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Abstract 

Introduction: Spiritual health is one of the important components of health. The relationship 

between Spiritual Health and Happiness as a sense of personal satisfaction of life, especially among 

students as future managers of communities is very important. The aim of this study, which was 

carried out in 2015, was to investigate the relationship between spiritual health and happiness in 

nursing students. 

Methods: This was a cross-sectional study conducted among nursing students of Yazd University 

of Medical Sciences and Islamic Azad Universities in Yazd. Sampling was performed using census 

method and samples of this study consisted of 550 nursing students. The data were collected via 

two questionnaires: 1. Spiritual Health Questionnaires of Ellison with three dimensions of cognition, 

emotion, and action; 2. Oxford Happiness and Life Satisfaction Questionnaire with five subscales 

of life satisfaction, self-esteem, subjective well-being, satisfaction, and positive mood. Previous 

studies have confirmed the validity and reliability of these questionnaires. Data were analyzed by 

SPSS software version 20 using descriptive statistics (frequency) and analytical statistics (Pearson’s 

correlation coefficient, t-test, linear regression). 

Results: The mean grade scores of "spiritual health" and "happiness" in nursing students were 95.04 

± 16.03 and 45.46 ± 15.67 at Azad Medical University, and 98.14 ± 13.95 and 50.23 ± 15.39 at 

Yazd University of Medical Sciences, respectively. There was a significant positive correlation 

between spiritual health and happiness of students. The Correlation coefficients between spiritual 

health and happiness in Islamic Azad University and Yazd University of Medical Sciences were r 

= 0.63, P < 0.001 and r = 0.76, P < 0.001. There was a significant correlation between all the 

dimensions of spiritual health and happiness. All the calculations were performed at 95% confidence 

level. The greatest correlation belonged to emotion and the least correlation to action. 

Conclusions: Spiritual health and happiness in nursing students at both universities were above 

average. There was a significant difference between spiritual health and happiness of students 

between the two universities. In other words, higher spiritual health increased the students' 

happiness level. Therefore, planning to promote spiritual health of students to increase their 

happiness is essential. 
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 چکیده

افراد  تیبه عنوان احساس رضا یارتباط آن با شادکام یمهم سالمت بوده، که بررس یهااز مؤلفه یکیبه عنوان  یسالمت معنو مقدمه:

 نییبا هدف، تع قیتحق نی. اباشدیم تیو حائز اهم یهرجامعه ضرور ندهیو سازندگان آ رانیبه عنوان مد انیدر دانشجو ژهیبو یاز زندگ

 انجام شد. 1284در سال  زدیشهر  یو آزاد اسالم یعلوم پزشک یهادانشگاه یپرستار انیدانشجو یکامبا شاد یرابطه سالمت معنو

وم عل یهادانشگاه یپرستار انیدر دانشجو یبوده که به صورت مقطع یهمبستگ یفیپژوهش از نوع مطالعات توص نیا روش کار:

بوده و حجم نمونه معادل حجم  یپژوهش از نوع سرشمار نیدر ا یریانجام شد. روش نمونه گ 1284در سال  زدیو آزاد شهر  یپزشک

با  یعواطف، کنش و شادکام ،یاختبر اساس سه بعد شن Ellisonبا پرسشنامه  ی( نفر در نظر گرفته شد. سالمت معنو552جامعه )

ه قرار گرفت لیخاطر و خلق مثبت مورد تحل تیرضا ،یفاعل یستیحرمت خود، بهز ،یزندگ تیرضا طهیبا پنج ح Oxfordپرسشنامه 

ها داده ریتفس یبه سنجش مجدد آنها نبود. برا یازیکرده و ن دییتأ 83/2و  84/2ها را پرسشنامه ییایو پا ییروا یاست. مطالعات قبل

 ،یآزمون ت رسون،یپ یهمبستگ بی)ضر یلی( و تحلیدرصد فراوان ،ی)فراوان یفیتوص یآمار یهاو روش 32نسخه  SPSSاز نرم افزار 

