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 مقدمه
دهد که عالقه روزافزونری بره بررسری    تحقیقات نشان می

های اجتماعی، معنروی، عراطفی و رفتراری برر     ثیر جنبهأت

برودن و سرالمذ نهرا یرا بررع   برر       احساس خرو  

؛ شررناختی افررراد وجررود دارد  کرراهش مشرر الت روان 

تا احساسری  حال مفهوم معنویذ بیشتر از بقیه با داشایابا

شناسران بره   هرای اخیرر روان  در دههمطلو  رابطه دارد. 

ثیرگراار برر   أهای مثبذ کارکردهای روانی و عوامل تجنبه

 رشرد  و معنویرذ  همیرذ ا .انرد آن توجره بیشرتری کررده   

 صرورتی بره  گاشرته  دهره  چنرد  در انسران،  در معنروی 

 بهداشرذ  متخصصران  و اسران شن وانر توجره  وزافرزون ر

 1دونالرد مر  ، به گفتره  اسذ کرده لبج خود به را روانی

تریا جنبه وجرود انسرانی فرر     معنویذ مهم ،(م9009(

شده اسذ که ارتباط تن راتن ی برا بهبرود سرالمذ روان     

 افرراد  کره  اسرذ  براور ایا( برر م9000) 9وسذ .افراد دارد

 شرناختی روان ازنظرر  شر   بردون  معنوی، زندگی دارای

همچنریا   .((West, 2000: 1-160 هسرتند  سرالمی  افرراد 

دهد که معنویذ در بروز هیجانرات  تحقیقات نشان می

 4یعقرروبی .ثیرگرراار اسررذأمثبررذ همچررون شررادی ت 

در تحقیق خود به بررسی رابطره بریا هروش    ( 1432)

ا کامی دانشرجویان دانشر اه بروعلی سرین    معنوی و شاد

او نشران داد کره میران یا شرادکامی     تحقیق ررداخذ، 

یشرتر از میران یا   دانشجویان برا هروش معنروی برا  ب    

 .  اسذشادکامی دانشجویان با هوش معنوی راییا 

 بهنزدی  3«دیا و سالمذ»نوشته دو جلدی دسذ

ی اسذ ل و کمّی دسذ اوّها هبر دادمطالعه مبتنی 9000

 که ایا رابطه را در سطح جهرانی مسرتند کررده اسرذ    

(Koenig and et. Al, 2012a: 53-73). 

ی از معنویذ تلقی شمندان دیا را بخشیاند یرخب

                                                                               
1. Macdonald 
2. West 
3. Yagoobi  
4. Handbook of Religion and Health 

ترر و  اند و معنویرذ را بیران ر مفهرومی گسرترده    کرده

کرره شررامل  تررر از مفهرروم دیررا دانسررتندسرراختاریافته

های مختلف شخصیذ فرد و دیدگاه ی  فررد از  جنبه

نظر آنها معنویذ درنهایذ شامل چهرار  جهان اسذ. به

 مسئله کلیدی اسذ:

 ؛هاسیستم ارزش .1

 ؛از زندگی جوی معنا و هدفوجسذ .9

ق واند تعل ر ت میکه  ؛جوی هارمونی کلیوجسذ .4

ریزی یر  ارتبراط برا    رایه برای و به دیا را دربرب یرد

 .اسذکلیذ غایی 

عنوان یر  تجربره فراطبیعری و    هسرانجام معنویذ ب .3

 ,Delgado, 2005: 157 - 162; Sessanna ) متعالی اسرذ 

Finnell & Jezewski, 2007: 252). 

