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Abstract
Background and Objectives: Spiritual health is one of the valuable
religious resources of humans, which helps promote mental health. In
addition, the role of happiness in mental health and life satisfaction is
considered significant. This study aimed to examine the correlation
between spiritual health and happiness in staff of Semnan University of
Medical Sciences, in 2015.
Materials and Methods: This descriptive-analytic study was
performed in the staff of Semnan University of Medical Sciences,
who were chosen through stratified random sampling and the table of
random numbers. Data collection was conducted using Paloutzian and
Ellison standard questionnaire of spiritual health and Oxford Happiness
Questionnaire revised by Argil. To analyze the data, descriptive and
inferential statistics were used in SPSS 21.
Results: In total, 149 administrative employees of Semnan University
of Medical Sciences completed the questionnaire. The mean score of
spiritual well-being was 77±0.53 and the mean happiness score was
58.75±0.56. The mean score of spiritual well-being in males and females
showed significant differences (P=0.01), and females had a higher
spiritual health. Spiritual health of the personnel and their happiness had a
significant direct correlation (r=0.45, P=0.001).
Conclusion: The mutual influence of spiritual well-being and
happiness on overall health is a debatable topic in health issues. The
importance of spiritual health and its effect on happiness as variables
affecting the general health status of employees is approved. Thus,
planning in the field of spiritual health and happiness can promote job
satisfaction, organizational commitment, and productivity
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دين و سالمت
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چكيده

ســابقه و هــدف :یکــی از ســرمایههای بــا ارزش دینــی ،ســامت معنــوی اســت کــه بــه
تأمیــن و ارتقــای ســامت روانــی افــراد کمــک میکنــد .از طرفــی نقــش شــادکامی در بهداشــت
روانــی و احســاس رضایــت از زندگــی افــراد بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ بنابرایــن هــدف از
مطالعــه حاضــر بررســی همبســتگی میــان ســامت معنــوی و شــادکامی در کارکنــان اداري
دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان در ســال  1394میباشــد.
مــواد و روشهــا :ایــن مطالعــه از نــوع توصیفی-تحلیلــی بــوده کــه بــر روي کارکنــان
ســتادی دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان بــا اســتفاده از نمونهگیــری تصادفــی طبقهبنــدی شــده
و جــدول اعــداد تصادفــی انجــام گرفــت .در جمــعآوری دادههــا از پرسشــنامههای اســتاندارد
ســامت معنــوی پولوتزیــن ( )Palutzianو الیســون ( )Elisonو پرسشــنامه شــادکامی آکســفورد
( )OHQ :Oxford Happiness Questionnaireکــه توســط آرگیــل ( )Argyleتجدیــد نظــر شــده
اســتفاده گردیــد .بــا اســتفاده از نرمافــزار آمــاری  SPSS 21و روشهــای آمــار توصيفی-تحلیلــی
در مــورد اهــداف و ســؤاالت پژوهشــی بــه قضــاوت پرداختــه شــد.
یافتههــا :در ایــن پژوهــش 149 ،نفــر از کارکنــان ســتادی دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان
پرسشــنامه را تکمیــل کردنــد .میانگیــن (انحــراف معیــار) نمــره ســامت معنــوی بــا توجــه بــه
میانگیــن نمــرات کارکنــان  )./53( 77و میانگیــن نمــره شــادکامی در آنهــا )0/56( 58/75
بهدســت آمــد .میانگیــن نمــره ســامت معنــوی در زنــان بهطــور معنــاداری از مــردان باالتــر
بــود ( .)P=0/01ســامت معنــوی کارکنــان ســتادی بــا شــادکامی آنهــا رابطــه مثبــت و معنــاداری
داشــت (.)r=0/45 ،P=0/001
اســتنتاج :تأثیــر دو جانبــه ســامت معنــوی و شــادکامی بــر ســامت کلــی و بــر روی
یکدیگــر از موضوعــات قابــل بحــث در مباحــث ســامت اســت .اهمیــت ســامت معنــوی و
نقــش آن بــر شــادکامی بهعنــوان متغیرهــای تأثیرگــذار بــر وضعیــت ســامت کارکنــان مــورد
میباشــد؛ بنابرایــن بــا برنامهریــزی در زمینــه ســامت معنــوی و شــادکامی میتــوان باعــث
افزایــش رضایتمنــدی شــغلی ،تعهــد و بهــرهوری ســازمانی گردیــد.
واژههای کلیدی :سالمت معنوی ،شادکامی،کارکنان اداری

 استناد :دهقانی ،الهام؛ نجات ،سحرناز؛ یاسری ،مهدی .همبستگی سالمت معنوي و شادكامي در كاركنان اداري دانشگاه علوم پزشكي سمنان،
پاییز و زمستان 1394؛( 9-18:)2(3فارسی).
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همبستگی سالمت معنوي و شادكامي ...
مقدمه

امــروزه بــا توجــه بــه اهمیــت بعــد معنــوی ســامت،

پیشــنهادهایی بــرای گنجانــدن ســامت معنــوی بهعنــوان
یکــی از ابعــاد ســامتی در تعریــف ســازمان جهانــی
بهداشــت ارائــه شــده ( )1کــه ســازمان جهانــی بهداشــت

