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 علوم پزشکی هایررسی وضعیت سالمت معنوی در کارکنان دانشگاهب
 

 3 سید محسن هاشمی،2محمد مهدی محمدی ،*1سکینه مطیرزادهنام نویسندگان :

 معاونت فرهنگی دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر فرهنگی و کارشناس بهداشت عمومی- 1

07733450141motayers@yahoo.com 

 تغذیه معاون فرهنگی دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ارشد-2

 ارشد آموزش بهداشت،مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت فرهنگی دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر -3

hoo.comhashemi@ya-Elmoh 

 

 چکیده:

                    شودوبه عنوان رویکردي مهمم درارتاماي سمالمت عممومی درنفرهرف مه      سالمت معنوي،یکی ازابعاد مهم سالمت درانسان محسوب می مقدمه:
شمامل سمالمت جسممی،    ازآنجاکه ازنفر اسالم انسان موجودي دو ساح ی است،بنابراین سالمت وي نیزدر چند بعد قابل تصور است و شود. می

عوامل مؤثربرسالمت کارکنان ازدیدهاه اسالم داراي جامعیت است وشمامل تمیمین نیازهماي جسممی، روانمی ومعنموي       .لذاشودروانی، ودینی می
 میباشد. علوم پزشکی هايوضعیت سالمت معنوي درکارکنان دانشگاه .لذاهدف ازاین مطالعه بررسیشودمی

وضمعیت سمالمت    درزمینهباموضوعات مرتبط این مااله مروري بامراجعه به سایت هاي علمی مع بروبررسی مااالت انجام شده روش جستجو:
 علوم پزشکی به انجام رسیده است. هايدرکارکنان دانشگاه معنوي

 برچگونگی درک افمراد ازسمالم ی   اندازسالمت مذهبی که چشم-انداز مخ لف است:الف دردوچشم انسان سالمت معنوي تجربه معنويها: یافته
کمه برنگرانیهماي اج مماعی وروانمی      اندازسمالمت وجمودي   چشم-درزندهی معنویشان هنگامی که با قدرتی باالتر ارتباط دارند،م مرکز است،ب

میمانگین  العات،.طبق ن مای  مط افرادم مرکز است.سالمت وجودي درمورداین که چگونه افراد باخود،جامعه یامحیط سازهارمیشوند،بحث میکنمد 
ي سمالمت معنموي خموبی     درصمد کارکنمان از نممره    4/61بود.درمجممو   09/48و 97/52سالمت مذهبی ووجودي درکارکنان به ترتیب ءنمره

هماي اعصماب وروان،م وسمط فعالیمت جسمانی،وضمعیت مسمکن        ي بیمماري  ي خدمت،ساباه برخوردار بودند.بین سالمت معنوي وسن، ساباه
همچنین طبق مطالعه انجام شده برتعمدادي ازکارکنمان یکمی دیگرازدانشمگاههاي     داري مشاهده شد.ح ،ارتباط آماري معنیوشرکت درمناسک 

(.طبمق ن مای    r،001/0=p=45/0ومعنماداري داشمت.    مثبمت  آنهارابطمه  باشمادکامی  سم ادي  کارکنمان  معنموي  علوم پزشمکی کشور،سمالمت  
(ایممان بمه   p=006/0چشمم اندازسمازمانی    یعنمی  آن وابعماد  معنموي  رهبمري  کی،بیندیگرمطالعمات دریکمی دیگرازدانشمگاههاي علموم پزشم     
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 معنمی دارآمماري   رابطمه  آن دانشمگاه  کارکنان کاري زندهی (باکیفیتp=000/0(وتعهدسازمانی p=000/0درسازمان  (عضویتp=006/0کار 

 وجودداشت. 

