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Abstract 

 

Background and Purpose: The global outbreak of novel coronavirus 

(Covid-19) as a pandemic disease has stirred a wave of fear and anxiety in 

different countries, especially among the staff of Cemeteries who are 

directly exposed to infection. This disease has caused both physical and 

mental illnesses. In this regard, an effective method for the reduction of 

mental vulnerability is the promotion of spiritual health. The present study 

aimed to assess the effect of spiritual health on the reduction of COVID-19-

induced stress in cemetery staff with the mediating role of workplace 

spirituality. 

Materials and Methods: This applied descriptive study was conducted 

on 117 participants who were selected via the simple random sampling 

method from among 168 personnel of cemeteries in Karaj, Iran. A standard 

questionnaire was used to collect information. The validity and reliability 

of the questionnaire were calculated by Cronbach's alpha method. 

Results: Due to the normality of the data, the structural equation model 

and AMOS22 software were used to analyze them. According to the 

research findings, the main research hypothesis was confirmed at a 95% 

confidence level. 

Conclusion: As illustrated by the obtained results, the spiritual health 

of employees and workplace spirituality strengthened their ability to adapt 

to pathogenic conditions and control thoughts and emotions. Moreover, it 

enhanced optimism and resilience in employees and reduced Covid-19-

induced stress. 
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 ها با نقش میانجی معنویت در محیط کارر کاهش استرس ابتال به کرونا در کارکنان آرامستانتأثیر سالمت معنوی ب
 

 

 1، اکبر بهمنی2، علیرضا زمانیان*1فرشید اصالنی

  

 
 

 

 

 چكیده

 نوعی بیماری عنوانگیری جهانی ویروس جدید کرونا بهشیوع و همه سابقه و هدف:

ی از مختلف به وجود آورده و نگران یکشورهادر از ترس و اضطراب را  موجی پاندمیک،

تر است. ها که در مواجهه مستقیم با آن قرار دارند، محسوسدر کارکنان آرامستانآن ابتال به 

 زین یشناختروان یهایماریسبب بروز ب ،افراد جسمی عالوه بر تأثیر بر سالمت یماریب نیا

سالمت  یارتقا ی،روان یرپذیبیکاهش ابعاد آس هایراه ی ازکی ط،شرای ندر ای. شودمی

بر کاهش استرس  یتأثیر سالمت معنوبررسی معنوی در افراد است. پژوهش حاضر با هدف 

 انجام شد. کار طیدر مح تیمعنو یانجمی نقش با هامستاناابتال به کرونا در کارکنان آر

 از هاداده آوریجمع نظر از و کاربردی هدف، نظر از این پژوهش ها:مواد و روش

شامل  آماری عهجام آید.می شمار به میدانی مطالعات شاخه از و توصیفی تحقیقات نوع

 گیرینمونه روش از با نفر بود که 168های شهرستان کرج به تعداد کارکنان آرامستان

 شدند. برای انتخاب نمونه عنوانبه کوکران فرمول از استفاده با نفر 117 تصادفی ساده

روایی  طریق از نامهاستفاده شد. روایی پرسش استاندارد نامهپرسش از اطالعات آوریجمع

 محاسبه شد. کرونباخ آلفای شیوه از و پایایی آن توامح

ها از مدل معادالت ساختاری و ها برای تحلیل آنبا توجه به نرمال بودن داده ها:یافته

در تحقیق  اصلی یهفرضهای پژوهش، استفاده شد. با توجه به یافته 22نسخه  AMOSافزار نرم

 شد. تأیید درصد 95سطح اطمینان 

دهد سالمت معنوی در کارکنان و معنویت در محیط کار باعث یج نشان مینتا استنتاج:

آوری بینی و تابزا، کنترل افکار و احساسات، خوشتقویت توان سازگاری با شرایط بیماری

 شود و کاهش استرس ابتال به بیماری کرونا را در پی دارد.بیشتر در کارکنان می

 

سالمت معنوی، معنویت در ابتال به کرونا، استرس ، هاآرامستان های کلیدی:واژه

 محیط کار

 

 

 

استادیار، گروه مدیریت دولتی،  -1
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 1400فروردین  30دریافت: 