بعــد روحی(ســامت معنــوي) را اضافــه نمــوده اســت (.)2

ســازمان جهانــی بهداشــت ســامت را بهعنــوان حالتــی
از آســودگي جســمي ،روانــي ،اجتماعــي تعريــف كــرده كــه
شــامل ســه محــور جســم ،روان و جامعــه میشــود (.)3

انجــام فعالیــت تفریحــی و ســرگرم شــدن بــه آن ،میتوانــد
فــرد را بــه ســوی شــادکامی معنــوی ســوق دهــد (.)4

نشــاط و شــادی از نيازهــای اوليــه فطــری و ضــروری

انســان بهشــمار مــیرود و میتــوان آن را از مهمتریــن
عوامــل ســامت خانــواده و جامعــه انگاشــت ( .)5تأکیــد

بــر هیجانهــای مثبــت و تــاش در جهــت تقویــت ایــن
هیجانهــا ،میتوانــد اثــرات مثبتــی بــرای فــرد در ابعــاد

گوناگــون زندگــی فــردی و اجتماعــی ،داشــته باشــد (.)6
شــادی در بردارنــده تجربــه لــذت ،خشــنودی و ارزیابــی

شــناختی مثبــت از شــرایط یــا در ارتبــاط بــا موقعیتهــای
خــاص اســت (.)7

شــادی از لحــاظ مفهومــی بســیار نزدیــک بــه مفهــوم

لــذت میباشــد و میتــوان لــذت را بهعنــوان مؤلفــهای

مســتقل و بســیار مرتبــط بــا شــادی قلمــداد کــرد (.)8

باورهــای مذهبــی و معنــوی در کاهــش اســترسهای

زندگــی روزمــره نقــش مهمــی دارنــد ( .)9بیــن معنویــت

بــا رضایــت و هــدف منــدی زندگــی ،ســامت و بهزیســتی
و شــادکامی رابطــه مثبت وجــود دارد ( .)10ارســطو معتقد

اســت شــادکامی حقیقــی از تجلــی فضیلــت ،حاصــل
میشــود ( .)11روان شناســان عالقمنــد بــه حیطــه روان

شناســی مثبــت نگــر ،توجــه خــود را بــر منافــع بالقــوه

احســاس هــای مثبــت ،نظیــر احســاس شــادکامی معطوف

کــرده انــد ( )12چراکــه میتــوان بــه آن بهعنــوان یکــی
از مولفــه هــای ســامت نــگاه کــرد ( .)13کمــک بــه

دیگــران و هــم دردی نیزمیتواننــد شــادکامی افــراد را
افزایــش دهنــد (.)14
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عملکــرد انســان در درون ســازمان انعکاســی از دانــش،

مهــارت و ارزشهــای او اســت .بــه همیــن منظــور شــناخت

عوامــل مؤثــر بــر عملکــرد کارکنــان یکــی از اهــداف

بهســازی نیــروی انســانی در مدیریــت بخشهــای دولتــی
میباشــد کــه بــرای ســنجش دانــش ،توانایــی ،انگیــزش،

رفتــار شــغلی و عملکــردی کارکنــان پایهریــزی میشــود.

کارکنــان دانشــگاههای علــوم پزشــکی بــا اســترسهای
شــغلی زیــادی مواجــه هســتند کــه ســامت روانــی و

جســمی آنــان را بــه مخاطــره میانــدازد .در چنیــن
شــرایطی ســامت معنــوی ،منبعــی کمککننــده اســت

کــه بــا کمــک تجربههــای معنــوی خــود ،میتواننــد در
حــل مســائل ،درک ارزش و غنــای زندگــی یــاری گیرنــد.
شــادکامی کارکنــان بــا رضایــت از زندگــی ،ایمــان قلبــی

بــه خــدا و مشــکالت روانشــناختی ارتبــاط معنــاداری
دارد ()15؛ بهطــوری کــه افزایــش نمــره هــوش معنــوی،

میــزان شــادکامی را افزایــش میدهــد ( .)16ارتبــاط

مثبــت میــان باورهــای مذهبــی و دعــا کــردن بــا بهداشــت
روانــی دیــده شــده اســت .پایبنــدی بــه فرایــض اســامی،

نقــش پیشــگیریکننده و کاهشدهنــده در بســیاری از
اختــاالت روانــی ماننــد :اضطــراب ،افســردگی ،انحرافــات
جنســی ،خودکشــی و همســر آزاری دارد ( .)17ســامت

معنــوی دانشــجویان بــا شــادکامی آنهــا رابطــه مثبــت

و معنــاداری داشــته و ضریــب همبســتگی بیــن ســامت
معنــوی و شــادکامی  62درصــد بــود .همچنیــن تمامــی

ابعــاد ســامت معنــوی بــا شــادکامی ارتبــاط معنــاداری
داشــت ( .)18مطالعــه ملکــی و همــکاران نشــان داد کــه