 ( استفاده شد.یخط ونیرگرس

 در و( 41/45 ± 16/15 ،24/85 ± 22/11) بیدانشگاه آزاد به ترت انیدر دانشجو یو شادکام ینمره سالمت معنو نیانگیم ها:یافته

رابطه  یبا شادکام انیدانشجو معنوی سالمت آمد دست به( 32/52 ± 28/15 ،14/81 ± 85/12) بیبه ترت یعلوم پزشک اندانشجوی

 یستگهمب بیبا ضر یدانشگاه آزاد و علوم پزشک انیدر دانشجو یبا شادکام یسالمت معنو یداشت. شدت همبستگ یمثبت و معنادار

سطح  ای قیتحق نیمحاسبات ا هی. که کلدی( برآورد گردr ،221/2 > P = 61/2( و )r ،221/2 > P = 12/2برابر ) بیبه ترت رسونیپ

ارتباط  نیارتباط را بعد عواطف و کمتر نیشتریداشت. ب دارارتباط معنا یبا شادکام یابعاد سالمت معنو یانجام شد. تمام %85 نانیاطم

 را بعد کنش به خود اختصاص داد.

با  2 یدر هر دو دانشگاه باالتر از سطح متوسط بود و سالمت معنو یپرستار انیدانشجو یو شادکام یسالمت معنو نتیجه گیری:

بود.  شتریب زیآنان ن یباالتر بود، شادکام انیدانشجو یهر چه سالمت معنو گرید یانیداشت. به ب یو معنا دار میرابطه مستق یشادکام

 داد. شیآنان را افزا یشادکام ان،یدانشجو یسالمت معنو یارتقا یراستادر  یزیبا برنامه ر توانیم نیبنابرا

 یپرستار انیدانشجو ،یشادکام ،یسالمت معنو ها:یدواژهکل
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مقدمه

بعاد ا گریکه در کنار د باشدیبعد سالمت م نیدتریمعنوی جد سالمت

قرار گرفته  یو سالمت اجتماع یروان ،یهمچون سالمت جسم یسالمت

انسان و به عنوان  یدر مرکز زندگ یقو یروین کی تی. معنو(1)است 

 ،یکه به سالمت رودیانسان به شمار م یابعاد وجود نیاز مهمتر یکی

 دهیپد کی تیخورده است. معنو وندیپ یبهبود واحساس خوب داشتن 

وجود برتر متصل  کیاست که تمام وجود انسان را به  یو بشر یجهان

ود ریبه شمار م یو هدف دار شدن زندگ یو عامل ادامه زندگ کندیم

فت: گ توانیم یسالمت معنو یفضا میجامع در ترس فیتعر کی. در (3)

احساسات  رش،یاز حس پذ یعبارتست از برخوردار یسالمت معنو

قدرت حاکم و برتر  کیمثبت، اخالق و حس ارتباط متقابل مثبت با 

، یو هماهنگ شناخت ایپو ندیفرا کی یو خود که ط گرانید ،یقدس

ها به ارزش یبندی. پا(2) دیآیشخص حاصل م یامدیو پ یکنش ،یعاطف

ت، اس انانس یفطر یازهایو ن هایژگیبر و یکه مبتن ینید یهاو آموزه

داران  نید یو شادکام یستیکننده آرامش، سالمت روان، بهز نیتأم

در کسب سالمت  ییبه سزا ریتأث تواندی. بعد معنوی م(4)خواهد بود 

از جوانب انسان در مراقبت کل  یکی تیه باشد، به طوری که معنوداشت

 کندیم فایا یو رفاه نقش مهم یو در سالمت شودینگر در نظر گرفته م

پرستاران به عنوان بزرگترین گروه ارائه دهنده خدمات  انیم نی. در ا(5)