 1400آذر  18 اصالحات:

 1400دی  6پذیرش: 

 

 

   پژوهشی اصیل مقاله
 .50-58صفحه:  1400، سال 2، شماره 9دوره 

 

 دين و سالمت 

ها با نقش کارکنان آرامستاناصالنی، فرشید؛ زمانیان، علیرضا؛ بهمنی، اکبر. تأثیر سالمت معنوی بر کاهش استرس ابتال به کرونا در  :استناد ◄

(.فارسی) 50-58(: 2)9؛1400دین و سالمت، پاییز و زمستان  میانجی معنویت در محیط کار.
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 انهمکارو  فرشید اصالنی
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 مقدمه

شیوع نوعی بیماری واگیر جدید به  2019از دسامبر 

هان چین گزارش برای اولین بار در شهر وو 19-نام کووید

سازمان بهداشت جهانی  2020مارس  11شده است. در 

(World Health Organization شیوع بیماری را دنیاگیر )

این بیماری که در ابتدا کرونا ویروس  (.1اعالم کرد )

بندی سازمان ( و بعد از آن در طبقهCOVID-2019جدید )

یق بهداشت جهانی، سندرم حاد تنفسی نامیده شد، از طر

ترشحات مجاری تنفسی و همچنین انتقال از راه ذرات هوا 

گیری همه (.2یابد )از شخصی به شخص دیگر انتقال می

قرنطینه  موجب ،عالوه بر مرگ صدها هزار نفرکرونا 

مدت بسیاری از شهرها و کشورهای دنیا، تعطیلی طوالنی

ها، اخالل و مشکل در تولید بسیاری از بسیاری از سازمان

ها، تیییرات اساسی در الگوهای مصر  و تولید و کاال

تیییرات اساسی در الگوهای روابط در سطح فردی، بین

  (.3شد )المللی فردی، سازمانی، ملی و بین

-کرونا ویروس )کووید بحران دنیاگیر بیماریدر پی 

ویروس در  کرونافراگیری در نقاط مختلف جهان،  (2019

 3از  .تأیید شد 139۸بهمن  30صورت رسمی در  ایران به

 وضعیت در ایران از سفید خارج و وارد وضعیت 139۸اسفند 

هرچند به گفته برخی متخصصان از دی ماه  .شد هشدار

میویروس به مراکز درمانی مراجعه  بیمارانی با عالئم کرونا

شدند نمیبودن بیماری شناسایی  کردند که به علت نوپدید

 پذیری زیاد و انتشار افسارگسیخته این ویروسسرایت (.4)

ای های زیادی را در کشورهدر نقاط مختلف دنیا نگرانی

 (. 5) مختلف به وجود آورد

جهادی  هایگروه ترینمهم از در این میان یکی

 و ایثارگری یادآور همه برای حقبه که مبارز، کسانی

هستند. طوالنی  هاکارکنان آرامستان هستند، فشانیجان

پذیری زیاد آن، تجهیزات کم شدن بیماری، سرایت

های برهه ها در برخی ازمراقبتی، افزایش تعداد بستری

زمانی، تیییر رفتار ویروس و افزایش سرایت آن به جوانان، 

ابتالی دوباره بیماران در مراحل بعدی و درنتیجه افزایش 

ومیر ناشی از این بیماری در بسیاری از تعداد مرگ

دار در های زمانی موجب نگرانی و استرس ادامهبرهه

این ها شد که در تماس مستقیم با کارکنان آرامستان

 (. 6ویروس بودند )

استرس نوعی اضطراب، فشار روحی، نگرانی و ترس 

( و حالتی هیجانی و فیزیولوژیکی است که سالمت فرد 7)