روان رنجــور خویــی بــا ســامت عمومــی رابطــه منفــی و
معنــادار داشــته اســت ( .)19از متغيرهــاي ســن ،جنــس،

وضعيــت تأهــل و ســال تحصيلــي ،تنهــا متغيــر جنــس بــا
ميانگيــن نمــره ســامت معنــوي دانشــجویان پرســتاری

دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان ارتبــاط آمــاري معنــاداري
داشــت و زنــان از نمــره ســامت معنــوی باالتــری برخوردار

بودنــد (.)20

در بســیاری از مطالعــات ،ســامت معنــوی و شــادکامی

بهصــورت مجــزا در گروههــای متفــاوت جامعــه
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بهخصــوص دانشــجویان بررســی شــده؛ امــا کمتــر بــه

رضایــت خاطــر و خلــق مثبــت میباشــد) اســتفاده گردیــد.

هــدف از ایــن تحقیــق ،تعییــن ســامت معنــوي و

لیکــرت نمرهگــذاری شــدند .در تعییــن نظــرات کارکنــان

ارتبــاط و همبســتگی ایــن دو مقولــه پرداخت شــده اســت.

شــادكامي در كاركنان اداري دانشــگاه و بررســی همبستگی

بیــن ســامت معنــوی و ابعــاد آن ،شــامل بعــد شــناختی،

ایــن پرسشــنامهها بــا اســتفاده از مقیــاس پنــج درج ـهای
ســتادی دانشــگاه در خصــوص پرسشــنامه شــادکام معیــار
ســنجش و نمرهبنــدی دادههــا بهصــورت کامــ ً
ا موافــق،

بعــد عواطــف و بعــد کنــش بــا شــادکامی اســت تــا بــا تكيه

موافــق ،نظــری نــدارم ،مخالــف و کامـ ً
ا مخالــف اســت کــه

روحــی ،نشــاط و بهــرهوری در ســازمان افزایــش گــردد.

نظــر گرفتــه شــد .جمــع نمرهگــذاری  29گانــه ،امتیــازکل

بــر دســتاوردهاي تحقيــق و عوامــل انگیزشــی معنــوی و

مواد و روشها

ایــن مطالعــه بهصــورت توصيفي-تحلیلــی و از نــوع

مقطعــی میباشــد .جامعــه آمــاری مــورد پژوهش،کلیــه

بهترتیــب امتیازهــای  1-2-3-4-5در مقیــاس ســنجش در
ابــزار را تشــکیل میدهــد کــه دامنــه نمــرات از  +145تــا

 +29میباشــد.

در خصــوص پرسشــنامه ســامت معنــوی معیــار
ســنجش و نمرهبنــدی دادههــا بهصــورت کامــ ً
ا موافــق،

کارکنــان اداري معاونتهــای دانشــگاه علــوم پزشــکی

موافــق ،نظــری نــدارم ،مخالــف و کامـ ً
ا مخالــف اســت کــه

بودنــد کــه براســاس نمونهگیــری تصادفــی طبقهبنــدی

 1-2-3-4-5و عبارتهــای بــا فعلهــای منفــی ،برعکــس

نفــر مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد .از این افــراد تعــداد 149

شــد .امتیــاز هــر ســؤال با جمــع کــردن و میانگیــن گرفتن

ســمنان ( 423نفــر) مشــغول انجــام وظیفــه در دانشــگاه
شــده و بــا اســتفاده از جــدول تصادفــی اعــداد ،تعــداد 150

بــه عبارتهایــی بــا فعلهــای مثبــت بهترتیــب امتیــاز
آن یعنــی بهترتیــب امتیــاز  5-4-3-2-1اختصــاص داده

نفــر پرسشــنامههاي مربــوط را تكميــل و تحويــل دادنــد.

از نمــرات اختصــاص داده شــده توســط شــرکتکنندگان

در نظــر گرفتــن مفروضــات :خطــای نــوع اول  5درصــد و

هــر حیطــه ،از میانگیــن نمــرات ســؤاالت مربــوط بــه آن

حجــم نمونــه ،بــا توجــه بــه اهــداف و نــوع مطالعــه و بــا

در پژوهــش بــه آن ســؤال ،بهدســت آمــده اســت .امتیــاز

تــوان  80درصــد و حداقــل ضریــب همبســتگی پیشبینــی

حیطــه و امتیــاز کل ایــن پرسشــنامهها از میانگیــن نمــرات

دقــت نمونهگیــری و تحلیلهــای درونگروهــی ،حجــم

چقــدر نمــره آزمودنــی در آن حیطــه و یــا درآن ابــزار

متغیرهــای مــورد بررســی :شــادکامی ،ســامت معنــوی،

جمــع نمرهگــذاری  20گانــه ،امتیــاز کل ابــزار را تشــکیل

شــده  125 ،0/25نفــر بــرآورد گردیــد کــه بــرای افزایــش

نمونــه بــه  150نفــر افزایــش داده شــد .در ایــن مطالعــه

ســؤاالت مربــوط بــه آن پرسشــنامه بهدســت آمــد و هــر

بیشــتر باشــد بــه میــزان بیشــتری آن ویژگــی را دارا اســت.

