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خلفیة البحث وأهدافه :الصحة املعنوية هي احدى الذخائر القیمة اليت تؤثر على الصحة النفسیة
البشرية .ومن هذا املنطلق فإن اهلدف من هذا البحث ،دراسة عالقة جوانب الصحة النفسیة والصحة
املعنوية لدى موظفي جامعة كرمنشاه للعلوم الطبیة عام .2196
منهجیة البحث :يف هذه الدراسة املستعرضة ،مت اختیار  262موظفاً من جامعة كرمنشاه للعلوم
الطبیة بطريقة العینة العشوائیة البسیطة .قد اشتملت أداة قیاس املعلومات ،استبیان غولدنربغ لصحة
النفسیة واستبیان بالوتزيان والیسون للصحة املعنوية .وبعد مجع البیانات ،مت حتلیلها وجتزئتها باستخدام
اختبار بريسون االحصائي .متت مراعاة مجیع املوارد االخالقیة يف هذا البحث .و اضافة اىل هذا فإن
مؤلفي املقالة مل يشريوا اىل تضارب املصاحل.
الكشوفات :بناءً على الكشوفات ،كان متوسط درجات الصحة النفسیة للمشاركني  2912وكان
متوسط درجات الصحة املعنوية  .3962واضافة اىل هذا ،كان هناك عالقة ارتباط ذات داللة
احصائیة بني الصحة النفسیة واملعنوية ( .)r=1/324كان أعلى مستوى ارتباط بني الصحة املعنوية
وجانب االكتئاب وأقل ارتباطه مع جانب األعراض اجلسدية.
االستنتاج :إن ارتقاء مستوى الصحة النفسیة يف الطبقات املؤثرة والبناءة من الناس ،ضرورة حتمیة

تؤدي اىل النشاط والدينامیكیة واالزدهار لدى اجملتمع .وأظهرت النتائج أن الصحة املعنوية كانت
مؤثرة يف الصحة النفسیة لدى موظفي اجلامعة ولذلك ،فإن التخطیط من أجل ارتقاء مستوى الصحة
املعنوية يعترب من القضايا اليت جيب على املسؤلني وواضعي السیاسات ان يتخذوها بنظرة االعتبار.
يتم استناد المقالة على الترتیب التالي:
Ziapour A, Ghaderi A, Vafapoor H, Yazdani V, Saeidi Sh, Zangeneh AR. Relationship between the Subscales of Mental Health and Spiritual Health
in Staff of Kermanshah University of Medical Sciences in 2016. J Res Relig Health. 2018; 4(3): 34- 44.
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پذیرش 3 :اردیبهشت 31
نشر الكترونيكي 2 :تير 31

انسان را تحت تأثير قرار ميدهد .ازاینرو ،هدف از مطالعهی حاضر بررسي ارتباط بين
سالمت روان و سالمت معنوی در كاركنان ستادی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در
سال  7931بود.

واژگان کلیدی:

روش کار :در این پژوهش مقطعي  291نفر از كاركنان ستادی دانشگاه علوم پزشكي

ستاد دانشگاه
سالمت رواني
سالمت معنوی
كاركنان

كرمانشاه با روش نمونهگيری تصادفي ساده برای مطالعه انتخاب شدند .ابزارهای
اندازهگيری اطالعات شامل پرسشنامهی سالمت روان گلدنبرگ و پرسشنامهی
سالمت معنوی پولوتزین و اليسون بود .پس از جمعآوری اطالعات ،دادهها با استفاده از
آزمون آماری پيرسون تجزیه و تحليل شد .در این پژوهش همهی موارد اخالقي رعایت
شده است .عالوهبراین ،نویسندگان مقاله هيچگونه تضاد منافعي گزارش نكردهاند.