(. استرس با ایجاد مشکالت، ۸دهد )را تحت تأثیر قرار می

کارایی فرد را در ابعاد مختلف زندگی شیلی، خانوادگی و 

کرونا،  گیریدر همه (.9دهد )اجتماعی کاهش می

ها با توجه به تماس مستقیم با کارکنان آرامستان

 از وسیعی ومیرهای ناشی از بیماران کرونا، دامنهمرگ

د ردنکمیتصور تجربه کردند که زمانی استرس را در 

را  اناعضای خانواده و دوستانش اطرافیان، ،هاآنبیماری 

در شرایط  های کاهش استرس. یکی از راهکندتهدید می

توجه به معنویت راهکار ساده و  (.10نا معنویت است )کرو

های جسمی و روانی به بیماری بیشتردر  ایکنندهکمک

ای آید. بیمارانی که از این راهکار مقابلهحساب می

در مقایسه با سایر بیماران در بسیاری  ،کننداستفاده می

های مربوط به سالمت پیشرفت چشمگیری از شاخص

گرایی در واقع تحقق بخشیدن به نویتمع (.11) دارند

(. معنویت یعنی اعتقاد 12ظرفیت ارزش انسان است )

بشری در حرکت به جلو و رابطه با نیرویی برتر، باور خود 

و دیگران که بر اساس آن حس آگاهی، پیوند و وارستگی 

 (. 13آید )پدید می

 ،استرسکاهش  برای هاو روش داتیتمه نیاز ا یکی

از ابعاد  یکی یاست. سالمت معنو یمت معنوسال یارتقا

 ،یکنار ابعاد جسم چهارگانه سالمت در انسان است که در

سالمت  یارتقا موجبو  گیردمیقرار  یو اجتماع یروان

هماهنگ  زیابعاد سالمت را ن ریو سا شودمی یعموم

ها را افزایش با بیماری یتوان سازگار ارک نیا کند.یم

در محیط کاری سازمان  معنویت(. 13) دهدمی

وجو و یافتن هد  غایی دربرگیرنده تالش برای جست

منظور برقراری ارتباط قوی بین فرد برای زندگی کاری به

فرد و همکاران و دیگر افرادی است که به نحوی در کار 

مشارکت دارند. همچنین به معنی سازگاری یا یگانگی 

ن او است های سازماهای اساسی فرد با ارزشبین باور
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(. معنویت در کار به معنی درک و شناسایی این است 15)

که بعدی از زندگی کارکنان درونی، باطنی و قابل پرورش 

واسطه انجام کارهای بامعنا، در زندگی اجتماعی است و به

شده، پژوهش (. با توجه به موارد بیان16یابد )پرورش می

 اهشک در معنوی سالمت حاضر با هد  بررسی تأثیر

 نقش با هاآرامستان کارکنان بین کرونا به ابتال استرس

 کار انجام شد. محیط در معنویت میانجی

هایی از شده در زمان انتشار بیماریمطالعات انجام

خانواده کرونا ویروس مانند سارس نشان داد اختالالتی 

های مسری مانند استرس و اضطراب ناشی از بیماری

بخش بهداشت و درمان را کیفیت عملکرد کارکنان 

Vinkers (2020 )(. 17دهد )شدت تحت تأثیر قرار میبه

های مقاومت در برابر استرس راه»در تحقیقی با عنوان 

آوری و ، تمرکز بر تاب«گیری بیماری کروناناشی از همه

راهکارهای تقویت آن را راهی برای کاهش استرس ناشی 

و همکاران  Olawale(. 1۸از کرونا ویروس عنوان کرد )

ویروس کرونا و »( در تحقیق خود با عنوان 2021)

دریافتند افراد « معنویت در جنوب غرب نیجریه

گرا نگرانی بیشتری در زمینه بهداشت عمومی معنویت

دارند و ممنوعیت دولت برای گردهمایی اجتماعی را 

 (. 19کنند )بیشتر رعایت می

ی تطبیقی ( در ارزیاب2020اسد زندی و همکاران )

با  19-رفتارهای سالمت معنوی مردم در پاندمی کووید

عنوان عامل شواهد دینی دریافتند باورهای دینی به

انگیزشی اخالقی، بر رفتارهای بهداشتی و سالمت معنوی 

تأثیر مثبتی  19-مردم در بحران بیولوژیکی پاندمی کووید

نجام دارد. از نظر آنان پیروی جامعه از موازین بهداشتی، ا

خودمراقبتی معنوی، مراقبت در منزل، مشارکت خانواده 

های در خدمات سالمت در سطوح پیشگیری با یافته

(. نتایج پژوهش 20علمی و شواهد دینی همخوانی دارد )