ســن ،جنــس ،ســابقه خدمــت و ســطح تحصیــات بودنــد.

خواهــد داد کــه دامنــه نمــرات از( )20-100میباشــد.

اســتاندارد ســامت معنــوی پولوتزیــن ( )Palutzianو

کل پرسشــنامه از فرمــول زیــر اســتفاده گردیــد تــا تمامــی

بهمنظــور جمــعآوری دادههــا از پرسشــنامههای

الیســون (( )Elisonشــامل  20ســؤال کــه  10ســؤال

بــرای بهدســت آوردن نمــره هــر حیطــه یــا بعــد و یــا

نمرههــا از عــدد  100محاســبه و قابــل قیــاس باشــد.

آن ســامت مذهبــی و  10ســؤال دیگــر آن ســامت

در مطالعــه ســیدفاطمی و همــکاران ،روایی پرسشــنامه

(OHQ

پایایــی آن در ســال  1385توســط رضایــی در تهــران بــا

وجــودی را میســنجد) در ســه بعــد عواطــف ،شــناختی

و کنــش و پرسشــنامه شــادکامی آکســفورد

ســامت معنــوی از طریــق اعتبــار محتــوا مشــخص گردید.

 ):Oxford Happiness Questionnaireکــه توســط آرگیــل

ضریــب آلفــای کرونبــاخ  82درصــد مــورد تأییــد قــرار

حیطــه رضایــت از زندگــی ،حرمت خــود ،بهزیســتی فاعلی،

علیپــور و نوربــاال ترجمــه ،روایــی آن بــا نظــر متخصصــان

( )Argyleتجدیــد نظــر شــده (شــامل  29ســؤال در پنــج
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همبستگی سالمت معنوي و شادكامي ...
تأییــد و پایایــی آن بــا روش دو نیمــه کــردن  0/92گــزارش

دادنــد .اطالعــات جمعیتشــناختی ،نمــرات ســامت

تجزیــه و تحلیــل اطالعــات بــا اســتفاده از روشهــای

بررســی عوامــل مؤثــر بــر ســامت معنــوی و شــادکامی

و آزمونهــای  Mann-Whithneyو  Kruskal Wallisدر

 Kruskal Wallisانجــام گرفــت تنهــا متغیــر جنســیت ،در

گردیــد (.)22

آمــاری توصیفــی و آزمونهــای آمــاری ضریــب همبســتگی

ســطح  5درصــد معنــاداری ANCOVA ،و MANCOVA

معنــوی و شــادکامی در جــدول  1آورده شــده اســت .در

کــه بــا اســتفاده از آزمونهــای  Mann-Whithneyو
ســامت معنــوی اختــاف معنــاداری وجــود داشــت و زنان

انجــام گرفــت .همچنیــن از مدلهــای رگرســیونی از جملــه

از ســامت معنــوي باالتــري نســبت بــه مــردان برخــوردار

دادههــا از نرمافــزار آمــاری  SPSS 21بــا ســظح معنــاداری

خداونــد مــرا دوســت دارد و مراقــب مــن اســت» ( میانگین

رگرســیون خطــی نیــز اســتفاده شــد .جهت تجزیــه و تحلیل

 5درصــد اســتفاده گردیــد .پژوهشــگر پــس از آمادهســازی

پرسشــنامهها و گرفتــن مجوز رســمی از مســئولین دانشــگاه

بــه معاونتهــای مختلــف دانشــگاه مراجعــه و بعــد از بیــان

روش کار و هــدف مطالعــه بــرای نمونههــای مــورد پژوهــش
و نیــز جلــب رضایــت آگاهانــه آنهــا ،پرسشــنامهها را جهــت

تکمیــل در اختیــار ایشــان قــرار داد.

بودنــد .در ســؤاالت ســامت معنــوی« :عقیــده دارم کــه
« ،)4/6 ±0/59ارتبــاط بــا خداونــد بــه مــن کمــک میکند
تــا احســاس تنهایــی نکنــم» (میانگیــن )4/4±0/66و

«ارتبــاط بــا خداوند در احســاس ســامتی من نقــش دارد»

( میانگیــن  )4/4±0/78بهترتیــب باالتریــن میانگینهــا و
ســؤاالت «احســاس میکنــم زندگــی پــر از نامالیمــات و

ناخوشــی اســت» ( میانگیــن « ،)2/9±1/24در زندگــی بــه

حــد کمــال رســیده و از زندگــی رضایــت دارم» ( میانگیــن

یافتهها

از کل شــرکتکنندگان در مطالعــه  80نفــر(53/7

درصــد) زن و  69نفــر( 46/3درصــد) را مــردان تشــکیل

 )3/45 ±0/99و «احســاس میکنــم آینــده نامعلومــی

دارم» ( میانگیــن  )3/5±1/1کمتریــن میانگینهــا را بــه
خــود اختصــاص دادنــد.