اندیشرمندان در مطالعرات خرود دیرا و      لحرا باایا

 معنویذ را در ارتباط با عمل ردهرای افرراد در زنردگی    

5سرازمان بهداشرذ جهرانی    .اندمطالعه کرده ،تنیدهدرهم
 

به مطالعه رابطه بریا دیرا، معنویرذ و     م.9001در سال 

کشرور   13باورهای افراد در کیفیذ زنردگی بریا افرراد    

ه رابطه بسیار با یی بریا  ررداخذ. نتایج آنها نشان داد ک

دینرداری، معنویرذ و باورهرای افرراد برا       عنصرهر سه 

% واریران   10کیفیذ زندگی آنهرا وجرود دارد )یعنری    

زنان احسراس   ،کیفیذ زندگی(. همچنیا در مطالعه آنها

مررردان  دربرابررر از ارتبرراط معنرروی و ایمررانرا بررا تری 

یمران  نرد و افرراد دارای آمروزش رراییا، ا    اهگزارش کرد

براقری،  نرد.  اهاما امیدواری کمتری را گزارش کررد  ؛زیاد

در ررووهش خرود نشران     ،(م9010) 1اکبرزاده و حاتمی

 اندادند که بیا هوش معنوی و شرادکامی بریا ررسرتار   

د ری وجرو اهای بوشهر رابطره مثبرذ و معنراد   بیمارستان

هرای  یا ویوگری بر  همچنیا محققان نشران دادنرد   ؛دارد

هرل،  أهمچون سا، وضرعیذ ت  نانکارکشناختی جمعیذ

سابقه کار، تحصیالت و موقعیذ کاری ررستاران با ابعاد 

                                                                               
5. WHOQOL SRPB Group 
6. Bagheri, Akbarizadeh   & Hatami  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=WHOQOL%20SRPB%20Group%5BCorporate%20Author%5D
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ی رابطرره معنرراداری وجررود  مهرروش معنرروی و شررادکا 

صبر و  میزاننو  بخش بیمارستان با بیا  لیو ؛نداشذ

 ه اسذری وجود داشتاه معنادررابط ،ررستارانش یبایی 

 ). Bagheri, Akbarizadeh   & Hatami, 2010: 130_136) 

 (م9011)در  و هم اران 1لمویری و بلوتچرسا 

معنویرذ  که به بررسی نقش ماهب و  تحقیق خود

در  فرسرررودگی شرررکلی و کررراهش رفتارهرررای   

ناسازگارانه و قصورات کاری رزشر ان اوراانر    

معنویذ و نشان دادند که بیا ماهب و  ،ررداختند

امرا   ؛فرسودگی شکلی رابطه معناداری وجود ندارد

نوشرریدن  ی ناسررازگارانه )سی ارکشرریدن،رفتارهررا

دهری  و سرو  مصررف مرواد( و خرودگزارش     ال ل

بسیار  ،تاریخچه قصورات کاری رزش ان اوراان 

طررورمنظم برره  هکرره برر کمتررر از رزشرر انی بررود  

 بررای ررداختند و روزی را های ماهبی میفعالیذ

کمترر برره   یرراررداختنرد  نیرایش بره اسررتراحذ مری   

. بیشرتر  ررداختنرد وی مری های ماهبی و معنفعالیذ

به نقش باورهای معنوی در بهبود سالمذ روان  نحققام

نقرش باورهرای    دربراره اما ررووهش کمترری    ؛ررداختند

 ندانجام دادراد ررشناختی افضعیف در مش الت روان

.(Salmoirago-Blotcher  et. Al, 2016: 189-195) 

 بره بررسری رابطره بریا     رووهش حاضرر  ،بنابرایا

معنروی و مشر الت سرالمذ روان در بریا     باورهای 

بسرریاری از  درمقابررلکره   ررداخترره کارکنران بهزیسررتی 

و  ؛ددارنر کراری   ها سختی کار و شرایط خاص سازمان

ینرری ب ررریشمعنویررذ را در  عناصرررسررهم هریرر  از 

 ده اسذ.کرتحلیل آنها مش الت سالمذ روان 

برره نقررش باورهررای دینرری و توجررهبااندیشررمندان 

به ایا  ،ادیان مختلف ذ نها افراد درر سالممعنوی د

همسرویی  آن نترایج   ری بردند کره  موضو  ررداختند و

در باورهرای دینری و    یتشرابهات بسریار   چراکه ؛ددار

                                                                               
1. Salmoirago-Blotcher  

ل امثر  ؛ بررای وجرود دارد  ماهبی در جوامر  مختلرف  

 بسیاری از باورها در مسیحیذ مشابه دیا اسالم اسذ.