نقش بررسی »( با عنوان 2020میرحسینی و همکاران )

اضطراب  ینیبشیدر پ یو مقابله مذهب یسالمت معنو

نشان داد  «کرونا روسیتال به ومب مارانیمرگ در ب

 مارانیاضطراب را در ب یو مقابله مذهب یسالمت معنو

ابعاد  تیبا تقوو  کندمی ینیبشیکرونا پ روسیمبتال به و

 مارانیرا در ب یماریاز ب یاضطراب ناش توانیم تیمعنو

 (.21) مبتال به کرونا کاهش داد

ط ها در زمینه مباحث مربوبا بررسی پیشینه پژوهش

گیری کرونا با توجه به جدید بودن بحث، به همه

تحقیقات بسیار ناچیزی انجام شده است. بحران کرونا و 

انگیز ها بسیار غمومیر روزانه تعداد زیادی از انسانمرگ

اند. های متعددی در این اپیدمی درگیر شدهاست. سازمان

ها هستند. لزوم ظرفیت ها، آرامستانازجمله این سازمان

عنوی و سالمت معنوی در کارکنان این سازمان بیش از م

های متوفی که به دلیل پیش اهمیت دارد. حضور خانواده

ها اند، در آرامستانابتال به کرونا عزیز خود را از دست داده

 دهد. استرس ابتال به کرونا را در کارکنان افزایش می

 

 ها مواد و روش

 نظر از و کاربردی هد ، نظر از حاضر پژوهش

 شاخه از و توصیفی تحقیقات نوع ها ازداده آوریجمع

 بین ارتباط حیث از و آیدمی شمار به میدانی مطالعات

 پژوهش انجام روش. است     عل ی نوع از پژوهش متییرهای

 قابلیت آن مزایای ترینمهم که بود پیمایشی به صورت

 شامل حاضر پژوهش آماری جامعه. است نتایج تعمیم

نفر  16۸های شهرستان کرج به تعداد آرامستان کارکنان

 با نفر 117 تصادفی ساده گیرینمونه روش با بود که

 عنوانبه 1399در زمستان  کوکران فرمول از استفاده

 از اطالعات آوریجمع شدند. برای انتخاب نمونه

 نامهشد که شامل پرسش استفاده استاندارد نامهپرسش

معنویت  نامهپرسش ،(1395)سالمت معنوی سایه میری 

 نامهو پرسش (2003) در محیط کار میلیمان و همکاران

 سنجش برای. ( است2020استرس ابتال به کرونا لین )

نامه قبل روش روایی همگرا استفاده شد. پرسش از روایی

از توزیع توسط خبرگان بررسی و روایی آن تأیید شد. 

 کرونباخ فایآل شیوه از نامهپرسش پایایی آزمون برای

 در پژوهش متییرهای برای پایایی ضریب که شد استفاده

  .است شده ارائه 1 جدول

 75 کم، را درصد 45پایایی  ضریب آلفای کرونباخ

 زیاد رادرصد  95 و قبول قابل و متوسط رادرصد 
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: ضرایب آلفای کرونباخ و قابلیت اطمینان و روایی 1جدول 

 متغیرهای پژوهش
 AVE کرونباخ ضریب آلفای شاخص

 633/0 722/0 سالمت معنوی

 679/0 7۸1/0 معنویت در محیط کار

 651/0 756/0 استرس ابتال به کرونا

 

از  شتریبعدد پایایی که باتوجه به  .کرده است پیشنهاد

منظور را دارد. بهالزم  ییایپانامه ، پرسشبود درصد 70

 AVE (Averageبررسی روایی ابزار پژوهش، از معیار 

Variance Extracted برای سنجش روایی همگرا )

 5/0 استاندارد مقدار با AVE مقادیر استفاده شد که

 به توجه با .است معیار این بودن مناسب دهندهنشان

 داشتند. مطلوبی روایی پژوهشهای شاخص ،1جدول 

 

 هایافته

شده در های مطالعهاطالعات دموگرافیک آزمودنی

ده است. بیشترین تعداد نمونه نشان داده ش 2جدول 

 ها سال قرار دارد. از کل نمونه 50تا  40در بازه سنی 

نفر زن بودند و بیشترین تعداد نمونه  31نفر مرد و  ۸6

 مدرک تحصیلی زیر دیپلم داشتند.

