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بررسیرابطهاعتقاداتمعنویباسالمتروانکارکنانبهزیستیشهر
خوی،سال 5931
قاسم محمدیاری
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تاریخپذیرشمقاله31/6/12:



چکیده 
تحقیقات نشان میدهد ،عالقه روزافزونی به بررسی تأثیر جنبههای اجتماعی ،معنوی ،عاطفی و رفتاری برر سرالمذ نهرا یرا بررع

 ،برر

کاهش مش الت روانشناختی افراد وجود دارد .هدف از تحقیق حاضر ،بررسی رابطه اعتقادات و باورهای معنروی و سرالمذ روان در بریا
کارکنان اداره بهزیستی در شهر خوی اسذ .مطالعه حاضر ،توصیفی از نرو همبسرت ی اسرذ و بررای جمر آوری اطالعرات از ررسشرنامه
معنویذ رارسیان و دوئینگ (9002م) و ررسشنامه سالمذ روان گلدبرگ (1299م) استفاده شده و نتایج تحقیق نشان داده اسذ بیا معنویرذ
بهگرام نشران داد از بریا
و مش الت سالمذ روان ( )P>0/00 , r= -0/304رابطه معناداری وجود دارد .همچنیا نتایج تحلیل رگرسیون گام 
کننردهای ( )B= -0/304برا مشر الت سرالمذ روان کارکنران دارد و  11/4درصرد

عناصر معنویذ ،عنصر اعتقادات معنوی رابطه ریش 
بینری
واریان

مش الت روانشناختی کارکنان با روش اعتقادات معنوی قابل توضیح اسذ.

واژهها :سالمذ روان ،معنویذ ،دیا.
کلید 

 .1مربی دانش ده علوم انسانی دانش اه ریامنور
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کردهاند و معنویرذ را بیران ر مفهرومی گسرتردهترر و


مقدمه
تحقیقات نشان میدهد که عالقه روزافزونری بره بررسری
تأثیر جنبههای اجتماعی ،معنروی ،عراطفی و رفتراری برر
احساس خرو برودن و سرالمذ نهرا یرا بررع

برر

کرراهش مشرر الت روانشررناختی افررراد وجررود دارد؛
ایاحال مفهوم معنویذ بیشتر از بقیه با داشتا احساسری
با 
مطلو

رابطه دارد .در دهههرای اخیرر روانشناسران بره

جنبههای مثبذ کارکردهای روانی و عوامل تأثیرگراار برر

آن توجره بیشرتری کرردهانرد .اهمیرذ معنویرذ و رشرد
برهصرورتی
معنروی در انسران ،در چنرد دهره گاشرته 
روزافرزون توجره روانشناسران و متخصصران بهداشرذ

سرراختاریافتهتررر از مفهرروم دیررا دانسررتند کرره شررامل
فررد از

جنبههای مختلف شخصیذ فرد و دیدگاه ی


جهان اسذ .بهنظر آنها معنویذ درنهایذ شامل چهرار
مسئله کلیدی اسذ:
 .1سیستم ارزشها؛
جسذوجوی معنا و هدف از زندگی؛

.9
جسذوجوی هارمونی کلی؛ که می تواند تعلرق

.4
رایهریزی یر
به دیا را دربرب یرد و برای 

ارتبراط برا

کلیذ غایی اسذ.
 .3سرانجام معنویذ ب هعنوان یر

تجربره فراطبیعری و

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

1

.)Finnell & Jezewski, 2007: 252
باایاحرال اندیشرمندان در مطالعرات خرود دیرا و


شده اسذ که ارتباط تن راتن ی برا بهبرود سرالمذ روان

معنویذ را در ارتباط با عمل ردهرای افرراد در زنردگی

ایابراور اسرذ کره افرراد
افراد دارد .وسذ9000( 9م) برر 

5

روانی را به خود جلب کرده اسذ ،به گفتره مر دونالرد
)9009م) ،معنویذ مهمتریا جنبه وجرود انسرانی فرر