در دیا اسالم، سرسپردگی عمیق و انحصراری بره   

اسذ که خداوند خدای واحد وجود دارد و باور برایا

بخشنده و مهربان اسذ. احتررام زیرادی بره قررآن کره      

 )ص(محمدحضرت  بر ریامبر اسالمنیز کالم خداسذ و 

 انیشر ها هاز زندگی و آموزمسلمانان  ود شوگااشته می

ها و اخالقیاتی که بسریار شربیه   کنند )ارزشریروی می

و احترام  ) (یا باور بر عیسیبه مسیحیذ اسذ(. همچن

همچون: نوح،  ؛بر ایشان وجود دارد که ریامبر خداسذ

حضرت . مسلمانان معتقدند ) (ابراهیم، موسی و داوود

از ی  باکره متولد شرد )حضررت مرریم(، و     ) (عیسی

 که بدنش به آسمان عروج کررد  ؛بزرگی بود ةشفادهند

 و نزدیرر  روز قیامررذ برررای بازگردانرردن عرردالذ در

خواهد گشذ. باور و احترام به تورات، زبرور  اززمیا ب

و انجیل وجود دارد. اعتقاد بره بهشرذ )محرل شرادی     

 .وجرود دارد  ابدی( و جهرنم )محرل مجرازات ابردی(    

جمعرره روز عبررادت جمعرری در اسررالم اسررذ )شرربیه  

دور هم  ،محل و افراد در مسجدِ ی شنبه در مسیحیذ(

 ؛ یعنری دنورآیمو نیایش و نماز را بجا  وندش میجم  

مسائل عملی در زنردگی   بارةجمعه درکه امامجاییدر 

حمایررذ از  ،برراور عمررومی دی ررر .خوانرردخطبرره مرری

نیازمندان و فقیران اسذ. بر مسلمانان واجب اسذ که 

کات زعنوان اندازهایشان را به% از همه ر 0/9سا نه 

% از 10 مشابه آن بر مسیحیان اسذ که سا نه ؛بپردازند

بر فقرا و نیازمندان  راندازشان رانه ر  ر  مدشان رادرآ

 نرزد بپردازند. باور قوی در اسالم وجود دارد که همره  

 ند؛سرت هفتا طبقه اجتماعی برابرر  رخدا بدون درنظر گ

که در مراسم حرج م ره تمرامی افرراد بردون      طوریهب

روشرند.  لباس مشابهی مری  ،لحاظ شدن طبقه اجتماعی

اگرچره در   ؛بیه اسالم اسرذ داری در مسیحیذ شروزه

داری در ماه کید فراوان بر آن شده اسذ. روزهأاسالم ت
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رمضان واجب اسذ و در سایر ایام نیز بره آن تشرویق   

بار دعا و مسیحیان روزی حداقل ی  بیشتر شده اسذ. 

حال آن ه مسلمانان روزانه رنج نوبرذ   ؛کنندنیایش می

رهای رردازنررد و در بسرریاری از کشرروبرره نیررایش مرری

دقیقره بررای    90مردت  وکرار بره  اسالمی تمامی کسب

هرای خرانوادگی در هرر    ود. ارزشش مینیایش متوقف 

 ؛ودشر  مری ذ )اسالم و مسیحیذ( گرامی داشرته  دو سن 

همچنیا مطالعات از نقش دیا و معنویذ در تخفیرف  

مش الت فردی و اجتمراعی در ریرروان هرر دو دیرا     

 کند.حمایذ می

ش بالینی یا مطالعه تجربی که آزمای 01از  کمدسذِ

%( 12مطالعره )  40تا حال حاضر منتشرر شرده اسرذ،    

ده شر ییرد  أطور معنرادار ت هدرمانی ماهبی بفواید روان

 (.Koenig and et. Al, 2012b: 180-182اسذ )