جدول  :1توزیع مشخصات جمعیتشناختی و نمرات سالمت معنوی و شادکامی

سطح تحصیالت

سابقه خدمت در دانشگاه

سن

جنسیت

متغیر

کل

تعداد/درصد

نمره سالمت معنوی

زن

( 53/7درصد) 80

79/7

مرد

( 46/3درصد) 69

74

 26تا  35سال

( 42/3درصد) 63

77

36تا  45سال

( 32/9درصد) 49

77/7

 46تا  55سال

( 24/8درصد) 37

77

54/2

تا  5سال

( 19/5درصد) 29

77

58/7

6تا  10سال

( 20/8درصد) 31

79/2

61/7

11تا 15سال

( 16/1درصد) 24

72/7

16تا 20سال

( 13/4درصد) 20

80

21تا  25سال

( 20/8درصد) 31

78

57

26تا  30سال

( 9/4درصد) 14

74

52/7

دیپلم

( 14/8درصد) 22

78/2

54

کاردانی

( 9/4درصد) 14

71/7

57

کارشناسی

( 42/3درصد) 63

78/2

کارشناسی ارشد

( 26/2درصد) 39

80

62

دکتری

( 7/4درصد) 11

76

54/5

( 100درصد) 149

77
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مقدار P
0/01

نمره شادکامی
59/5
57/7

مقدار P
0/53

60/2
0/80

0/39

0/23

0/53

60/5

59/5
59/5

59/5

58/7

0/08

0/49

0/16

0/56
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الهام دهقانی و همکاران

جدول  :2بررسی ابعاد سالمت معنوی و شادکامی

سطح تحصیالت

سابقه خدمت در دانشگاه

سن

جنسیت

زن
مرد

78/7

 26تا  35سال

82/5

36تا  45سال

81/5

مقدار P

کنش

رضایت زندگی

حرمت خود

مقدار P

بهزیستی فاعلی

مقدار P
0/12

61/5

مقدار P

مقدار P
0/58

63/7

60/5
0/11

53

رضایت خاطر

مقدار P
0/88

71

0/51

81

62/2

51/2

مقدار P

عواطف
67
70

76/2
78/5

59/5

57/7

50/7

62/2
70/7

0/34

62/7

خلق مثبت

درصد
85/2

0/01

72

0/12

82/5

0/01

63

0/32

60/5

0/46

50/5

0/93

65

0/73

58
56/2

0/03

60/2

 46تا  55سال

83

67/5

80

57

54

47

62/7

تا  5سال

83

67/5

80

57

54

47

62/7

51/2

6تا  10سال

82/7

74/5

80/5

64

63/5

55/2

66/5

60/2

11تا 15سال

78/2

74/5

58/7

62

54/7

16تا 20سال

83/5

0/42

66/2
72/5

0/29

84/2

0/28

65

0/35

56/7

0/58

48/5

0/26

70/7

0/36

59
56

21تا  25سال

84/2

69/2

81

59/5

58

49

65

53/5

26تا  30سال

79/7

66/2

76

56/2

54/2

44

59/2

51

دیپلم

76/2

66

76/2

5/5

54/2

49/5

63/7

48/2

کاردانی

76/2

63/5

76

57/5

56/7

50/2

61/5

59/7

کارشناسی

84/7

0/65

70/2

0/47

79/7

0/63

62

0/14

60/7

0/34

50/5

0/85

65/5

0/62

58
51/2

64/2

مقدار P

سالمت معنوی
متغیرهای مورد بررسی
شناخت

شادکامی

0/86

58/7

کارشناسی ارشد

84/5

73/5

82/7

66/2

61/5

55

6/5

59/7

دکتری

80/7

68/7

78/7

58

53/2

40

48/2

55

0/02

0/25

0/07

در بررســی وضعیــت شــادکامی کارکنــان ســتادی

در بیــن پنــج زیرمقیــاس شــادکامی ،بیشــترین امتیــاز

و معنــادار اســت» (میانگیــن « ،)3/9±0/77کل دنیــا بــه

 65میباشــد و حیطــه رضایــت خاطــر و خلــق مثبــت بــا

دانشــگاه ســؤاالت« :زندگــی مــن در مجمــوع هــدفدار

نظــر مــن زیباســت» (میانگیــن  )3/9±0/9و «مــن بــه

مربــوط بــه حیطــه رضایــت خاطــر بــا میانگیــن نمــره

ســن ،رابطــه معنــاداری داشــت .آزمــون ضریب همبســتگی

زندگــی عشــق مـیورزم» (میانگیــن  )3/9±0/79بهترتیــب

اســپیرمن نشــان داد کــه بین ســامت معنوی و شــادکامی

گذشــته بــه نظــر مــن فوقالعــاده شــاد بودهانــد»

 .)r=0/45بدیــن وســیله مشــخص میگــردد كــه بــه ازاي

میکنــد» (میانگیــن« )2/8±0/93احســاس میکنــم

شــادكامي ايجــاد ميشــود .بــرای کــم کــردن اثــر عوامــل

باالتریــن میانگینهــا و ســؤاالت« :تمــام رویدادهــای
(میانگیــن« ،)2/6±0/98هــر چیــزی مــرا شــگفت زده

همبســتگی مســتقیم و معنــاداری وجــود دارد (،P=0/001
يــك واحــد تغييــر در ســامت معنــوي 0/45 ،تغييــر در

در اوج دنیــا هســتم» ( میانگیــن  )2/9±0/91کمتریــن

مخدوشکننــده از آنالیــز کوواریانــس ( ANCOVAو

جــدول  2نشــان میدهــد کــه در بیــن ســه زیرمقیــاس

یافتــه  )ANCOVAمتغیرهــای جمعیتشــناختی و نمــره

 ،82/2امتیــاز باالتــری را نســبت بــه ســایر ابعــاد بــه خــود

صــورت گرفــت .بــر ایــن اســاس اثــر ســامت معنــوی پس

میانگینهــا را داشــتند.