ی درمان یهاو کیفیت مراقبت باشندیسالمتی در همه کشورها مطرح م

آنان، تأثیر مستقیمی بر اثربخشی سازمانهای بهداشتی و درمانی دارد و 

رفه از جمله مشاغلی است که با مشکالت و عوامل تنش زای این ح

فراوانی همچون بیماری، مرگ، فشارهای کاری و تقاضای زیاد در محل 

؛ بنابراین سالمت (1)کار، کمبود حمایت و تعارضات فراوان همراه است 

بر کیفیت ارائه  تواندیم یتبع آن سالمت معنوجسمی و روانی و به 

 تواندیم یمعنو یازهاین نیدرمانی آنان تأثیر گذارد؛ که تأم یهامراقبت

از  یکیمنجر شده و پرستاران به عنوان  یاز زندگ یتمندیبه رضا

 دتواننیم یمعنو یازهایها با کمک به برطرف کردن نواسطه نیترمهم

 ی. برخ(6)کمک کنند  یاز زندگ مارانیب یتمندیرضا شیبه افزا

در خدمت  توانندیم یسالمت معنو یهامعتقدند که مؤلفه نیمحقق

 راتیتأث توانندیها ممؤلفه نیا ی. حترندیقرار گ یسالمت جسم

. با توجه به (1)داشته باشند  یجسم یهایماریکننده از ب یریشگیپ

 ریثأت لیو نشاط است و به دل یبشر، شاد یروان یازهایاز ن یکی نکه،یا

افراد دارد، همواره ذهن انسان را به خود مشغول  یکه بر زندگ یاعمده

انسان به  یو ضرور یفطراولیه  یاز نیازها یکرده است. نشاط و شاد

عوامل سالمت خانواده و  نیآن را از مهمتر توانیو م رودیشمار م

اد و ش یجامعه انگاشت. روح امید و تالش و پیشرفت در پرتو یک زندگ

: سدینویم یشادکام ی( درباره معنا3224) Argyle. (8)بانشاط است 

. اما تسرارآمیزاسمبهم و ا ،یکه مفهوم شادکام شودیگفته م یگاه

چیست. در  یشادکام دانندیم یواضح است که بیشتر مردم به خوب

سؤال شده، پاسخ  یشادکام یها که از مردم درباره معنا یابی نهیزم

و  یعبارت است از: بودن در حالت خوشحال یاند که غالباً شادکامداده

 یبودن از زندگ یمثبت، یا عبارتست از: راض یهاجانیسرور یا دیگر ه

ت عواطف مثب یمعتقد است که عالوه بر این دو جزء، یعن یخود. البته و

و اضطراب یا  ینیز وجود دارد که فقدان افسردگ یو رضایت، جزء سوم

 .(12)باشد یم یدیگر عواطف منف

 نیرابطه ب یبا عنوان بررس ی( در پژوهش1215و همکار ) یبزرگ جان

 یردگو افس یروانشناخت یو شادکام یمذهب یریبا جهت گ یشادکام

 یناختروانش یو شادکام ینید یشادکام نیکه ب دندیرس جهینت نیبه ا

 یگهمبست کی یو افسردگ ینید یشادکام نیرابطه معنادار مثبت و ب

 ی( با هدف بررس3226و همکاران ) Francis. (4)وجود دارد  یمنف

 Oxfordدر نوجوانان، به کمک  یوشادکام یگرش دینرابطه بین ن

Happiness Scale یو نگرش دین یاند که بین شادکامگزارش داده 

و همکاران  یدی. مج(11)وجود داشته است  یرابطه ضعیف، اما معنادار

استرس  تیریمد که دندیرس جهینت نی( در مطالعه خود به ا1281)

. دانشجویان در کشور ما روزانه (13)دهد  شیرا افزا یشادکام تواندیم

شان را  یشوندکه سالمت روانی وجسم یزیادی مواجه م یبا استرسها

به آنها  تواندی. در چنین شرایطی، منبعی که ماندازدیبه مخاطره م

 زانیاز م انی. هر چه قدر دانشجو(12)کمک کند معنویت است 

 یبهره ببرند به شادکام شتریب ،یعواطف و کنش سالمت معنو ناخت،ش

سالمت معنوی  انیم نی. در ا(2)خواهند کرد  دایدست پ یدارتریپا

که از اقشار مؤثر و سازنده آن  انیافراد جامعه به خصوص دانشجو

 یی؛ الزمه پویایی، بالندگی و اعتالی هر جامعه است. از سوباشندیم

ست ا تیحائز اهم اریبس ماریخود و ب ینوپرستار از بعد مع یگرآگاهید

و انجام مداخالت مناسب از  مارانیب یمعنو یازهایتوجه به ن. (14)