 با باشد؛بنابراین موردنفرمی کارکنان سالمت تیثیرهذاربروضعیت م غیرهاي عنوان به برشادکامی آن ناشمت معنوي والاهمیت سنتیجه گیری:
تبیین واضح رسمالت  .هردید سازمانی وري بهره و شغلی،تعهد منديرضایت افزایش باعث توانمی وشادکامی معنوي سالمت درزمینه ریزيبرنامه

سازمان وتالش براي توجه به سالمت روحی وشرایط زندهی کارکنمان   هايانداز سازمان براي کارکنان،نفرسنجی ازکارکنان درباره ارزشو چشم
  .هاي سازمانی ازسوي کارکنان منجرشودتواندبه پذیرش اهداف و ارزشمی

 :سالمت معنوي،کارکنان،علوم پزشکیکلمات کلیدی

 

 

  مقدمه:

 

 و بُعدي چند موجودي انسان ( 1  .است کرده یاد م عال خداوند مخلوقات اشرف را انسان اسراء، ي سوره 50 ي آیه در کریم قرآن

 اج ماعی شناخ ی، عاطفی، اصلی بُعدهاي مخ لف منابع .(2 شناخت را او وجودي بُعدهاي باید وي، شناخت براي که است پیچیده

دانند  می زندهی کیفیت و بودن خوب سالم ی، از مهمی بخش را معنوي بُعد دنیا سراسر در .شده اند  قائل انسان براي را معنوي و

 در مهممی  نامش  همچنمین،  و کنمد  می هدفمند و معنی با را انسان زندهی که است بُعدها ترین مهم از معنوي بُعد میان، این در. 

 .(1 دارد  وي سالم ی

 تعریف در سالم ی ابعاد از یکی به عنوان معنوي سالمت هنجاندن براي سالمت،پیشنهادهایی معنوي بعد اهمیت به توجه با امروزه

 اج ماعی روانی، جسمی، آسودهی از حال ی به عنوان را سامت بهداشت جهانی سازمان (6است.  شده ارائه بهداشت جهانی سازمان

 سمالمت  بعد جدیدترین معنوي سالمتدر واقع  می شودسمنان الهام دهاان جامعه و روان جسم، محور سه شامل که کرده تعریف

 سمالمت  در اخ الل.اسمت  هرف مه  قمرار  اج مماعی  سالمت و روانی جسمی، سالمت همچون سالم ی دیگر کنارابعاد در که باشد می

 مشکالت با سازهاري همچنین  می تواند شود؛ زندهی معنی دادن دست از و افسردهی روانی، هاي آشف گی سبب تواند می معنوي

 ( 7بخشد.   ارتاا را بدن درونی ساخ ارهاي وهماهنگی

 

 دنیا در معنوی سالمت جایگاه

 اهمیت به دانشگاهها، » معنوي سالمت « تیثیر به و اند برده پی ویژه به آموزشی، مرکزهاي و دنیا مخ لف کشورهاي در امروزه

 معنوي، سالمت تیمین براي و پردازد می واژه این از خود تفسیر به هروهی هر اما .دارند اع راف سالمت هوناهون هاي جنبه در آن

 تشمخی   در را مما  میکننمد،  مطمر   سمالمت  از بخش این براي که الگوهایی و ها تعریف این با آشنایی .میکند عرضه راهکارهایی

 سمویی  از کلمبیما،  در تامپسمون  دانشمگاه  .میکنمد  یماري  دینی، معیارهاي به توجه با الگویی، نمایاندن و معنوي سالمت محدودهی

          قمدرت  تما  میکنمد  کمک انسان به که میداند انسان وجودي بخش عمیا رین را رو  و میکند مطر  انسان رو  ي درباره را معنویت

 آن تیثیر است مع اد و میداند مربوط زندهی در معنا حسّ کردن پیدا به را معنوي سالمت دیگر سوي از و آورد؛ به دست را امید و 

 از آن بمراي  و داننمد  ممی  سمن ی  هماي  دیمن  بمه  مربموط  را معنویت برخی که کند می اعالم سپس .است ناپذیر اج ناب زندهی در

        طبیعمت  بما  صملح  و دیگمران  بما  شخصی ي رابطه در رشد به را معنویت نیز برخی .آورند می مثال بودیسم و هندوییسم مسیحیت،