دارای زندگی معنوی ،بردون شر

درهمتنیده ،مطالعه کردهاند .سرازمان بهداشرذ جهرانی


روانشرناختی
ازنظرر 

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

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

باورهای افراد در کیفیذ زنردگی بریا افرراد  13کشرور

تحقیقات نشان میدهد که معنویذ در بروز هیجانرات

ررداخذ .نتایج آنها نشان داد که رابطه بسیار با یی بریا

4

هر سه عنصر دینرداری ،معنویرذ و باورهرای افرراد برا

مثبررذ همچررون شررادی تأثیرگرراار اسررذ .یعقرروبی

( )1432در تحقیق خود به بررسی رابطره بریا هروش

کیفیذ زندگی آنهرا وجرود دارد (یعنری  %10واریران

معنوی و شادکامی دانشرجویان دانشر اه بروعلی سرینا

کیفیذ زندگی) .همچنیا در مطالعه آنها ،زنان احسراس

ررداخذ ،تحقیق او نشران داد کره میران یا شرادکامی

بررا تری را از ارتبرراط معنرروی و ایمرران دربرابررر مررردان

دانشجویان برا هروش معنروی برا بیشرتر از میران یا

گزارش کرد هانرد و افرراد دارای آمروزش رراییا ،ایمران

شادکامی دانشجویان با هوش معنوی راییا اسذ.

زیاد؛ اما امیدواری کمتری را گزارش کررد هانرد .براقری،

دسذنوشته دو جلدی «دیا و سالمذ» 3نزدی به


اکبرزاده و حاتمی (9010م) ،در ررووهش خرود نشران

 9000مطالعه مبتنیبر دادههای دسذ اوّل و کمّی اسذ

دادند که بیا هوش معنوی و شرادکامی بریا ررسرتاران

که ایا رابطه را در سطح جهرانی مسرتند کررده اسرذ

بیمارستانهای بوشهر رابطره مثبرذ و معنراداری وجرود


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

دارد؛ همچنیا محققان نشران دادنرد بریا ویوگریهرای

برخی اندیشمندان دیا را بخشی از معنویذ تلقی
1. Macdonald
2. West
3. Yagoobi
4. Handbook of Religion and Health

1

جمعیذشناختی کارکنان همچون سا ،وضرعیذ تأهرل،

سابقه کار ،تحصیالت و موقعیذ کاری ررستاران با ابعاد
5. WHOQOL SRPB Group
6. Bagheri, Akbarizadeh & Hatami

بررسیرابطةاعتقاداتمعنویباسالمترواندربینکارکنانبهزیستی ...
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هرروش معنرروی و شررادکامی رابطرره معنرراداری وجررود

ماهبی در جوامر مختلرف وجرود دارد؛ بررای مثرال

نداشذ؛ ولی بیا نو بخش بیمارستان با میزان صبر و

بسیاری از باورها در مسیحیذ مشابه دیا اسالم اسذ.

ش یبایی ررستاران ،رابطره معناداری وجود داشته اسذ

در دیا اسالم ،سرسپردگی عمیق و انحصراری بره

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

خدای واحد وجود دارد و باور برایااسذ که خداوند

سا لمویری و بلوتچر 1و هم اران در (  9011م)

بخشنده و مهربان اسذ .احتررام زیرادی بره قررآن کره

تحقیق خود که به بررسی نقش ماهب و معنویرذ

(ص)