ســامت معنــوی ،بعــد شــناخت بــا کســب میانگیــن نمــره
اختصــاص داده اســت .بعــد شــناخت و کنــش ســامت

معنــوی بــا جنســیت ارتبــاط معنــاداری داشــت .همچنیــن
14

 )MANCOVAاســتفاده شــد کــه تأثیــر همزمــان (تطبیق

کل ســامت معنــوی بــر روی شــادکامی بــا کمــک آن

از تطبیــق بــرای متغیرهــای جمعیتشــناختی ارتبــاط
معنــادار مشــاهده شــد (.)P>0/001
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همبستگی سالمت معنوي و شادكامي ...
جدول  :3ارتباط بین سالمت معنوی و شادکامی با در نظر
گرفتن فاکتورهای مخدوشکننده

شادکامی

متغیر
وابسته

متغیر

ضریب
رگرسیونی

فاصله اطمینان
 95درصد

جدول  :4ارتباط بین ابعاد سالمت معنوی و
حیطه های شادکامی

مقدار
P

ابعاد
سالمت
معنوي
شناختی

حد
پایین

حد باال

سالمت معنوی

0/47

0/34

0/63

0/001

حيطههاي
شادكامي

رضایت
زندگی

حرمت
خود

بهزیستی
فاعلی

رضایت
خاطر

خلق
مثبت

ضریب
همبستگی
اسپیرمن

0/35

0/23

-0/03

0/13

0/09

سن

- 0/12

- 0/30

0/05

0/182

مقدار P

0/001

0/004

0/701

0/09

0/251

سابقه خدمت

0/30

- 0/05

0/11

0/465

زن

- 0/28

- 0/96

0/38

0/395

مرد

0a

.

.

.

ضریب
همبستگی
اسپیرمن

0/67

0/49

0/34

0/49

0/33

سطح تحصیالت
دیپلم

مقدار P

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/01

- 0/44

0/47

0/950

سطح تحصیالت
کاردان

0/26

- 0/24

0/76

0/309

ضریب
همبستگی
اسپیرمن

0/50

0/35

0/18

0/34

0/22

سطح تحصیالت
کارشناس

مقدار P

0/001

0/001

0/027

0/001

0/005

- 0/03

- 0/44

0/36

0/851

سطح تحصیالت
کارشناسی ارشد

0/16

- 0/26

0/59

0/448

سطح تحصیالت
دکتری

0a

.

.

.

در انتهــا بــرای تأثیــر همزمــان (تطبیــق یافتــه)

متغیرهــای جمعیتشــناختی و ابعــاد ســامت معنــوی بــر
روی حیطههــای شــادکامی از آنالیــز کوواریانــس اســتفاده

گردیــد و مشــخص شــد کــه بعــد عواطــف ســامت
معنــوی بــر روی حیطــه هــای شــادکامی ،رضایــت زندگــی
( 0/85 ،P>0/001تــا  :0/48خطــای نــوع اول= 5درصــد،

 =0/66ضریــب همبســتگی) حیطــه حرمــت خــود زندگــی
( 0/78 ،P>0/001تــا  95 :0/33خطــای نــوع اول=5

درصــد =0/55 ،ضریــب همبســتگی) حیطــه بهزیســتی
فاعلــی زندگــی ( 0/75 ،P>0/001تــا  95 : 0/29خطــای

نــوع اول=  5درصــد =0/52 ،ضریــب همبســتگی) حیطــه

رضایــت خاطــر زندگــی ( 0/73 ،P>0/001تــا : 0/37
خطــای نــوع اول=  5درصــد =0/56 ،ضریــب همبســتگی) و

حیطــه خلــق مثبــت زندگــی ( 0/57 ، P>0/001تــا :0/11
خطــای نــوع اول=  5درصــد =0/34 ،ضریــب همبســتگی)
معنــاداری آمــاری را نشــان داد (جــدول شــماره  .)۳در

ضمــن بعــد شــناخت ســامت معنــوی نیــز بــا حیطههــای
شــادکامی بهزیســتی فاعلــی زندگــی (- 0/57 ،P>0/001

تــا  : -0/14خطــای نــوع اول=  5درصــد=-0/36 ،ضریــب

همبســتگی) و حیطــه رضایت خاطــر زندگــی (،P>0/001
دین و سالمت ،سال سوم ،شمــاره  ،2پاییز و زمستان 1394