 تیکیمد  زنمدهی  در مثبمت  اندازي چشم از مندي بهره و مداري -ارزش تعهّد، امید، داش ن بر معنوي، سالمت از ارزیابی در.دانند می

- نفریمه   از هروهمی  طرفمی  از  .داننمد  ممی  معنموي  فار از یی نشانه را تفاوتی بی و امیدي نا اضطراب، پوچی، احساس و کنند می
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 زنمدهی  از    هایی لحفه :است ها این روشها این ي جمله از که کنند؛ می پیشنهاد معنوي سالمت بهبود براي را روشهایی پردازان

 شاد و عبادت؛ و دعا،تفکر به پرداخ ن دیگران؛ بخشیدن ؛)یاف ه توسعه(باز ذهنی داش ن و نکردن قضاوت کردن؛ سپري سکوت به را

 (3 .زندهی در بودن

 ابعماد  و معنموي  متالس بین همبس گی بررسی و دانشگاه اداري کارکنان در وشادکامی معنوي متالس تعیین تحایق، این از هدف

 معنموي  انگیزشمی  عواممل  و تحایمق  دسم اوردهاي  بر تکیه با تا است شادکامی با کنش بعد و عواطف بعد شناخ ی، بعد شامل آن،

 هردد. افزایش سازمان در وري بهره و نشاط وروحی،

 

در مطالعه مرورري نفامند حاضر ، در این منابع جس جو شده است: پایگماه هماي اطالع می فارسمی وانگلیسمی       :مواد  و روشها

س جو با اس فاده از کلید واژه ها و جمالت ممرتبط بمه   این ج  Google,Yahooو موتورهاي جس جوهر    SID,PubMedشامل 

 سالمت، معنویت، کارکنان و دانشگاههاي علوم پزشکی صورت هرف ه است.

 ي م محسموب  سمازمانی  هر هاي وسرمایه منابع ترین گ بزر از یکی انسانی نیروي که جا آن از یافته ها:

 ح می  و ریمزي  برنامه هرهونه بنابراین ، دارد کننده تعیین ناش وري بهره افزایش در ها آن سالمت که شود

 درنهایمت  توانمد  ي م هردد، کارکنان سالمت سطح ء ارتاا و حفظ به من هی که بخش این در هذاري سرمایه

      راسم اي  در جهمان  کشورهاي تمام(4 باشد راه هم ه سرماي بازهشت با و شده یی کارا افزایش به منجر

 کارکنمان  و اسماتید  ، ها هروه این میان از ولی دارند، توجه اج ما  هاي هروه همه به سالمت، به یابی تدس

 جامعه سازان آینده کننده تربیت آنان زیرا ؛ برخوردارند خاصی اهمیت از پزشکی علوم هاي دانشگاه غیرآموزشی

 ان امال  و جامعمه  بهداشت ارتااي در چنین هم و دهند می تشکیل را جامعه انسانی منابع از یکی که هس ند

 کارکنمان (          4. باشمند  داشم ه  اساسمی  ناش توانند می درمانی، بهداش ی خدمات ارائه و دیگران به آن مفاهیم

 در .می اندازد مخاطره به را آنان جسمی و روانی سالمت که هس ند مواجه زیادي شغلی هاي اس رس با پزشکی علوم هاي دانشگاه

 درک مسمائل،  حمل  در ممی تواننمد   خود، معنوي تجربه هاي کمک با که است کمک کننده منبعی معنوي، متالس شرایطی چنین

 ارتبماط  روانشمناخ ی  مشمکالت  و خمدا  بمه  قلبمی  ایممان  زندهی، از رضایت با کارکنان شادکامی .هیرند یاري زندهی غناي و ارزش

 (6 دارد معناداري

 

 شمادکامی  بما  معنموي  سامت ابعاد تمامی همچنین(6 دهد می افزایش را شادکامی میزان معنوي، هوش نمره افزایش که طوري به

 نفیمر  آدمی اساسی نیازهاي از برخی می واند مالی منابع تیمین از صرفنفر کار داشت سمنان دهاان معناداري ارتباط