مراقبت  قتیاست و در حق یاپرستار متخصص و حرفه کی فیوظا

دست اندرکاران امر سالمت  یاصل یاز عملکردها تیبر معنو یمبتن

 یپرستار انیکه عملکرد دانشجو نیا یاظ برالح نی. بد(15)باشد یم

لف مخت یازهاین انیو ب صیو قادر به تشخ ردیقرار گ ییدر سطح باال

خود به خصوص  یسالمت یازهایآنها ابتدا از ن دیباشند، با مارانیب

رشته پرستاری و  تیبه ماه تی. با عنا(11)آگاه باشند  یسالمت معنو

، هر چه یمعنو بتمراق تیو اهم مارانیپرستاران با ب کیتعامالت نزد

نگرش باالتری نسبت به پرستاری از سالمت معنوی و  انیدانشجو

ود خ مارانیبرخوردار باشند، مراقبت و مداخالت بهتری برای ب تیمعنو

وجود انسان  یبه بعد معنو ی. اما اغلب در پرستار(16)دهند یانجام م

 یمطالب علم نهیزم نیدر ا یرا که به اندازه کافچ شودیکمتر توجه م

و  یسالمت معنو تیوجود ندارد. از آنجا که در حال حاضر وضع

ه آن ب گریمشخص نبود و در مطالعات د یپرستار انیدانشجو یشادکام

 تیهما لیبه دل رای، زگرددیم دیتاک نکاریپرداخته نشده ضرورت انجام ا

و روشن شدن  یجامع نگر در پرستار دگاهیو د یدر زندگ یشادکام

در  انسان یابعاد وجود گریآن بر د ریتأث یو چگونگ ینوبعد مع تیاهم

ه ب ازیاست، ن یهدف پرستار نیکامل که مهمتر یبه سالمت دنیرس

 نیرابطه وجود دارد. لذا پژوهشگر بر آن شد تا با انجام ا نیا نییتب

 انیرا در دانشجو یدکامو ارتباط آن با شا یمطالعه سطح سالمت معنو

 .دینما یبررس یپرستار

کار روش

انجام  1284بوده که در سال  یمقطع یپژوهش از نوع همبستگ نیا

دانشگاه  یپرستار انیدانشجو هیپژوهش کل نیدر ا یشد. جامعه آمار

پژوهش، معادل  نیا یبودند. نمونه آمار زدیو آزاد شهر  یعلوم پزشک

ورود به  یهابود. مالک ینفربه روش سرشمار 552حجم جامعه 
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 در لیدر حال تحص یو دختر پرستار سرپ انیمطالعه، شامل دانشجو