عواطف

کنش

 - 0/38تــا  : - 0/20خطــای نــوع اول=  5درصــد-0/20 ،

=ضریــب همبســتگی) ارتبــاط معنــادار را نشــان داد
(جــدول شــماره .)4

بحث

بــا توجــه بــه هــدف ایــن پژوهــش کــه تعیین ســامت

معنــوي و شــادكامي و بررســی همبســتگی بیــن ایــن دو

مقولــه در كاركنــان اداري دانشــگاه علــوم پزشــكي ســمنان
و عوامــل مؤثــر بــر آن بــود ،نمــره ســامت معنــوي و

شــادكامي در كاركنــان مشــخص و يافتههــا نشــان داد

كــه بيــن ســامت معنــوي و شــادكامي كاركنــان ســتادي
دانشــگاه ارتبــاط مســتقيم و معنــاداري وجــود دارد .بــه

بيــان ديگــر هــر قــدر كــه ســامت معنــوي كاركنــان
ســتادي بيشــتر باشــد ،شــادكامي آنهــا نيــز بيشــتر

ميشــود (بــه ازاي يــك واحــد تغييــر در ســامت معنــوي

 0/45تغييــر در واحــد شــادكامي ايجــاد خواهــد شــد).

همچنيــن نتايــج ايــن تحقيــق نشــان داد كــه بيــن تمــام
ابعــاد ســامت معنــوي و شــادكامي همبســتگی ،ارتبــاط

معنــاداري وجــود دارد .در بررســي ابعــاد ســامت معنوي و

شــادكامي بــا در نظــر گرفتــن فاكتورهــاي مخدوشكننــده
نيــز بيــن ســامت معنــوي و شــادكامي و ابعــاد ســامت

معنــوي و حيطــه هــاي شــادكامي همبســتگی معنــاداري
وجــود داشــت .در بررســي عوامــل مؤثــر بــر ســامت
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معنــوي و شــادکامی از ميــان متغيرهــاي ســن ،جنــس،

(شــناخت خــود و خداونــد) نيــاز بــه تقويــت بيشــتري

ســابقه خدمــت ،ســطح تحصيــات ،تنهــا متغيــر جنــس

داشــته و بهتــر اســت در ايــن رابطــه مســئولين دانشــگاه

داشــت و زنــان نمــره ســامت معنــوي باالتــري را نســبت

نماينــد؛ چــرا كــه برخــورداري از شــناخت و معرفــت ويژه

بــا ميانگيــن نمــره ســامت معنــوي ارتبــاط معنــاداري

بــه مــردان كســب نمــوده بودنــد.

موضــوع مــورد بحــث در پژوهــش ،جنبـهاي تلفيقــي و

موضوعــي نــو در حــوزه ســامت بــوده و از ســوي ديگــر بــا

بــا برنامهريــزي دقيــق در ايــن بعــد بــراي كاركنــان تالش
نســبت بــه خــدا ،انســان و جهــان هســتي ،رابطــه انســان

را بــا پــروردگار عالــم ،قــوي و پايــدار ميكنــد و او از
ايــن ارتبــاط هــر لحظــه احســاس رضايــت و شــادماني

كمبــود پيشــينههاي تحقيقاتــي مواجهــه اســت؛ بهطــوري

ميكنــد.

ماننــد معنويــت ،ديــنداري بــا شــادكامي و يــا رابطــه

بــه ســؤال «ارتبــاط بــا خداونــد بــه مــن كمــك ميكنــد تــا

كــه مطالعــات انجامشــده فقــط در رابطــه بــا موضوعاتــي

نتيجــه مهــم ديگر ايــن تحقيق در بعــد عواطــف ،مربوط

هــوش معنــوي بــا شــادكامي و ســاير موضوعــات پرداختــه

احســاس تنهايــي نكنــم» كــه  92درصــد از كاركنــان اذعــان

دوســت و همــکاران مشــخص گرديــد كــه شــادکامی

ميشــود و ايــن موضوعــي بــا جنبــه مثبــت اســت كــه

اســت .در ميــان تحقيقــات انجــام گرفتــه در مطالعه نشــاط
کارکنــان بــا ایمــان قلبی بــه خــدا ،ارتبــاط معنــاداری دارد

داشــتند كــه برقــراري ارتبــاط بــا خدا مانــع احســاس تنهايي
مســئولين دانشــگاه ميتواننــد آن را تقويــت كننــد و حتــي

( .)15مطالعــه موســوی لطفــی و همــکاران بیانگــر ارتبــاط

ميتواننــد موضوعــي بــراي تحقيقــات آينــده باشــد كــه

روانــی اســت ( .)17مظفرینیــا و همــکاران در مطالعــه

رســيدن بــه خداونــد ارتقــا داد.