 چنین هم اما کند، ارضا را توانمندي و اع ماد ارزشمندي، خود احساسات اج ماعی، ارتباط بدنی، و روانی تحرک

 کماري  محمیط  در افمراد  عمر سوم یک حداقل که این به توجه با.باشد نیز روانی فشار عمده منبع می واند کار

 و بررسمی  هیرد، می شکل کاري ساعات طی در افراد مناسبات و ازروابط بسیاري طرفی از و شود می سپري

 از اداري محیط در کار بنابراین.است برخوردار اي ویژه جایگاه از شغلی بروزفشارهاي در مؤثر عوامل شناسایی

 رهبمري  میمانگین  بیشم رین طبق ن ای  مطالعات . (5  .دارد وجود درآن شغلی فرسودهی خطر که است مشاغلی جمله

 زنمدهی  .بمود  انگیمزه  بعد به مربوطکیفیت  میانگین بیش رین و دوس ی نو  بعد به مربوط 22/3 ± 29/1معنوي

 02/0  داشمت.  وجود آماري رابطه معنی دار زندهی کیفیت با معنوي رهبري بین کلی طور به 16/3 ± 58/0کاري

P=) 8) .معناداري و مس ایم ارتباط س ادي دانشگاه کارکنان شادکامی و معنوي سالمت بین داد که نشان یاف ه ها 

 بیش ر ممی  نیز نها آ شادکامی باشد، بیش ر کارکنان س ادي معنوي متالس که قدر هر دیگر به بیان .دارد وجود

 (6 .)شد خواهد ایجاد شادکامی واحد در تغییر0/45معنوي متالس در تغییر واحد یک ازاي به( شود
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دارد، بمراي مثمال   ن یجه ي مطالعه ها نشان می دهد ارتباط معناداري بین دین و معنویت و خوب بودن و سالمت وجود هم چنین 

درصد مسیحی  2/32مشارکت کننده از ادیان مخ لف  205می توان به مطالعه ایوتزان و همکاران اشاره کرد.آنان با مطالعه بر روي 

درصمد بمدون    1/16درصدبودایی و   3/9درصد یهودي ،  2/10درصد کواکر شاخه یی از پروتس ان(ف 6/14درصد مسلمان ،  6/17، 

 (2  ند بین دین و معنویت و احساس خوب بودن ارتباط مثبت معناداري وجود دارددین مشخ ( دریاف

ي سمالمت ممذهبی و وجمودي در کارکنمان بمه       میانگین نممره هاي علوم پزشکی کشور،  طبق ن ای  دیگرمطالعات در دیگردانشگاه

ي سالمت معنوي خوبی برخوردار بودند. بین سالمت معنموي   درصد کارکنان از نمره 4/61بود. در مجمو   09/48و  97/52ترتیب 

هاي اعصاب و روان، م وسط فعالیت جسمانی، وضعیت مسکن و شرکت در مناسک حم ،   ي بیماري ي خدمت، ساباه و سن، ساباه

 (9 داري مشاهده شد.ارتباط آماري معنی

 و( 0/57  77 کارکنمان  نممرات  میمانگین  میانگین  انحراف معیار( نمره سالمت معنوي با توجمه بمه   ، دیگر  پژوهش يهایاف هطبق 

ز ممردان  ا معنماداري  طمور بمه  زنمان  در معنموي  سالمت نمره میانگین. آمد دستبه (0/56  58/75 هاآن در شادکامی نمره میانگین

  داشت آن ها رابطه مثبت و معناداري (. سالمت معنوي کارکنان س ادي با شادکامیP=0/01  بود باالتر

 45/0r= ،001/0P=) .6)      
 

 چنمان  الب ه و کرد اج ناب آن از توان نمی سادهی به که است هرانسانی زندهی بالفصل بخش اس رس :بحث

 .شموند  می روبرو شغلی هاي موقعیت در فراوانی زاي اس رس هاي محرک با روزانه نیز کارکنان دانیم، می که