به شرکت در  لیدر هر دو دانشگاه و داشتن تما 84 -85اول  مسالین

خروج شامل ناقص پر کردن پرسشنامه، انصراف از  یهاپژوهش و مالک

پرسشنامه با توجه  552پس ندادن پرسشنامه بودند. تعداد دانشگاه و 

 یزمان مقرر جمع آور زشد و بعد ا عیورود و خروج توز یهابه مالک

نفر پرسشنامه را ناقص پر کرده بودند و از  4تعداد  نیکه از ا دیگرد

ل جمعاً شام قیتحق نیمطالعه خارج شدند. پرسشنامه مورد استفاده در ا

سؤال مربوط به  38 ،یؤال مربوط به سالمت معنوس 32سؤال که  48

شامل سن،  کیبود. اطالعات دموگراف کیو اطالعات دموگراف یشادکام

 ترمتیوضع رش،یپذ تیاسکان، وضع تیتأهل، وضع تیجنس، وضع

شامل  Ellison یو نوع دانشگاه بود. پرسشنامه سالمت معنو یلیتحص

و سالمت  یت مذهب)سالم یسؤال بر اساس دو خرده مقیاس فرع 32

از کامالً مخالفم تا کامالً  یانهیگز 1 کرتی( است. که به صورت لیوجود

 یهابا فعل مثبت پاسخ یهاشده است. در عبارت یبند هموافقم دست

 یبا فعل منف یهاو عبارت 1و کامالً مخالفم نمره  1کامالً موافقم نمره 

داده شد. نمره  1و کامالً مخالفم نمره  1کامالً موافقم نمره  یهاپاسخ

کل سالمت معنوی جمع نمرات سه بعد شناخت، کنش و عواطف 

 رانیپرسشنامه در ا نیا ییقرار دارد. روا 132تا  32 نیکه ب باشدیم

اعتبار محتوا مشخص  قی( از طر1215و همکاران ) یدفاطمیتوسط س

 13/2کرونباخ  یالفا ییایپا بیضر قیطر آن از ییایشد و پا دییو تأ

از ابزار پرسشنامه استاندارد  یسنجش شادکام ی. برا(11) دیگرد نییتع

 یهانهیگز یشده که برا دهسؤال استفا 38آکسفورد با  یشادکام

در نظر گرفته  2، 1، 3، 2نمرات  بیکم و اصالً به ترت ،یگاه شه،یهم

 نیکه نمره بهنجار آن ب 2 -16 نیپرسشنامه ب نیشد. محدوده نمره ا

پرسشنامه  یهاطهی(، ح3224)Argyle . طبق نظر باشدیم 42 -43

 تیرضا ،یفاعل یستیحرمت خود، بهز ،یاز زندگ تیپنج دسته: رضا

 یپرسشنامه توسط عل نیا ییایپا بی. ضر(12)خاطر و خلق مثبت است 

 -آزمون ییایو پا 82/2کرونباخ  ی( با استفاده از آلفا1261پورو نورباال )