دهد. وضعیت متییرهای پزوهش را نشان می 3جدول 

سالمت معنوی بیشترین حد و استرس ابتال به کرونا 

 ن حد میانگین را دارد.کمتری

نامه، باید از ها از طریق پرسشآوری دادهپس از جمع

 منظور تحلیل های پژوهش بهنرمال بودن یا نبودن داده

 
: فراوانی واحدهای پژوهش برحسب مشخصات 2جدول 

 دموگرافیک
 متغیر سال تعداد

 30تا  20 30

 40تا  30 33 سن

 50تا  40 54

 جمع  117

 مرد ۸6
 نسیتج

 زن 31

 جمع  117

 زیر دیپلم 6۸

 دیپلم 32 مدرک تحصیلی

 فوق دیپلم و باالتر 17

 جمع  117

 های مرکزی و پراکندگی: شاخص3جدول 
 انحراف معیار میانگین تعداد ابعاد

 59/0 21/4 117 سالمت معنوی

 49/0 10/4 117 معنویت در محیط کار

 40/0 02/2 117 استرس ابتال به کرونا

 

برای بررسی نرمال بودن  ها اطمینان حاصل کرد.داده

-کولموگرو  آمده از آزموندستهای بهنمره عامل

ها، داده بودن نرمال بررسی هنگام .شد استفاده اسمیرنو 

 در است، نرمال هاداده توزیع اینکه بر مبتنی صفر فرض

 آماره اگر بنابراین، شود؛آزموده میدرصد  5 خطای سطح

ها داده توزیع آید، دستبه 05/0 مساوی تربزرگ مونآز

، 232/0داری )همه مقادیر معنی. بود خواهد نرمال

تر هستند. نتایج بزرگ 05/0( و از حد 2۸9/0و  213/0

 نشان داده شده است. 4این آزمون در جدول 

 از بیشتر تحقیق هایشاخص (sigمعناداری ) سطح

 اسمیرو -کولموگرو  نآزمو نتایج ازآنجاکه است. 05/0

بدین ترتیب برای آزمون  کرد، تأیید راها داده بودن نرمال

های آماری از آمار پارامتریک ها و سایر آزمونفرضیه

فرضیات  آزمونبرای تأیید مدل و  ،بنابراین استفاده شد؛

نسخه  Amosافزار یابی معادالت ساختاری با نرماز مدل

  استفاده شد. 22

 

 عادالت ساختارینتایج مدل م

ها منظور آزمون معناداری فرضیهدر پژوهش حاضر به

. بر شداستفاده  Pو CRاز دو شاخص جزئی مقدار بحرانی 

مقدار بحرانی باید بیشتر از  05/0اساس سطح معناداری 

 Pبرای مقدار  05/0از  کمترهمچنین مقادیر  .باشد 96/1

های وزن شده برایحاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه

که خروجی  است 95/0رگرسیونی با مقدار صفر در سطح 

 است. 1افزار به صورت شکل نرم

  مدل مناسب برازش هایشاخص پژوهش این در
 

 اسمیرونوف-: نتایج حاصل از آزمون کولموگروف4جدول 

Sig هاشاخص کولموگروف اسمیرنوف 

 سالمت معنوی 65/2 232/0

 کارمعنویت در محیط  672/1 213/0

 استرس ابتال به کرونا 712/1 2۸9/0
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 AMOS افزارنرم : خروجی1شکل 

 

 : برازش مدل مفهومی5جدول 

CIMN CIMN/ DF P GFI NFI RMSE 

11/131 43/2 000/0 912/0 906/0 006/0 

 