 خمودي  به نمایند خشنودي احساس خود شغل از و باشند برخوردار کامل روانی سالمت از کارکنان اهر بنابراین

 شوند می کارکنان بیش ر هرچه روانی سالمت باعث و رسانده انجام به بیش ري دقت با را خویش مسولیت خود

 اهمر  کمه  دارنمد  اع اماد  محاامان  (.5 .شمود  می موجب را سازمان در کارایی حداکثر به دس یابی امکان این، و

 مناسب، شغل وطراحی کارآمد سازمانی مطلوب،ساخ ارهاي راهبردي روشن، رسال ی از برخورداري با بخواهد سازمان

 تنهما  شمغلی  تمنش  ن ای .(5 میباشد م عهد و کارآمد انسانی نیروي نیازمند هردد، نایل خود اهداف به کامل طور به

 کمه  مع ادنمد ( ٪54  پزشکی مدیران اکثر.(7 .نمود خواهد سرایت نیز زندهی جنبه هاي سایر به و باشد نمی کار محیط به محدود

 رشم ه هماي   در سالمت / معنویمت  آموزش مورد در کمی تحایق حال، این با .است مهم دانشگاه در آموزش براي سالمت / معنویت

 (10انجام هرف ه است.   پزشکی

 

 متالسم  نممره  میمانگین  بما  جمنس  م غیمر  تنهما  ت،التحصی سطح خدمت، جنس،ساباه سن، م غیرهاي میان از شادکامی و معنوي

 محمدودیت  جملمه  از(. 6  .بودند نموده کسب مردان به نسبت را باالتري معنوي سامت نمره زنان و داشت معناداري ارتباط معنوي

تحایامات صمورت هرف مه    کشور  پزشکی علوم هايدانشگاه تعداد اندکی از اداري کارکنان در فاط که باشد می آن مطالعه این هاي

 .داد تعمیم را مش رک ن ای  ب وان تا شود انجامنیز کشور دیگر هاي دانشگاه در است به ر آینده هاي پژوهش بنابراین است

 

 گیری نتیجه

 خوبی به هس ند برخوردار باالیی معنوي سامت سطح از که وکسانی هیرد می بر در را سامت ابعاد همه چ ري مانند معنوي متالس

 متالسم  بمر  شادکامی و معنوي سامت جانبه دو تیثیر .باشند موفق اج ماعی و روانی جسمی، هاي بیماري پیشگیري در توانند می

 متالسم  و شادکامی وضعیت بررسی با بنابراین باشد؛ می متالس مباحث در اهمیت حائز موضوعات دیگر از یکدیگر، روي بر و کلی

 اسمت  ضمروري  زمینه این در .هردد بررسی تواند می نیز ماوله این دو افزایش هاي ش رو یکدیگر، بر ها آن م اابل تیثیر و معنوي

 عواطمف  بعمد  که آنجایی از .دهند قرار بررسی مورد را معنوي متالس و شادکامی ضعف و قوت نااط شناسان جامعه و روانشناسان
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 هماي  مراسمم  و ممذهبی  مراسمم  و دینی مناسک برهزاري با توان می دارد، شادکامی با را همبس گی میزان باالترین معنوي سامت

 کارکنمان  ورود بدو در همچنین .نمود کمک کارکنان در شادکامی احساس و معنوي متالس بردن باال به ها، سازمان در آور نشاط

 ورود براي الزم آمادهی توانند می شادکامی، افزایش هاي راه و معنوي متالس آموزشی هاي کارهاه در کردن شرکت با دانشگاه، به

 هما  سمازمان  در وري بهمره  و نشماط  افمزایش  باعث روحی و معنوي انگیزشی عوامل تاویت با امر این .نمایند کسب را کار محل به

 و ماولمه  دو این افزایش هاي راه و شادکامی و معنوي متالس بررسی زمینه در کیفی و کمی تحایاات انجام پایان، در .شد خواهد

 پیشنهاد می هردد. متالس بر ها آن طرفه دو ارتباط
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10- Lucchetti et al.; licensee BioMed Central Ltd. 2012 
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