سابقه و هدف :سالمت معنوی ازجمله سرمایههای باارزشي است كه سالمت روان

یافتهها :بر اساس یافتههای بهدستآمده ،ميانگين نمرهی سالمت رواني
شركتكنندگان  2/39و ميانگين نمرهی سالمت معنوی آنان  9/92بود .عالوهبراین،
بين سالمت رواني و سالمت معنوی همبستگي معناداری وجود داشت (.)r=0/924
بيشترین همبستگي سالمت معنوی نيز با بُعد افسردگي و كمترین همبستگي آن با
بُعد نشانههای جسماني بود.
نتیجهگیری :ارتقاء سالمت روان قشرهای مؤثر و سازندهی جامعه الزمهی پویایي،
بالندگي و اعتالی آن جامعه است .نتایج نشان داد كه سالمت معنوی در كاركنان
دانشگاه بر سالمت روان آنان تأثيرگذار بود .ازاینرو ،برنامهریزی برای ارتقای آن ازجمله
مسائلي است كه مسئوالن و سياستگذاران مربوط باید مدنظر قرار دهند.
استناد مقاله به این صورت است:
Ziapour A, Ghaderi A, Vafapoor H, Yazdani V, Saeidi Sh, Zangeneh AR. Relationship between the Subscales of Mental Health and Spiritual Health
in Staff of Kermanshah University of Medical Sciences in 2016. J Res Relig Health. 2018; 4(3): 34- 44.
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سالمتي یكي از نيازهای اساسي انسان است كه در توسعهی
پایدار نقش بسزایي دارد ( .)7با پيشرفت علم و تكنولوژی و
مجلهی پژوهش در دین و سالمت
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رسيدن به سطح مطلوبي از سالمت جسمي ،توجه به
جنبههای دیگر سالمت ازجمله سالمت روان و معنوی نيز
معطوف شده است (.)2
سالمت روان ،نقش مهمي در تضمين پویایي و كارآمدی هر
جامعه ایفا ميكند؛ بهطوریكه یكي از محورهای ارزیابي
سالمتي جوامع مختلف ،بهداشت روان آن جامعه است (.)9
مفهوم سالمت روان شامل احساس دروني خوب بودن و
اطمينان از كارآمدی خود ،اتكا به خود؛ و ظرفيت رقابت و
خودشكوفایي توانایيهای بالقوهی فكری و هيجاني است (.)4
بر اساس نتایج مطالعات انجام شده ،اختالالت رواني یكي از
مهمترین اجزای بار بيماریها شناخته شده است و پيشبيني
ميشود كه تا سال  2020سهم اختالالت رواني و عصبي از بار
بيماریها از  70/1درصد به  71درصد افزایش یابد ( 1و .)9
یكي از مهمترین عوامل اجتماعي  -فرهنگي مرتبط با سالمت
روان كه در دهههای اخير به آن توجه شده ،سالمت معنوی
است ( .)1معنویت بُعد واالی وجودی انسان است كه در وجود
همهی انسانها به ودیعه نهاده شده است تا راه رسيدن به
كمال را طي كنند ( .)9سالمت معنوی ،ارتباطي هماهنگ و
یكپارچه بين نيروهای داخلي فراهم ميكند و در زندگي صلح،
تناسب و هماهنگي؛ و همچنين احساس ارتباط نزدیک با
خویشتن ،خدا ،جامعه و محيط را به وجود ميآورد ( .)3در
حقيقت سالمت معنوی جدیدترین بُعد سالمت است ( )70كه
دارای دو بُعد سالمت مذهبي و وجودی است .سالمت مذهبي
منعكسكنندهی ارتباط با خدا یا قدرتي بينهایت است؛ و
سالمت وجودی مطرحكنندهی ارتباط فرد با خود ،دیگران و
محيط است كه ميتوان آن را توانایي یكپارچه كردن ابعاد
مختلف وجود و داشتن انتخابهای متفاوت دانست (.)77
نتایج مطالعات نشان داده است كه سالمت روان یكي از اركان
سالمتي است و ارتقاء آن در افراد جامعه و كاركنان آن الزمهی
پویایي ،بالندگي و اعتالی آن جامعه است ( 72و  .)79در این
زمينه سازمان بينالمللي كار ،اختالالت رواني  -اجتماعي را
یكي از دالیل عمدهی بيماری ،غيبت از كار و مرگ در محيط
كار در سراسر جهان اعالم كرده است .مشكالت سالمت روان
در محيط كار ،ممكن است از طریق افزایش خطاهای شغلي،
تصميمگيری ضعيف ،از دست رفتن انگيزه و تعهد كاری؛ و
همچنين تنش و تعارض با همكاران باشد كه موجب كاهش
كارایي كاركنان ميشود (.)74
نتایج مطالعهی صفایيراد و همكاران نشان داده است كه بين
سالمت معنوی و سالمت روان رابطهی مثبتي وجود دارد