کالم خداسذ و نیز بر ریامبر اسالم حضرت محمد

در فرسرررودگی شرررکلی و کررراهش رفتارهرررای

گااشته میشود و مسلمانان از زندگی و آموزههایشران

ناسازگارانه و قصورات کاری رزشر ان اوراانر

ریروی میکنند (ارزشها و اخالقیاتی که بسریار شربیه

ررداختند  ،نشان دادند که بیا ماهب و معنویذ و

به مسیحیذ اسذ) .همچنیا باور بر عیسی( ) و احترام

فرسودگی شکلی رابطه معناداری وجود ندارد ؛ امرا

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

رفتارهررا ی ناسررازگارانه (سی ارکشرریدن ،نوشرریدن

ابراهیم ،موسی و داوود( ) .مسلمانان معتقدند حضرت

ال ل و سرو مصررف مرواد) و خرودگزارش دهری

عیسی( ) از ی

تاریخچه قصورات کاری رزش ان اوراان

باکره متولد شرد (حضررت مرریم) ،و

 ،بسیار

شفادهندة بزرگی بود؛ که بدنش به آسمان عروج کررد

کمتررر از رزشرر انی بررود کرره برر ه طررورمنظم برره

و نزدی ر

روز قیامررذ برررای بازگردانرردن عرردالذ در

فعالیذ های ماهبی می ررداختند و روزی را بررای

زمیا بازخواهد گشذ .باور و احترام به تورات ،زبرور

نیرایش بره اسررتراحذ مری ررداختنرد یررا کمترر برره

و انجیل وجود دارد .اعتقاد بره بهشرذ (محرل شرادی

فعالیذ های ماهبی و معن وی مری ررداختنرد .بیشرتر

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

محققان به نقش باورهای معنوی در بهبود سالمذ روان

جمعرره روز عبررادت جمعرری در اسررالم اسررذ (شرربیه

ررداختند؛ اما ررووهش کمترری دربراره نقرش باورهرای

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

ضعیف در مش الت روانشناختی افررراد انجام دادند

یآورند؛ یعنری
جم میشوند و نیایش و نماز را بجا م 

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

جاییکه امامجمعه دربارة مسائل عملی در زنردگی

در

بنابرایا ،رووهش حاضرر بره بررسری رابطره بریا

خطبرره مرریخوانررد .برراور عمررومی دی ررر ،حمایررذ از

باورهای معنروی و مشر الت سرالمذ روان در بریا

نیازمندان و فقیران اسذ .بر مسلمانان واجب اسذ که

کارکنران بهزیسررتی ررداخترره کره درمقابررل بسرریاری از

سا نه  %9/0از همه ر اندازهایشان را بهعنوان زکات

سازمانها سختی کار و شرایط خاص کراری دارنرد؛ و


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

از عناصررر معنویررذ را در ررریشبینرری

درآمدشان را ر نه ر اندازشان رار بر فقرا و نیازمندان

سررهم هریرر

مش الت سالمذ روان آنها تحلیل کرده اسذ.

بپردازند .باور قوی در اسالم وجود دارد که همره نرزد

اندیشررمندان باتوجررهبرره نقررش باورهررای دینرری و

خدا بدون درنظر گرفتا طبقه اجتماعی برابرر هسرتند؛

معنوی در سالمذ نها افراد در ادیان مختلف ،به ایا

طوریکه در مراسم حرج م ره تمرامی افرراد بردون

ب ه

موضو ررداختند و ری بردند کره نترایج آن همسرویی

لحاظ شدن طبقه اجتماعی ،لباس مشابهی مریروشرند.

دارد؛ چراکه تشرابهات بسریاری در باورهرای دینری و

روزهداری در مسیحیذ شبیه اسالم اسرذ؛ اگرچره در


1. Salmoirago-Blotcher

اسالم تأکید فراوان بر آن شده اسذ .روزهداری در ماه
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رمضان واجب اسذ و در سایر ایام نیز بره آن تشرویق

زنردگی ،ما را یراری میدهد(Azhar & et.all,1994: 1-3

شده اسذ .بیشتر مسیحیان روزی حداقل ی بار دعا و

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

نیایش میکنند؛ حال آن ه مسلمانان روزانه رنج نوبرذ
برره نیررایش مرریرردازنررد و در بسرریاری از کشررورهای

روشپژوهش،جامعهونمونهآماری 

اسالمی تمامی کسبوکرار برهمردت  90دقیقره بررای

توجهبه هدف مقاله ،رووهش حاضر ،توصیفی و از نرو
با 

نیایش متوقف میشود .ارزشهرای خرانوادگی در هرر

همبست ی اسرذ و جامعره آمراری آن مشرتمل برر کلیره

دو سنذ (اسالم و مسیحیذ) گرامی داشرته مریشرود؛

کارکنان اداره بهزیستی خوی اعرم از زن و مررد در سرال

همچنیا مطالعات از نقش دیا و معنویذ در تخفیرف

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

مش الت فردی و اجتمراعی در ریرروان هرر دو دیرا

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

حمایذ میکند.

 )43اسذ که باتوجهبره تعرداد کرم جامعره آمراری ،کرل

دسذِکم از  01آزمایش بالینی یا مطالعه تجربی که
تا حال حاضر منتشرر شرده اسرذ 40 ،مطالعره ()%12
فواید رواندرمانی ماهبی ب هطور معنرادار تأییرد شرده
اسذ (.)Koenig and et. Al, 2012b: 180-182
آزمایش برالینی دقیرق از درمران شرناختیرر رفتراری
مبتنیبر مسیحیذ نشان داده اسذ که ایا روش بر درمران

ناختیر رفتاری عمرومی برترری دارد

ش

( Propst and et.

جامعه آماری برای نمونه انتخا شد.

اندازهگیری 

ابزار
انرردازهگیررری نمونرره رررووهش ،ب را دو ابررزار صررورت
رایرفذ.

.5پرسشنامهمعنویت 
4

آزمایشهای مشابهی درحالحاضرر

.)Al, 1992: 94-103

ررسشنامه معنویذ را رارسیان و دوئینگ در سال 9002م.