رفتراری   رر آزمایش برالینی دقیرق از درمران شرناختی    

بر مسیحیذ نشان داده اسذ که ایا روش بر درمران  مبتنی

 .Propst and et) رفتاری عمرومی برترری دارد   رناختیش

Al, 1992: 94-103.) حاضرر  های مشابهی درحالآزمایش

رفتاری ریشرو در ادیان )اسالم،  ردر روش درمان شناختی

 ,Koenigگیرد )مسیحیذ، بودا، هندو، یهودیذ( انجام می

2012: in press)همچنرریا چنرردیا آزمررایش بررالینی    ؛

، ی اسررالم در افسررردگیهررا هر رایرره آمرروزدرمررانی بررروان

(، Azhar and Varma, 1995:165-173) داغدیررردگی

رزالرری، حسرراناه، امینرراه و  اخررتالل اضررطرا  عمررومی  

 1سابرامانیام
 م(1223) 9و ازهر، ورمرا و خرارا    م(1223(

که نیایش یا خواندن قرآن به درمان اضرافه  زمانی نشان داد

دسرذ  هترری در درمران بر   طور معنادار نترایج به هب ،دش می

کند معنای زنردگی  معنویذ به ما کم  می ،بنابرایا؛ آمدمی

ا ت ؤبرررای سرررا  هررای  زمرا بفهمرریم، همچنرریا راسرر 

 ،معنویرذ  .کلیدی در زندگی، بیماری و مرگ فرراهم کنریم  

ظات سرخذ  رخرود در لحر   ةی  منب  اسرذ کره بره نوبر    
                                                                               
1. Razali, Hasanah, Aminah & Subramaniam 

2. Dharap 

 Azhar & et.all,1994: 1-3)هدد میاری رما را ی ،دگیرزن

(Razali & et. all, 1998: 867-872. 
 

جامعهونمونهآماری،روشپژوهش
توصیفی و از نرو    ،، رووهش حاضرمقالهبه هدف توجهبا

مشرتمل برر کلیره     آنو جامعره آمراری    اسرذ همبست ی 

کارکنان اداره بهزیستی خوی اعرم از زن و مررد در سرال    

 10نفرر )  30. نمونه تحقیق حاضر بره تعرداد   اسذ 1429

 و میان یا سرا  09تا  94نفر زن و سنیا بیا  90 ،نفر مرد

بره تعرداد کرم جامعره آمراری، کرل       که باتوجه اسذ( 43

 نمونه انتخا  شد. رایجامعه آماری ب

 