( .)71الهبخشيان و همكاران نيز به این نتيجه رسيدند كه
بدون سالمت معنوی ،ابعاد دیگر سالمتي نميتواند حداكثر
عملكرد مورد نظر را داشته باشد و رسيدن به سطح باالی
كيفيت زندگي نيز امكانپذیر نيست ( .)79رحيميان بوگر و
همكاران بيان كردند كه برخورداری از این منابع دروني توانایي
فرد را با وجود شرایط ناگوار و پيشامدهای منفي ،برای رشد
سازگارانهی خود افزایش ميدهد تا سالمت روان خود را حفظ
كند ( .)71نتایج مطالعهی اميدواری نيز نشان داد كه معنویت
ميتواند توان مقابله با مشكالت را باال ببرد و سالمت جسمي و
رواني بيشتری را به ارمغان آورد ( .)79مک كوایلي 7و همكاران
در مطالعهی خود دریافتند معنویت راهكاری رایج برای مقابله
با مشكالت رواني است كه نقش مؤثری در سالمت رواني و
جسمي افراد دارد ( .)73عالوهبراین ،در مطالعهی مورگان 2و
همكاران رابطهی معناداری بين سالمت معنوی و بُعد فيزیكي
9
و رواني و عملكردی كيفيت زندگي مشاهده شد ( .)20نلسون
و همكاران نيز نشان دادند كه سطوح باالی سالمت معنوی با
سطوح پایين متغيّرهای مربوط به اختالالت رواني مانند
افسردگي ،نااميدی و افكار خودكشي در بيماران مرتبط است
(.)27
كاركنان دانشگاههای علوم پزشكي با استرسهای شغلي
فراواني مواجه هستند كه سالمت رواني و جسمي آنان را به
مخاطره مياندازد؛ در چنين شرایطي منبعي كه ميتواند به
آنها كمک كند ،سالمت معنوی است ( 22و  .)29در این
خصوص رسالت و كاركرد اصلي دانشگاه ،آموزش و تربيت
نيروی انساني متخصص مورد نياز جامعه و فراهم آوردن
زمينهیي مساعد برای رشد و توسعهی پایدار است .از طرفي
كاركنان دانشگاه ،مجموعهی نيروی انساني متعهدی هستند
كه سالمت رواني و معنوی آنها برای موفقيت و پيشبرد اهداف
دانشگاه حائز اهميت است .با توجه به مطالب یادشده و با وجود
اهميتي كه سالمت معنوی در ارتقای سالمت رواني افراد دارد
و همچنين به دليل اینكه به این موضوع در مطالعات داخلي
كمتر توجه شده است ( )24و تحقيقي كه به بررسي وضعيت
سالمت معنوی و سالمت روان در كاركنان دانشگاه علوم
پزشكي كرمانشاه پرداخته باشد ،نيز یافت نشد؛ ازاینرو ،این
مطالعه با هدف بررسي ارتباط بين سالمت روان و سالمت
معنوی كاركنان ستادی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه صورت
گرفته است.
1

