقیم وجود دارد )26(.
در مطالعه ای که فرینگ و همکاران در رابطه با ارتباط بین 
سالمت معنوی، مذهب و امیدواری انجام داند، به این نتیجه 
و  معنوی  و سالمت  درونی  دین داری  بین  که  دست یافتند 

امیدواری و حاالت خلقی مثبت رابطه مستقیم دارد )27(. 
دادند  نشان  پژوهش هایی  در  عراقی پور  و  منظری توکلی 
دارد  ارتباطی مثبت وجود  و دین داری  میان شادکامی  که 
)28(. غباری بناب و متولی پور ارتباط منفی میان اضطراب و 
افسردگی و معنویت در دانشجویان دانشگاه تهران را نشان 
که  کردند  بیان  پژوهشی  در  فارل  و  دولتیل   .)29( دادند 
پایین تر  دارند،  باالیی  معنویت  که  افرادی  افسردگی  سطح 
است )30(. درباره رابطه معنویت و سالمت، مجالت پزشکی 
پژوهش های  بیشتر  نموده اند.  بیان  تفسیرهایی  آمریکا  در 
افزایش  و  معنویت  افزایش  بین  مثبتی  روابط  بنیادی، 

پیآمدهای سالمتی یافتند )31(.
با توجه به یافته های این تحقیق، می توان نتیجه گرفت که 
یکی از مهم ترین دالیلی که دانشجویان احساس شادی در 
ارتباط با خداوند ندارند مربوط به عدم شناخت کافی از خود 
و خداوند است. همان طور که قباًل اشاره شد حدود 65% از 
دانشجویان به این سؤال )نمی دانم که هستم، از کجا آمده ام 
پاسخ ها  این  داده اند.  پاسخ مخالف  به کجا خواهم رفت(  و 
نشان می دهد که دانشجویان در بعد شناخت )شناخت خود 
در  است  بهتر  و  داشته  بیشتری  تقویت  به  نیاز  و خداوند( 
این رابطه مسئولین دانشگاه با برنامه ریزی دقیق در این بعد 
برای دانشجویان تالش کنند. چراکه برخورداری از شناخت 
و معرفت ویژه نسبت به خدا، انسان و جهان هستی، رابطه 
انسان را با پروردگار عالم قوی و پایدار می کند و او از این 
ارتباط هر لحظه احساس رضایت و شادمانی می کند. ازجمله 
نتیجه مهم دیگر این تحقیق در بعد عواطف، مربوط به لذت 
 %66/3 که  می برم(  زیادی  لذت  زندگی  )از  است  زندگی 
دانشجویان اذعان داشتند که از زندگی خود لذت می برند 
و این موضوعی با جنبه مثبت است که مسئولین دانشگاه 
می توانند آن را تقویت کنند و حتی می تواند موضوعی برای 
و  معنوی  لذت  می توان  چطور  که  باشد  آینده  تحقیقات 
مادی دانشجویان را در راستای رسیدن به خداوند، باال برد. 
رضایت  احساس  مورد  در  تحقیق،  این  نتایج  از  دیگر  یکی 
است.66/7  خداوند  با  خلوت  و  دعا  در  کمال  احساس  و 
به  کنش  بعد  در  سؤاالت  به  پاسخگویی  با  دانشجویان   %
این مطلب اشاره داشتند که در خلوت با خداوند احساس 
رضایت می کنند و 78/9% از دانشجویان اذعان داشتند که 
ارتباط با خداوند در احساس سالمتی آنان نقشی دارد. البته 
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13/4% اذعان نمودند که از خداوند حمایت زیادی دریافت 106
ندارند.  خدا  با  بخشی  رضایت  ارتباط  نیز   %22/4 و  نکرده 
در همین جا باید این طور بیان کرد که عدم شناخت و عدم 
مطالعه کافی در رابطه با انسان و خداوند می تواند دلیل این 
موضوع باشد و نیاز به برنامه ریزی آموزشی در دانشگاه دارد.

بیشترین  شادکامی  با  عواطف  اینکه  به  نظر  نتیجه گیری: 
ارتباط را دارد، می توان با برنامه ریزی در بعد عواطف می توان 
برای دانشجویان تا حدی نشاط را به ارمغان آورد. لذا ایجاد و 
ترویج فرهنگ اسالمي )اعتماد، صداقت، احساس مسئولیت 
شادکامی  افزایش  و  تحقق  در  دانشجویان  بین  در   )... و 
معنوی  برای سالمت  دانشگاه  هرقدر  لذا  بود.  خواهد  مؤثر 
آن ها  شادکامی  به  منجر  کند،  سرمایه گذاری  دانشجویان 
شده و درنتیجه پیشرفت تحصیلی مضاعفی خواهد داشت و 
دانشجویان با رضایت خاطر و خلق مثبت بیشتری می توانند 
بردارند. درنتیجه  برای پیشرفت علمی و معنوی خود قدم 
هر چه قدر دانشجویان از میزان شناخت، عواطف و کنش 
پایدارتری  شادکامی  به  ببرند  بهره  بیشتر  معنوی  سالمت 

دست پیدا خواهند کرد.

سپاسگزاری
دانشگاه  بدین وسیله از اساتید دانشکده علوم پزشکي 
و کلیه افرادي که در این مطالعه همکاري  تربیت مدرس 

نموده اند صمیمانه تشکر و قدرداني می گردد.
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