تقریب  خطای دوم توان میانگین ریشه شاخص شامل

RMSEA را 0۸/0 از کمتر مقدار آن در است که 

 دیگر، سوی دانند. ازمی مدل مناسب برازش ندهدهنشان

 3 از کمتر را مناسب نسبی کای مجذور پژوهشگران مقدار

 ،GFI ،AGFI هایشاخص نمرات دانند.می قبولقابل 

RMSEA ،NFI، TLI، IFI و CFI متییر یک تا صفر بین 

 برازش دهندهنشان باشد، ترنزدیک یک به هرچه که است

درصد  90 بیشتر از نمرات هالبت است. مدل مناسب

برای برازش مدل فوق از  دارد. را مدل برازش ترینمناسب

های کلی آن در استفاده شد که شاخص AMOSافزار نرم

 آمده است.  4جدول 

توان دریافت که ، می5با توجه به اطالعات جدول 

با در نظر گرفتن نتایج  مدل برازش بسیار خوبی دارد.

های پژوهش بررسی شد که رضیهوتحلیل مدل، فتجزیه

 ارائه شده است.  5نتایج آن در جدول 

و آزمون فرضیات اصلی پژوهش،  6با توجه به جدول 

شود فرضیات اصلی پژوهش در سطح مشاهده می

شوند. فرضیه اول به تأثیر درصد تأیید می 95اطمینان 

مثبت سالمت معنوی بر معنویت در محیط کار اشاره 

برای سالمت معنوی و معنویت در  دارد. ضریب مسیر

است. فرضیه دوم به  64/0محیط کار در شرایط کرونا 

 تأثیر معکوس سالمت معنوی بر استرس ابتال به کرونا

 هاهای جزئی مربوط به فرضیهضریب رگرسیونی و مقادیر شاخص :6جدول 

 نتیجه P مقدار بحرانی ضریب رگرسیونی هافرضیه

 تأیید 000/0 543/2 64/0 معنویت در محیط کار              سالمت معنوی         

 تأیید 000/0 451/3 -55/0 استرس ابتال به کرونا       سالمت معنوی                

 تأیید 000/0 712/3 -57/0 استرس ابتال به کرونا     معنویت در محیط کار       
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رکنان که سالمت معنوی در کاطوریاشاره دارد، به

شود. ضریب مسیر آرامستان موجب کاهش استرس می

است.  -55/0برای سالمت معنوی و استرس ابتال به کرونا 

فرضیه سوم به تأثیر معکوس معنویت بر استرس ابتال به 

توانند کرونا اشاره دارد. کارکنان با روحیه معنوی می

استررس ابتال بره کرونا را کاهش دهند. معنویت در 

بر استرس ابتال به کرونا  -57/0برا ضریب  محیط کار

 گذارد.تأثیر می

 

 بحث

پژوهش حاضر تأثیر سالمت معنوی را بر استرس 

ابتال به کرونا با نقش میانجی معنویت در محیط کار در 

طور ها بررسی کرده است. همانمیان کارکنان آرامستان

که در جدول خروجی نتایج نشان داده شده است، 

ن کرد که فرضیه اول پژوهش در سطح توان بیامی

تأیید شده است؛ به این معنی که با  95/0اطمینان 

تیییر و ارتقای سالمت معنوی کارکنان، معنویت و 

آرامش معنوی در محیط کار برای مواجهه با استرس 

ناشی از بیماری نیز افزایش خواهد یافت. نتایج این 

( و 2017فرضیه با نتایج تحقیق میارکالیی و صمدی )

راستاست. ایشان در ( هم2020اسد زندی و همکاران )

با کاربست  توانندمدیران میتحقیق خود دریافتند 

های کاری محیط کردنافزا و فراهم های معنویتبرنامه

از اخالق و معنویت، زمینه را برای ارتقای  ؤممل

ها با شرایط و سازگاری آنهای روانی کارکنان توانمندی

 . سازنددشوار فراهم 

فرضیه دوم پژوهش بیانگر این است که ارتقای 

با  یتوان سازگار شیباعث افزاسالمت معنوی کارکنان 

. شودها میو کاهش استرس کارکنان آرامستانها یماریب

نتیجه فرضیه حاضر با نتایج پژوهش میرحسینی و 

( تطابق 2020همکاران )( و اسد زندی و 2020همکاران )