) McCauley
) Morgan
) Nelson
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روش کار
این پژوهش ازنوع توصيفي  -مقطعي است .جامعهی آماری آن
كليه كاركنان ستادی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (912
نفر) اعم از كاركنان رسمي ،پيماني و قراردادی دارای مدرک
تحصيلي دیپلم و باالتر در سال  7931بودند .حجم نمونه بر
اساس فرمول كوكران ( 291 )21نفر محاسبه شد كه در نهایت
با استفاده از روش نمونهگيری تصادفي ساده  791زن و 790
مرد برای ورود به پژوهش انتخاب شدند .تمایل نداشتن به پر
كردن پرسشنامهها معيار خروج از مطالعه در نظر گرفته شد.
ابزار جمعآوری اطالعات شامل چکليست مشخصات فردی،
پرسشنامهی سالمت عمومي گلدنبرگ 7و سالمت معنوی
پولوتزین و اليسون 2بود .چکليست مشخصات فردی نيز شامل
شامل شش سؤال در زمينهی جنس ،سن ،ميزان تحصيالت،
سنوات خدمت و وضعيت استخدام نمونههای مطالعه بود.
پرسشنامهی سالمت عمومی گلدنبرگ :گلدنبرگ این
پرسشنامهی  29سؤالي را كه چهار خردهمقياس نشانههای
جسماني ،9اضطراب و اختالل خواب ،4اختالل در كاركرد
اجتماعي 1و افسردگي 9را ارزیابي ميكند در سال 7312
طراحي كرده است ( .)29نمرهگذاری این پرسشنامه با
استفاده از مقياس ليكرت  4درجهیي ( =0اصالً تا  =9به مراتب
بيشتر از حد معمول) صورت ميگيرد .نورباال و همكاران از نظر
ویژگيهای روانسنجي ،ثبات دروني پرسشنامهی سالمت
عمومي را با  a=0/99ذكر كردهاند ( .)21هومن همساني دروني
زیرمقياسهای این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای
كرونباخ  0/99گزارش كرده است ( .)29در پژوهش حاضر نيز
با استفاده از روش آلفای كرونباخ ،ميزان پایایي  0/37به دست
آمد كه نشان ميدهد این پرسشنامه از پایایي مطلوبي
برخوردار است و سؤالها همبستگي دروني دارند.
پرسشنامهی سالمت معنوی پولوتزین و الیسون :7این
پرسشنامه شامل دو بخش است .بخش اول دارای  70سؤال
دربارهی سالمت مذهبي 9و بخش دوم دارای  70سؤال
دربارهی سالمت وجودی 3است .پاسخ سؤالها نيز به صورت
طيف ليكرت  9گزینهیي (كامالً مخالفم ،مخالفم ،نسبتاً
1

) ) Goldberg General Health Questionnaire=(GHQ- 28
) Palutzian & Elison spritual Health Questionnaire
3) Somatic Symptoms
4) Anxiety and Insomnia
5) Social Dysfunction
6
) Depression
7( Palutzian & Elison spritual Health Questionnaire
8( Religious health
9( Existential health
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مخالفم ،نسبتاً موافقم ،موافقم و كامالً موافقم) است .به
گزینهی كامالً موافقم نمرهی  9و به گزینهی كامالً مخالفم
نمرهی  7تعلق ميگيرد .در سؤالهای منفي نمرهگذاری به
شكل معكوس صورت ميگيرد .در این دو زیرمقياس (گروه
سالمت مذهبي و وجودی) هر كدام از سؤالها دارای  9نمره
است كه هر كدام از این دو مقياس  70عبارت را شامل
ميشود و هر زیرگروه نمرهی  90 - 70را به خود اختصاص
ميدهد .نمرهی كل سالمت معنوی جمع نمرههای این دو
زیرگروه است كه بين  720 - 20قرار دارد .در نهایت سالمت
معنوی به چهار گروه دستهبندی ميشود؛ گروه اول سالمت
معنوی در حد پایين نمرهی  ،40 - 20گروه دوم متوسط رو
به پایين نمرهی  ،10-47گروه سوم متوسط رو به باال نمرهی
 33-17و گروه آخر در حد باال نمرهی  720-700كسب
كردند (.)23
از این پرسشنامه در مطالعات گوناگون داخلي و خارجي
استفاده و پایایي و روایي آن نيز تأیيد شده است .پالوتزین و
اليسون ضریب آلفای كرونباخ بهزیستي مذهبي و وجودی و
كل مقياس را به ترتيب  0/37 ،0/37و  0/39گزارش كردهاند
( 79و  .)23در مطالعهی حاضر نيز ضریب آلفا معادل  0/99به
دست آمد.
در این تحقيق برای تجزیه و تحليل دادهها و محاسبهی
ضرایب پایایي از روشهای آمار توصيفي مانند ميانگين و
انحراف معيار ،ضریب همبستگي پيرسون ،70رگرسيون
چندمتغيّره و تحليل واریانس آنوا 77استفاده شد .اصول اخالقي
رعایت شده در انجام این پژوهش شامل دریافت مجوزهای
الزم از معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه ،توضيحات كامل
دربارهی اهداف و روش كار برای شركتكنندگان ،حفظ حق
انتخاب آزادانهی واحدهای پژوهش برای رد یا قبول شركت در
پژوهش ،اطمينان از محرمانه بودن اطالعات جمعآوری شده و
افشا نكردن اطالعات شخصي نمونهها بود.