مثبــت میــان باورهــای مذهبــی و دعــا کــردن بــا بهداشــت

چگونــه میتــوان لــذت معنــوي كاركنــان را در راســتاي

خــود در ســال  ،1392ضریــب همبســتگی بیــن ســامت

از جملــه محدودیتهــای ایــن پژوهــش نمونــه آمــاری

تمامــی ابعــاد ســامت معنــوی بــا شــادکامی ارتبــاط

پزشــکی ســمنان انجــام یافتــه اســت؛ بنابرایــن در تعمیــم

معنــوی و شــادکامی  62درصــد را مشــاهده نمودنــد و
معنــاداری داشــت .بیشــترین ارتبــاط را بعــد عواطــف و

کمتریــن ارتبــاط را بعــد کنــش بــا شــادکامی بــه خــود

اختصــاص داد ( .)20در پژوهــش رحيمــي وهمــكاران
در ســال  ،1392متغیــر جنســیت بــا ميانگيــن نمــره
ســامت معنــوي ارتبــاط آمــاري معنــاداري داشــت (.)21

پورحاجــی و همــکاران نیــز ،بیــن ســامت معنــوی زنــان
و مــردان تفــاوت معنــاداری وجــود داشــته و زنــان از

نمــره ســامت معنــوی باالتــری برخــوردار بودنــد (.)11
يكــي از داليــل عــدم احســاس شــادي کارکنــان بــه

هنــگام ارتبــاط بــا خداونــد ،مربــوط بــه عــدم شــناخت

كافــي از خــود و خــدا میباشــد .همانطــور كــه در
نتايــج مشــخص شــده اســت تنهــا  63/3درصــد كاركنــان

بــه ايــن ســؤال «نميدانــم كــه هســتم ،از كجــا آمــدهام
و بــه كجــا خواهــم رفــت» پاســخ مخالــف دادهانــد .ايــن
پاس ـخها نشــان ميدهــد كــه كاركنــان در بعــد شــناخت
16

آن میباشــد کــه فقــط در کارکنــان اداری دانشــگاه علــوم

نتایــج ایــن پژوهــش بــه ایــن نکتــه بایــد توجــه نمــود.

پژوهشهــای آینــده بهتــر اســت در دانشــگاههای دیگــر

کشــور انجــام شــود تــا بتــوان نتایــج مشــترک را تعمیــم
داد.

نتیجهگیری

ســامت معنــوی ماننــد چتــری همــه ابعاد ســامت را

در بــر میگیــرد وکســانی کــه از ســطح ســامت معنــوی
باالیــی برخــوردار هســتند بــه خوبــی میتواننــد در

پیشــگیری بیماریهــای جســمی ،روانــی و اجتماعــی
موفــق باشــند .تأثیر دو جانبه ســامت معنوی و شــادکامی

بــر ســامت کلــی و بــر روی یکدیگــر ،از دیگــر موضوعــات
حائــز اهمیــت در مباحــث ســامت میباشــد؛ بنابرایــن

بــا بررســی وضعیــت شــادکامی و ســامت معنــوی و
تأثیــر متقابــل آنهــا بــر یکدیگــر ،روشهــای افزایــش این
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همبستگی سالمت معنوي و شادكامي ...
دو مقولــه نیــز میتوانــد بررســی گــردد .در ایــن زمینــه
ضــروری اســت روانشناســان و جامعهشناســان نقــاط
قــوت و ضعــف شــادکامی و ســامت معنــوی را مــورد

بررســی قــرار دهنــد.

از آنجایــی کــه بعــد عواطــف ســامت معنــوی

باالتریــن میــزان همبســتگی را بــا شــادکامی دارد،

میتــوان بــا برگــزاری مناســک دینــی و مراســم مذهبــی
و مراســمهای نشــاط آور در ســازمانها ،بــه بــاال بــردن

ســامت معنــوی و احســاس شــادکامی در کارکنــان کمک
نمــود .همچنیــن در بــدو ورود کارکنــان بــه دانشــگاه ،بــا
شــرکت کــردن در کارگاههــای آموزشــی ســامت معنــوی

و راههــای افزایــش شــادکامی ،میتواننــد آمادگــی الزم

بــرای ورود بــه محــل کار را کســب نماینــد .ایــن امــر

بــا تقویــت عوامــل انگیزشــی معنــوی و روحــی باعــث
افزایــش نشــاط و بهــره وری در ســازمانها خواهــد شــد.

در پايــان ،انجــام تحقیقــات کمــی و کیفــی در زمینــه

بررســی ســامت معنــوی و شــادکامی و راههــای افزایــش
ایــن دو مقولــه و ارتبــاط دو طرفــه آنهــا بــر ســامت

کلــی در ســایر اقشــار جامعــه پیشــنهاد میگــردد.

ایــن مقالــه حاصــل نتایــج پایاننامــه دوره MPH

دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران
میباشــد.

حمایت مالی
از ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران حمایــت
مالــی شــده اســت.
مالحظات اخالقی
کلیــه موازیــن اخالقــی در انجــام مطالعــات لحــاظ
شــده اســت.
تضاد منافع
تضاد منافعی وجود ندارد.
تشکر و قدردانی
از معاونــت تحقیقــات دانشــکده بهداشــت دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران تشــکر و قدردانــی بــه عمــل
می آیــد.
پیشنهادات
انجــام تحقیقــات در زمینــه بررســی ســامت معنــوی
و شــادکامی در ســایر گروه هــا اجتماعــی پیشــنهاد
می گــردد.
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