دهنده آن است که کارکنانی که دارد. این فرضیه نشان

سالمت معنوی دارند، با توجه به تسلطی که به باورها، 

های خود دارند، احساس امنیت شخصی هنجارها و ارزش

زا مانند و آرامش خاطر دارند و در برابر موارد استرس

دچار تشویش شدت مسری های بهاسترس ابتال به بیماری

توانند بر شوند و با کنترل افکار و احساسات خود مینمی

استرس ناشی از آن فائق آیند. درنهایت در ارتباط با 

فرضیه سوم پژوهش، معنویت در محیط کار با ضریب 

بر استرس ابتال به کرونا  95/0و در سطح اطمینان  -57/0

 تأثیرگذار است. نتایج این فرضیه با پژوهش غفاری و

و  Vinkers (2020 ،)Olawale(، 2019همکاران )

جود معنویت در محیط ( سازگار است. و2020همکاران )

مین منابع حمایتی برای فرد و نیز به شکلی أکار با ت

بینی، ثیرگذاری بر امید، خوشأتر از طریق تغیرمستقیم

به سازگاری روانی بیشتر و  ،مدیآآوری و خودکارتاب

 .شودمیمنجر ط بیماری در شرای کاهش استرس

 

 گیرینتیجه

کارکنان  ،توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا با

سایر اقشار جامعه بیشتر در معرض به نسبت ها آرامستان

توان به ترین دالیل آن میکه از عمده قرار دارندخطر 

اجساد مردگان ناشی از بیماری کرونا، ارتباط مستقیم با 

ه با فضای غیر قابل همواج ه،قرار گرفتن در فضای آلود

اشاره کرد. با در  شیلزای بینی و ماهیت استرسپیش

های ناشی از نظر گرفتن نقش معنویت در کاهش استرس

های ابتال به کرونا، تحقق چنین هدفی با ارتقای مؤلفه

سالمت معنوی، معنویت و ابعاد آن در محیط کار 

با هد  های آموزشی پذیر است. برگزاری دورهامکان

آوری، های تابهای دینی و آموزشگیری از آموزهبهره

ایجاد نگرش صحیح در زمینه بیماری، ایجاد همدلی، 

ها، ارزشیابی روابط دوستانه مدیر با کارکنان آرامستان

عادالنه و تشویق نیروهای فعال در سازمان باعث 

های ناشی از کرونا بارورسازی معنویت و کاهش استرس

 ن خواهد شد.در کارکنا

 

 اتپیشنهاد

سالمت  بین روابط پیگیری و طولی مطالعات انجام

معنوی، معنویت در محیط کار و نتایج استرس ابتال به 

 تردقیق منظور تحلیلبه مختلف زمانی فواصل در کرونا
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 با همچنین .شودمی توصیه مذکور متییرهای بین روابط

 نتقالا و آلودگی به اپیدمی کرونا و احتمال توجه

 آنالین هایکاربرد روش ،امکان صورت در بیماری،

 بیماری، به ابتال خطر ضمن کاهش نیز هاداده گردآوری

 اینکه به توجه دهد. باافزایش می را مشارکت درصد

مطالعات فقط در سطح شهرستان کرج انجام شد، 

تر در شود مطالعات در سطوح گستردهپیشنهاد می

شود که از نظر تعداد  شهرها و روستاهایی انجام

 ومیر ناشی از کرونا وضعیت متفاوتی دارند.مرگ

 

 حمایت مالی

شده  انجام مالی حمایت گونههیچ بدون پژوهش این

 .است

 

 مالحظات اخالقی

در این پژوهش تمامی اصول اخالقی مرتبط ازجمله 

 ها و رضایت آگاهانهنامهمحرمانه بودن پرسش

 .ت شده استکنندگان در پژوهش رعایشرکت

 

  تعارض منافع

 گونه تضاد منافعی وجود ندارد.هیچ

 

 تشکر و قدردانی

های شهرستان کرج که از ترمامی کارکنان آرامستان

در انرجام این پژوهش ما را یاری کردند، سپاسگزاریم و 

داریم کره یراد و خاطره همه خدمتگزارانی را گرامی می

 شهدای سالمت پیوستند.برر اثرر ابتال به بیماری کرونا به 
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