در روش درمان شناختیر رفتاری ریشرو در ادیان (اسالم،

بهمنظور ارزیابی اهمیذ معنویرذ در زنردگی افرراد و


Koenig,

ابزار

مسیحیذ ،بودا ،هندو ،یهودیذ) انجام میگیرد (

)2012: in press؛ همچنرریا چنرردیا آزمررایش بررالینی

سنجش ابعاد مختلف آن ساخذ .ایا مقیاس ی
خودگزارشری اسرذ و آزمررودنی بایرد در یر

طیررف

3

رواندرمررانی برر رایرره آمرروزههررای اسررالم در افسررردگی،


درجهای ،میزان مخالفذ /موافقذ خرود

لی رت چهار

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

را بررا هریرر

از عبررارات آن مشررخا سررازد .ایررا

اخررتالل اضررطرا عمررومی رزالرری ،حسرراناه ،امینرراه و

ررسشنامه  92عبارت دارد و  3زیرمقیاس خودآگراهی،

سابرامانیام1223) 1م) و ازهر ،ورمرا و خرارا 1223( 9م)

اهمیررذ اعتقررادات معنرروی در زنرردگی ،فعالیررذهررای

زمانیکه نیایش یا خواندن قرآن به درمان اضرافه

نشان داد

معنوی و نیازهای معنوی را میسنجد .ضرریب آلفرای

میشد ،ب هطور معنادار نترایج بهترری در درمران بر هدسرذ

کلرری آزمررون  0/31و ضررریب آلفررای زیرمقیرراس

میکند معنای زنردگی

خودآگاهی  0/90اهمیذ اعتقادات معنوی در زنردگی

را بفهمرریم ،همچنرریا راس ر هررای زم را برررای س رؤا ت

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

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

ب هدسذ آمد.

میآمد؛ بنابرایا ،معنویذ به ما کم


ی

منب اسرذ کره بره نوبرة خرود در لحررظات سرخذ
1. Razali, Hasanah, Aminah & Subramaniam
2. Dharap

3. Parsian, Dunning
4. Likert
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ی راهه مربوط به متکیرهای ریشبیا

ایررا ررسشررنامه را گلرردبرگ1299( 1م) سرراخته اسررذ.

R

-0/304

درجهای لی ررت از صرفر

گزینههای آن با مقیاس چهار


R2

0/114

رگرسیون 

299/000

باقیمانده 

3222/990

df

5

میانگینمجذورات 

299/000

نشان ر سالمذ روان فرد اسذ .ررسشنامه چهار بخرش

F

9/433

گزینههای ( 1الی )9؛ نشران ان

دارد :نشان ان جسمانی،

سطحمعناداری 

0/010

الی  4تنظیم شده اسذ .نقطه برش ررسشنامه  94اسرذ
که نشان ر وجود نشان ان عردم سرالمذ روان در فررد
اسذ و هرقدر نمره فرد در ررسشرنامه رراییاترر باشرد،

گزینههرای ( 3الری )13؛ کرارکرد اجتمراعی،

اضطرا ،
گزینررههررای ( 10الرری )91؛ و نشرران ان افسررردگی،


متغیرمالک:سالمتروان

گزینههای ( 99الری  .)93رایرایی ررسشرنامه در مطالعره


متکیرهررای ررریشبریا :خودآگرراهی ،نیازهررای معنرروی،

حاضر بهروش آلفای کرونباخ  a =0/94ب هدسذ آمد.

فعالیذهای معنوی و اعتقادات معنوی

در جرردول شررماره  1مرریبینیررد ،مقرردار ضررریب

یافتههایتحقیق 


همبست ی محاسبهشده بیا متکیر ریشبیا واردشده بره

یافتههای تحقیق در جدولهای زیر آمده اسذ.

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

جدول.5میان یا و انحراف استاندارد نمرات کارکنان بهزیستی

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

در ابعاد هوش معنوی (خودآگاهی ،اعتقادات معنوی ،فعالیذ

متکیر مالك با متکیر واردشده به مدل تبییا مریشرود.

معنوی و نیازهای معنوی) و سالمذ روان
خودآگاهی 

اعتقاداتمعنوی 

فعالیتمعنوی 

نیازهایمعنوی 

انحراف
استاندارد 

سالمتروان 

میانگین

دسذآمده ( )9/433در سرطح
به 
همچنیا  F

19/20

9/000

10/390

13/9000

13/390

4/9339

9/9133

9/914

4/320

19/493

α=0/010

معنررادار اسررذ و ایررا مطلررب گویررای آن اسررذ کرره
رگرسیون معنادار بروده و حرداقل ی ری از متکیرهرای
ینیکننده با متکیر مالك را دارد.
ریشبیا رابطه ریشب 
جدول .9ضرایب رگرسیون و نتایج آزمون  Tمربوط به متکیر ریشبیا 