گیریاندازهابزار
صررورت ابررزار دو  ابررنمونرره رررووهش، گیررری انرردازه

 .رایرفذ
 

پرسشنامهمعنویت.5

 م.9002در سال  4و دوئینگرارسیان  را ررسشنامه معنویذ

منظور ارزیابی اهمیذ معنویرذ در زنردگی افرراد و    به

سنجش ابعاد مختلف آن ساخذ. ایا مقیاس ی  ابزار 

خودگزارشری اسرذ و آزمررودنی بایرد در یر  طیررف     

موافقذ خرود   /میزان مخالفذ ،ایدرجهچهار  3لی رت

را بررا هریرر  از عبررارات آن مشررخا سررازد. ایررا   

زیرمقیاس خودآگراهی،   3و  داردت عبار 92ررسشنامه 

هررای اهمیررذ اعتقررادات معنرروی در زنرردگی، فعالیررذ

نجد. ضرریب آلفرای   س میمعنوی و نیازهای معنوی را 

و ضررریب آلفررای زیرمقیرراس     31/0کلرری آزمررون   

اهمیذ اعتقادات معنوی در زنردگی   90/0خودآگاهی 

 90/0و نیازهای معنروی   94/0فعالیتهای معنوی  91/0

 دسذ آمد.هب

                                                                               
3. Parsian, Dunning 

4. Likert 
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پرسشنامهسالمتروان.1

( سرراخته اسررذ. م1299) 1گلرردبرگ راایررا ررسشررنامه 

صرفر  ای لی ررت از  درجه چهاربا مقیاس  آنهای گزینه

 اسرذ  94نقطه برش ررسشنامه  .تنظیم شده اسذ 4الی 

که نشان ر وجود نشان ان عردم سرالمذ روان در فررد    

 ،ترر باشرد  اسذ و هرقدر نمره فرد در ررسشرنامه رراییا  

بخرش   چهارررسشنامه  .ان ر سالمذ روان فرد اسذنش

نشران ان   ؛(9الی  1های )گزینه ،: نشان ان جسمانیدارد

 ،کرارکرد اجتمراعی   ؛(13الری   3هرای ) گزینه ،اضطرا 

 ،و نشرران ان افسررردگی  ؛(91الرری  10هررای )گزینرره

در مطالعره  رایرایی ررسشرنامه    .(93الری   99های )گزینه

 دسذ آمد.هب a =94/0 روش آلفای کرونباخر بهضحا
 

هایتحقیقیافته

 ده اسذ.آم ی زیرها های تحقیق در جدول یافته
 

 کارکنان بهزیستیمیان یا و انحراف استاندارد نمرات .5جدول
در ابعاد هوش معنوی )خودآگاهی، اعتقادات معنوی، فعالیذ 

 معنوی و نیازهای معنوی( و سالمذ روان
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 390/13 9000/13 390/10 000/9 20/19 میانگین

انحراف

استاندارد
9339/4 9133/9 914/9 320/4 493/19 



د در شرو مری  برا  دیرده  که در جردول  طورهمان

میان یا و انحراف استاندارد نمره  شده نمونه بررسی

 ؛اسررذ 493/19و  390/13ترتیررب سررالمذ روان برره

( 9عرد اعتقرادات معنروی )   همچنیا میران یا نمرره ب   

نسبذ به بقیه ابعاد )خودآگراهی، فعالیرذ معنروی و    

( 9/13و  390/10، 20/19ترتیرب:  نیازهای معنوی به

 کمتریا اسذ.
                                                                               
1. Goldberg 

 بیاراهه مربوط به متکیرهای ریشتحلیل واریان  ی  .1جدول

R 304/0- 

2R  114/0 

 000/299رگرسیون

 990/3222باقیمانده

df 5

 000/299میانگینمجذورات

F 433/9 

 010/0سطحمعناداری

 