یافتهها
از مجموع  291شركتكننده 17/9 ،درصد مرد 49/1 ،درصد
زن؛ و بيشتر افراد مورد مطالعه (49/9درصد) متعلق به دامنهی
سني  40-97بودند .كمترین ميزان ( 9/1درصد) را افراد با
سطح تحصيالت دیپلم و بيشترین ميزان ( 19/4درصد) را افراد
با سطح تحصيالت ليسانس به خود اختصاص دادند .بيشترین
10) Pearson
11) ANOVA
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بيشترین و كمترین ميزان به ترتيب مربوط به عوامل سالمت
مذهبي با ميانگين و انحراف معيار  9/94±0/99و سالمت
وجودی با ميانگين و انحراف معيار  9/97±0/43بوده است
(جدول شمارهی .)2
برای بررسي رابطهی سالمت رواني و سالمت معنوی نيز از
ضریب همبستگي پيرسون استفاده شد .نتایج نشان داد كه
رابطهی بين سالمت رواني و سالمت معنوی كل كاركنان مثبت
و معنيدار بود ( r=0/924و )P<0/007؛ یعني هر چه سالمت
معنوی افراد مورد مطالعه بيشتر بود ،اختاللهای نامبرده كمتر
در ميان آنها وجود داشت و بالعكس .عالوهبراین ،افسردگي
بيشترین رابطه را با سالمت معنوی ( r=0/129و  )P<0/007و
در مقابل اختالل در كاركرد اجتماعي كمترین رابطهی ممكن را
با سالمت معنوی داشت ( r=0/293و ( )P<0/007جدول
شمارهی .)9

درصد كاركنان ( 19/9درصد) سابقهی كاری بين  20 - 77سال
داشتند و فقط  74/9درصد دارای سابقهی كار زیر  70سال
بودند .ميانگين و انحراف معيار سابقهی خدمت نمونهها
 71±1/9سال بود .از نظر نوع رابطهی استخدامي نيز بيشتر
نمونهها ( 11/1درصد) نيروی پيماني بودند (جدول شمارهی .)7
ميانگين و انحراف معيار سالمت رواني كل كاركنان
 2/39±0/29بود .نتایج ميزان سالمت رواني نمونهها نشان داد
كه بيشترین ميزان مربوط به شيوع افسردگي با ميانگين و
انحراف معيار  9/29±0/91و كمترین ميزان مربوط به شيوع
اضطراب و اختالل در خواب با ميانگين و انحراف معيار
 2/13±0/99بود (جدول شمارهی .)2
ميانگين و انحراف معيار سالمت معنوی كل كاركنان
 9/39±7/2بود كه نشاندهندهی سالمت معنوی مطلوب كل
كاركنان است .نتایج سالمت معنوی نمونهها نشان داد كه

جدول  .1ویژگیهای فردی نمونههای پژوهشی ()n=267
تعداد

درصد

متغیّرها
مرد

791

17/9

زن

790

49/1

كل

291

700

پایينتر از  90سال

99

24/1

 40 - 97سال

11

29/9

 10 - 47سال

771

49/9

باالتر از  10سال

1

2/9

دیپلم

79

9/1

جنسيت

سن

فوق دیپلم

91

79/7

كارشناسي

719

19/4

كارشناسي ارشد

19

27/1

زیر  70سال

93

74/9

 20 - 77سال

711

19/9

باالتر از  27سال

17

29/9

رسمي

22

9/2

پيماني

714

11/1

قراردادی

37

94/7

سطح تحصيالت

سابقهی كاری

رابطهی استخدامي

جدول  .2شاخصهای توصیفی سالمت روانی و سالمت معنوی و

متغیّر
سالمت رواني

شاخص

میانگین (انحراف معیار)