B



همانطورکه در جردول برا دیرده مریشرود در

ثابت 

نمونه بررسی شده میان یا و انحراف استاندارد نمره

اهمیت

سررالمذ روان بررهترتیررب  13/390و  19/493اسررذ؛

اعتقادات

 43/090

-9/900

خطای
استاندارد 
 1/099

./393

بتا 



-./304

t
 0/123

-9/913

سطح
معناداری 
 ./000

./010

معنوی 

همچنیا میران یا نمرره ب عرد اعتقرادات معنروی ()9



نسبذ به بقیه ابعاد (خودآگراهی ،فعالیرذ معنروی و

بهگام در جدول شماره  4نشان
نتایج رگرسیون گام 

نیازهای معنوی بهترتیرب 10/390 ،19/20 :و )13/9

مید هرد کره از بریا ابعراد هروش معنروی کره شرامل

کمتریا اسذ.

خودآگرراهی ،اعتقررادات معنرروی ،فعالیررذ معنرروی و
1. Goldberg

نیازهای معنوی میشود ،سالمذ روان کارکنان را فقط
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متکیر اعتقادات معنوی ریشبینی میکند.

نتیجهگیری 


شناسیارزشهایاسالمی،سالنخست،شمارهنخست

 
روان

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

.)233
یافته حاضر بیان ر آن اسذ که باورهرا مهر مترریا

هدف تحقیق حاضر ،بررسری رابطره بریا معنویرذ و

بردیاترتیرب

عامل تأثیرگاار برر رفترار افرراد اسرذ؛

سالمذ روان در بریا کارکنران بهزیسرتی برود .نترایج

مررریترروان گفرررذ ،باورهرررا و اعتقرررادات افرررراد در

تحقیق نشان می دهد ،بیا میزان معنویرذ کارکنران برا

عمل ردهای روانشناختی ازجمله سالمذ نها و نیرز

میزان مش الت سرالمذ روان آنهرا همبسرت ی منفری

مش الت سالمذ روان بیتردید اساسی و مهم اسرذ؛

وجود دارد؛ یعنی کارکنرانی کره در باورهرای معنروی

بنابرایا ،ریشنهاد میشرود در تحقیقرات بعردی نقرش

نمره رایینی داشتند ،نمرههرای برا یی را در مشر الت

باورهای معنوی را در عمل ردهای با و رراییا افرراد

روان شناختی (نشران ان جسرمانی ،اضرطرا  ،روابرط

در سالمذ اجتماعی ،خانوادگی و اسرنادهای علری در

اجتمرراعی و افسررردگی) داشررتند و درمقابررل ،کارکنرران

موقعیذهای شکلی و تحصیلی مختلف بررسی شود.


دارای نمرات با در اعتقادات معنروی ،نمررات رراییا

در رایان از تمامی کارکنان محتررم اداره بهزیسرتی

در مش الت سالمذ روان گزارش کردند .یافته حاضر

شهرستان خوی که در انجام تحقیق حاضرر هم راری

با یافته های یعقوبی ( )1432همخوانی دارد؛ بنرابرایا،

مینمایم.
کردند ،تش ر و سپاس زاری 

میتوان گفذ معنویذ ،توانایی بشر را برای مقابلره برا
مشررر الت اساسررری رررریشروی او افرررزایش داده و
آسیبرایری او را درمقابل ناکامیها کمتر میکند و در

احساس شادکامی او تأثیرگاار اسرذ .ازطرفری نترایج
تحقیق حاضر نشان داد کره از بریا عناصرر معنویرذ،
اهمیررذ و نقررش اعتقررادات معنرروی در ررریشبینرری
مش الت سالمذ روان کارکنان معنادار اسذ .معنویذ
ی ی از نیازهرای درونری انسران اسرذ کره برخری از
صرراحبنظررران ،آن را متضررما بررا تریا سررطوح
زمینههای رشرد شرناختی ،اخالقری ،عراطفی و فرردی
فر

کردهاند ) .)West, 2000: 1-160آنها معنویذ را

شدهای مریداننرد کره بره افرراد ام ران
توانایی تجربه 
دستیابی به دانش و فهم بیشتر را مریدهرد و زمینره را
برای رسیدن به کمال و ترقی در زندگی فراهم میسازد
).(Gain, and Purohit, 2006: 867-872
معنویذ چالش افراد در راههایی اسذ کره در آن افرراد
به هدفهای زندگی ،تعهد و وفاداری ریردا مریکننرد و در
زندگی به جسذوجوی معنای آن میرردازنرد و درنهایرذ،
احساس ارتباط و ریوست ی برا آفررینش و هسرتی داشرتا،
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