 متغیرمالک:سالمتروان
خودآگرراهی، نیازهررای معنرروی، یا: برر ررریش هررایمتکیر

 های معنوی و اعتقادات معنویفعالیذ

د، مقرردار ضررریب بینیررمرری 1در جرردول شررماره 

بیا واردشده بره  شده بیا متکیر ریشهمبست ی محاسبه

اسذ. مقدار ضریب تبییا  -304/0و متکیر مالك مدل 

درصرد از تکییررات    4/11، یعنری  114/0برابر اسذ با 

شرود.  متکیر مالك با متکیر واردشده به مدل تبییا مری 

 α=010/0( در سرطح  433/9آمده )دسذبه Fهمچنیا 

معنررادار اسررذ و ایررا مطلررب گویررای آن اسررذ کرره  

متکیرهرای  رگرسیون معنادار بروده و حرداقل ی ری از    

 .را دارد کننده با متکیر مالكینیب ریشیا رابطه ب ریش
 

بیامربوط به متکیر ریش Tضرایب رگرسیون و نتایج آزمون  .9جدول

B
خطای

استاندارد
tبتا

سطح

معناداری

/.090/43099/1123/0000ثابت

اهمیت

اعتقادات

معنوی

900/9- 393./ 304./- 913/9- 010./ 



نشان  4گام در جدول شماره بهگرسیون گامنتایج ر

 هرد کره از بریا ابعراد هروش معنروی کره شرامل        د می

خودآگرراهی، اعتقررادات معنرروی، فعالیررذ معنرروی و   

فقط  سالمذ روان کارکنان راود، ش مینیازهای معنوی 



 هایاسالمی،سالنخست،شمارهنخستشناسیارزشروان502

 کند.ینی میب ریش متکیر اعتقادات معنوی
  

گیرینتیجه
ذ و بررسری رابطره بریا معنویر     ،هدف تحقیق حاضر

نترایج   .سالمذ روان در بریا کارکنران بهزیسرتی برود    

بیا میزان معنویرذ کارکنران برا     ،هدد میتحقیق نشان 

میزان مش الت سرالمذ روان آنهرا همبسرت ی منفری     

یعنی کارکنرانی کره در باورهرای معنروی      ؛وجود دارد

ی برا یی را در مشر الت   هرا  هنمر ،ندشتنمره رایینی دا

انی، اضرطرا ، روابرط   نشران ان جسرم  اختی )شن وانر

کارکنرران  درمقابررل،و ند شررتاجتمرراعی و افسررردگی( دا

دارای نمرات با  در اعتقادات معنروی، نمررات رراییا    

در مش الت سالمذ روان گزارش کردند. یافته حاضر 

 ،بنرابرایا  ؛( همخوانی دارد1432یعقوبی )ی ها هبا یافت

ا توانایی بشر را برای مقابلره بر   ،وان گفذ معنویذت می

روی او افرررزایش داده و مشررر الت اساسررری رررریش 

در  ود کنکمتر می ها یرایری او را درمقابل ناکامآسیب

ازطرفری نترایج    .ثیرگاار اسرذ أاحساس شادکامی او ت

معنویرذ،   عناصرر تحقیق حاضر نشان داد کره از بریا   

ینرری ب ررریشاهمیررذ و نقررش اعتقررادات معنرروی در   

 معنویذذ. مش الت سالمذ روان کارکنان معنادار اس

از  برخری  کره  اسرذ  انسران  درونری  نیازهرای  از ی ی

 سررطوح بررا تریا متضررما را آن، نظرررانصرراحب

و فرردی   عراطفی  اخالقری،  شرناختی،  رشرد  یها هزمین

 را ذمعنوی آنها (.(West, 2000: 1-160اند فر  کرده

 ام ران  افرراد  بره  کره  اننرد د مری  ایشدهتجربه توانایی

 را زمینره  و هرد د مری  را ربیشت فهم و دانش به دستیابی

 دازس می فراهم زندگی در ترقی و کمال به رسیدن برای

. (Gain, and Purohit, 2006: 867-872) 

در آن افرراد  یی اسذ کره  ها همعنویذ چالش افراد در را

کننرد و در  های زندگی، تعهد و وفاداری ریردا مری  به هدف

، رردازنرد و درنهایرذ  وجوی معنای آن میزندگی به جسذ

احساس ارتباط و ریوست ی برا آفررینش و هسرتی داشرتا،     

-Verghese, Abraham, 2008: 227) بینش معنوی اسذ

233.) 

ترریا  ممهر  باورهرا که یافته حاضر بیان ر آن اسذ 

ترتیرب  بردیا  ؛ثیرگاار برر رفترار افرراد اسرذ    أعامل ت

و اعتقرررادات افرررراد در  باورهرررا ،وان گفرررذتررر مررری

 نیرز له سالمذ نها و اختی ازجمشن وانعمل ردهای ر

 ؛تردید اساسی و مهم اسرذ مش الت سالمذ روان بی

د در تحقیقرات بعردی نقرش    شرو  میریشنهاد  ،بنابرایا

باورهای معنوی را در عمل ردهای با  و رراییا افرراد   
ی در در سالمذ اجتماعی، خانوادگی و اسرنادهای عل ر  

 د.شوبررسی های شکلی و تحصیلی مختلف موقعیذ

تمامی کارکنان محتررم اداره بهزیسرتی    از در رایان

شهرستان خوی که در انجام تحقیق حاضرر هم راری   

 نمایم.می اریزو سپاس  تش ر ،کردند
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