افسردگي

(9/29 )0/91

اختالل در كاركرد اجتماعي

(2/93 )0/10

اضطراب و اختالل در خواب

(2/13 )0/99

نشانههای جسماني

(2/39 )0/44
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سالمت معنوی

مؤلفههای آن در جامعهی مورد پژوهش

میانگین
7/43

99/47

2/31

71/09

7/14

انحراف معیار
0/107

1/11

0/19

1/99

0/13

سالمت رواني كل

(2/39 )0/29

سالمت مذهبي

(9/94 )0/99

سالمت وجودی

(9/97 )0/43

سالمت معنوی كل

(9/92 )7/2
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جدول  .3ضریب همبستگی بین سالمت روانی با سالمت معنوی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نوع ارتباط

ضریب همبستگی پیرسون

مقدار احتمال

افسردگي و سالمت معنوی

**0/192

P<0/007

نشانههای جسماني و سالمت معنوی

**0/179

P<0/007

اضطراب و اختالل در خواب و سالمت معنوی

**0/922

P<0/007

اختالل در كاركرد اجتماعي و سالمت معنوی

**0/293

P<0/007

سالمت رواني و سالمت معنوی كل

**0/924

P<0/007

**Correlation is significant at the 0/001 level (2-tailed).

پژوهش حاضر به بررسي ارتباط بين سالمت رواني و سالمت
معنوی در كاركنان ستادی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در
سال  7931پرداخته است .یافتههای پژوهش نشان داد كه بين
سالمت روان و سالمت معنوی در كاركنان ارتباط مثبت و
معناداری وجود داشت .به عبارت دیگر ميتوان گفت هر چه
ميزان سالمت معنوی در كاركنان باالتر و قویتر باشد ،ميزان
آسيبهای رواني در آنها كمتر خواهد بود .همچنين سالمت
معنوی پيشبينيكنندهی مناسبي برای سالمت روان است.
این یافتهها با نتایج پژوهش دستغيب و همكاران ،ریپنتروپ و
همكاران ،7اميدواری؛ و ثناگو و همكاران كه بيان كردند
معنویت با سالمتي ،احساس خوب داشتن و بهبودی ارتباط
دارد ،همسو است ( .)99 - 90آنها معتقدند اعمال و مناسک
معنوی روزانه ،حمایت مذهبي و خود ارزشيابي مذهبي -
معنوی در زندگي فرد ميتواند بهشدت و بهطور معناداری
پيشبينيكنندهی سالمت روان و احساس خوب بودن باشد.
عالوهبراین ،این محققان كاهش ميزان سالمت معنوی را در
فرد ،با نوعي احساس فشار رواني ،اضطراب ،افسردگي و تنهایي
همراه دانستهاند .به هر روی ،آنچه ميتوان استنباط كرد این
است كه معنویت در ارتقاء سالمت روان و جسم افراد و كاهش
اختالالت ناشي از آن مؤثر بوده است (.)91
از ميان ابعاد سالمت رواني كاركنان ،بيشترین ميزان ميانگين
مربوط به افسردگي و كمترین ميانگين مربوط به اضطراب و
اختالل در خواب بود .این نتایج با مطالعات انجام شده در این
زمينه همخوان است ( 1و  .)47-99رحيميان بوگر و همكاران
شيوع  3/70درصدی اختالالت رواني را بين كارمندان بانک در
شهر تهران نشان دادند كه با نتایج این مطالعه ناهمخوان بود
( .)71نتایج مطالعات دیگر نيز نشان داده است كه بر هم
خوردن سالمت رواني كاركنان موجب افزایش ترک خدمت ،از

بين رفتن آرامش و اطمينان خاطر در محيط كار و نيز كاهش
رضایت شغلي آنها ميشود ( .)42در این مطالعه مشكل
اضطراب در ميان كاركنان در سطح پایيني قرار داشت كه با
نتایج مطالعهی خاقانيزاده و همكاران كه بيان كردهاند
شایعترین اختالل رواني در بين پرستاران اضطراب است،
همخواني ندارد ( .)49اصغرنژاد و همكاران نيز در مطالعهی
خود با استفاده از پرسشنامهی سالمت عمومي شيوع 70/3
درصدی اختالالت رواني را بين كارمندان بانک در شهر تهران
نشان ميدهند كه با پژوهش حاضر همسو نيست ( .)44وجود
اختالالت در سالمت رواني افراد سبب ميشود كه بخش
زیادی از نيروی فكری آنها به هدر رود و در نتيجه كاركنان
ادارهها توان و عالقهی كافي برای فعاليت نداشته باشند.
یافتههای این پژوهش حاكي از آن است كه سالمت مذهبي،
دارای ارتباط قویتر با سالمت روان است .این یافتهها با نتایج
مطالعات انجام شده در این زمينه همخوان است ( 79 ،77و
 .)49-41اما نتایج مطالعهی الهبخشيان و همكاران با یافتههای
مطالعهی حاضر همخوان نيست ( .)79بهاحتمال ،علت این امر
تفاوت نمونههای پژوهش است؛ چراكه مطالعهی حاضر روی
كاركنان؛ و پژوهش الهبخشيان روی بيماران مبتال به مولتيپل
اسكلروز 2انجام شده است .ميتوان گفت چنين نتایجي برای
جامعهی ما كه جامعهیي مذهبي و متمایل به ارزشهای
معنوی است ،قابل انتظار است .ليكن جو مذهبي در ایران
ممكن است در پاسخدهي به سؤالها مؤثر باشد .بنابراین هر
چه سالمت مذهبي نمونه باالتر باشد موجب ميشود سالمت
وجودی آنها نيز بيشتر باشد .ازاینرو ميتواند موجب احساس
اميدواری ،هدفمندی ،آرامش ،ایجاد نگرش مثبت به دنيا و
قدرت سازگاری باال در افراد شود .عالوهبراین ،توانایي فرد در
انجام كارها و حتي وابستگي عاطفي كمتر به اطرافيان و
داشتن معنا و هدف در زندگي را نيز موجب ميشود و در
نهایت سالمت روان را در فرد به وجود ميآورد ( .)43مطالعات

1) Rippentrop et al

2) Multiple Sclerosis

بحث
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نشان مي دهد كه افراد مذهبي بهتر از دیگران با مشكالت خود
كنار ميآیند و باورهای مذهبي نقش مهمي در سالمت افراد
 نتایج پژوهشهای انجام شده.بهویژه سالمت رواني آنان دارد
،حاكي از آن است كه هر چه باورهای مذهبي افراد بيشتر باشد
بيماریهای رواني ازجمله اختالالت اضطرابي در آنان كمتر
 معنویت و مذهب همچون سپری در برابر، ازاینرو.است
مشكالت و ناراحتيهای افراد محسوب ميشوند و مانند
ضربهگير عمل ميكنند و موجب كاهش مشكالت ناشي از
.)17  و10( كاهش سالمت رواني ميشوند
 گردآوری دادهها با استفاده از،از محدودیتهای این مطالعه
روش خودگزارشدهي بود كه این روش ممكن است بر صحت
 تفاوتهای فردی نمونههای، عالوهبراین.نتایح تأثيرگذار باشد
پژوهش نيز ممكن است بر قابليت تعميمپذیری یافتههای
پژوهش اثر بگذارد؛ ازاینرو پيشنهاد ميشود مطالعههای
 با نمونههای بيشتری انجام،توصيفي آینده در این موضوع
.شود

نتیجهگیری
بنابر یافتههای این پژوهش سالمت معنوی در كاركنان
، عالوهبراین.دانشگاه بر سالمت روان آنان تأثيرگذار است
گرایش به مسائل مذهبي و معنویت ميتواند سالمت روان افراد
را ارتقاء دهد و ميتوان از این رویكرد در خدماترساني
.بهداشت روان نيز استفاده كرد
،به نظر ميرسد تدوین برنامههایي مانند اصالح وضعيت خواب
امكانات برای فعاليت ورزشي در كاركنان ستادی و كسب
رضایت آنها تا حد امكان تأثير بسزایي در اصالح وضعيت
 برنامهریزی برای، ازاینرو.سالمت رواني آنان خواهد داشت
ارتقا ی سالمت رواني از جمله مسائلي است كه باید مسئوالن و
 پيشنهاد، بنابراین.سياستگذاران مربوط مدنظر قرار دهند
.ميشود از نتایج پژوهش حاضر در این زمينه استفاده شود
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