ها از نرم افزار داده لیو تحل هیتجز ی. برا(18)بود.  83/2باز آزمون 

SPSS  ( یواندرصد فرا ،یاوان)فر یفیتوص یآمار یهاو روش 32نسخه

شد.  ( استفادهیخط ونیرگرس رسون،یپ یهمبستگ بی)ضر یلیو تحل

 یپژوهش شامل، اخذ مجوزها نیصورت گرفته در ا یمالحظات اخالق

آزاد  یهادانشگاه نیو مسئول یو توانبخش یستیالزم از دانشگاه علوم بهز

 شرکت یکامل درباره اهداف و روش کار برا حاتیتوض ،یو علوم پزشک

ق ح ند،یفرا یآگاهانه از آنان در ابتدا یکتب تیکنندگان، کسب رضا

داده شد که  نانیاطم انیدر هر زمان و به دانشجو قیخروج از تحق

 جینتا لیاطالعات آنان محفوظ خواهد ماند و در صورت تما یتمام

 تهیمجوز از کم نیآنان قرار خواهد گرفت. همچن اریپژوهش در اخت

 121/آ/15528/3به شماره  یتوانبخشو  یستیعلوم بهز اخالق دانشگاه

 .دیکسب گرد 14/8/1284 خیدر تار

هاافتهی

در  یپرستار ی( دانشجو%32/15)251شرکت کننده،  541کل  از

در دانشگاه علوم  یپرستار ی( دانشجو%68/24)182دانشگاه آزاد و 

دهنده  پاسخ انیدانشجو نیشتریبودند. ب لیمشغول به تحص یپزشک

 ریغ %85/55و  یبوم ریغ %25/52مجرد،  %15/12مرد،  5/12%

 (.1بودند )جدول  یخوابگاه

 نمونه مورد مطالعه کیاطالعات دموگراف :1جدول 

 ی )%(فراوان یعلوم پزشک آزاد ریمتغ

    سن

 (28/31) 155 51 88 سال 32 ریز

 (53/62) 215 122 353 سال 22تا  32

 (28/1) 1 1 5 سال 22 یباال

    تیجنس

 (5/28) 321 14 134 مرد

 (5/12) 221 121 323 زن

    تأهل تیوضع

 (15/18) 125 21 18 متأهل

 (15/12) 441 154 316 مجرد

    رشیپذ تیوضع

 (15/48) 311 121 155 یبوم

 (25/52) 315 14 321 یبوم ریغ

    اسکان تیوضع

 (25/44) 343 13 112 یخوابگاه

 (85/55) 224 121 181 یخوابگاه ریغ

    نید

 (6/88) 544 182 254 اسالم

 (2/2) 3 2 3 اسالم ریغ
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ه دانشگاه آزاد ب انیدر دانشجو یو شادکام ینمره سالمت معنو نیانگیم

علوم  انیدانشجو( و در 41/45 ± 16/15 ،24/85 ± 22/11) بیترت

. آمد دست به( 32/52 ± 28/15 ،14/81 ± 85/12) بیبه ترت یپزشک

ت داش یرابطه مثبت و معنا دار یبا شادکام انیدانشجو معنوی سالمت

به بعد  مربوط نیانگیم نیشتریب یمعنو سالمت اسیمق ریسه ز نیدر ب

 نیدر ب نیهمچن مربوط به بعد کنش بود. نیانگیم نیعواطف و کمتر

 تیضار طهیمربوط به ح نیانگیم نیشتریب یشادکام اسیرمقیپنج ز

 (.3خاطر بود )جدول  تیآن مربوط به رضا نیو کمتر یزندگ

 یآزاد و علوم پزشک یهادانشگاه انیآنها در دانشجو یهاطهیو ح یو شادکام یسالمت معنو تیوضع: 2 جدول

 یعلوم پزشک آزاد ریمتغ

 حداکثر حداقل نیانگیم ± اریانحراف مع حداکثر حداقل نیانگیم ± اریانحراف مع 

 132 53 14/81 ± 85/12 132 25 24/85 ± 22/11 یمعنو سالمت

 16 31 32/52 ± 28/15 16 1 41/45 ± 16/15 یشادکام

 54 16 35/41 ± 54/6 54 11 81/28 ± 44/1 عواطف

 21 18 62/21 ± 65/2 21 13 52/22 ± 11/4 یشناخت

 22 12 12/35 ± 21/4 22 1 48/34 ± 51/4 کنش

 34 3 51/12 ± 62/4 34 2 12/11 ± 83/4 یزندگ تیرضا

 31 1 84/12 ± 38/3 31 2 24/12 ± 25/4 خود حرمت

 15 2 12/1 ± 81/3 15 2 15/6 ± 88/3 یفاعل یستیبهز

 31 2 22/6 ± 18/3 21 2 44/1 ± 22/2 خاطر تیرضا

 15 2 22/8 ± 18/3 15 2 11/1 ± 81/3 مثبت خلق

 

 یآزاد و علوم پزشک یهادانشگاه انیآنها در دانشجو یهااسیمق ریو ز یو شادکام یسالمت معنو نیب یهمبستگ :3 جدول

 حیطه خلق مثبت رضایت خاطر حیطه حیطه بهزیستی فاعلی حرمت خود حیطه رضایت زندگی حیطه شادکامی 

 آزاد

       سالمت معنوی

r 12/2 14/2 46/2 46/2 41/2 43/2 

P-Value 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 

       بعد عواطف

r 15/2 182/ 51/2 52/2 48/2 42/2 

P-Value 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 

       بعد شناخت

r 54/2 513/2 42/2 26/2 21/2 21/2 

P-Value 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 

       بعد کنش

r 42/2 42/2 38/2 21/2 31/2 36/2 

P-Value 221/2 222/2 222/2 222/2 222/2 222/2 

 علوم پزشکی

       سالمت معنوی

r 61/2 11/2 12/2 51/2 45/2 51/2 

P-Value 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 

       بعد عواطف

r 11/2 13/2 561/2 54/2 48/2 541/2 

P-Value 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 

       بعد شناخت

r 16/2 51/2 546/2 45/2 28/2 48/2 

P-Value 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 

       کنش بعد

r 12/2 54/2 41/2 44/2 21/2 41/2 

P-Value 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 



و همکاران عبادی  
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و  یسالمت معنو نینشان داد ب رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون

( و در P=  22/2و  r=  12/2دانشگاه آزاد ) انیدر دانشجو یشادکام

 میمستق ی( همبستگP=  22/2و  r=  61/2) یعلوم پزشک انیدانشجو

و معنادار وجود دارد که عالمت مثبت نشان دهنده مستقیم بودن این 

انجام شده است.  %85 نانیدر سطح اطم تمحاسبا هیرابطه است. کل

 یهاطهیکه بین تمام ح دهدینشان م رسونیآزمون پ نیهمچن

وجود دارد  یو معنادار میرابطه مستق یبا ابعاد سالمت معنو یشادکام

 (.2)جدول 

زن و مرد تفاوت  نیب ،یکه از نظر شادکام دهدیشان من یت آزمون

در مردان  ینمره شادکام نیانگیکه م یدار وجود دارد، به طور یمعن

 ینتفاوت مع نیمجردها و متأهل نیب ،یبود. از نظر سالمت معنو شتریب

 شتریب نیدر متأهل ینمره سالمت معنو نیانگیم کهیشد، بطور دهیدار د

( P = 221/2) ی(، شادکامP= 23/2) یسالمت معنو نین بیبود. همچن

نمره سالمت  نیانگیدار وجود دارد که م یو نوع دانشگاه تفاوت معن

 (.4بود )جدول  شتریب یعلوم پزشک انیدر دانشجو یو شادکام یمعنو

 

 

 *یشناخت تیجمع یرهایبر متغ یمبتن یو شادکام ینمرات سالمت معنو نیانگیم هسیمقا :4 جدول

 نوع دانشگاه تأهل تیوضع جنس سن ریمتغ

 r P-Value t P-Value t P-Value t P-Value 

 ** 23/2 -34/3 ** 21/2 -44/3 12/2 -51/1 26/2 21/2 یمعنو سالمت

 ** 221/2 -42/2 18/2 -38/1 ** 21/2 58/3 51/2 35/2 یشادکام

 رابطه انجام شده است. نییسن تع ریمتغ ی*برا 

 25/2کمتر از  یدار ی**سطح معن

 

، (یبوم ریو غ ی)بوم رشیپذ تیوضع نیب ،یاز نظر سالمت معنو اما

شد ن دهیدار د ی( تفاوت معنیخوابگاه ریو غ یاسکان )خوابگاه تیوضع

دار  یارتباط معن یلیتحص یهاسن و ترم نیب ،یو از نظر سالمت معنو

 یوم)ب رشیپذ تیسن، وضع نیب یاز نظر شادکام نینشد. همچن دهید

 ترمتی( و وضعیخوابگاه ریو غ یاسکان )خوابگاه تیوضع(، یبوم ریو غ

 ونیرسرگ لیوتحل هینشد. بر اساس تجز دهیدار د یتفاوت معن یلیتحص

نقش مقدار ثابت شادکامی در معادله رگرسیون معنی دار بوده،  ،یخط

 داشت. توانیبطوریکه معادله رگرسیون را بصورت زیر م

 دانشگاه آزاد: 

X 221/2  +235/38  =Y 

 :یعلوم پزشک دانشگاه

X 212/2  +814/22  =Y 

 انیکه در دانشجو دهدینشان م یخط ونیآزمون رگرس نیهمچن

 221/2 ،یدر سالمت معنو شیواحد افزا کی یدانشگاه آزاد به ازا

دانشگاه علوم  انیو در دانشجو شودیم جادیا یدر شادکام شیافزا

 شیافزا 212/2 ،یدر سالمت معنو شیواحد افزا کی یبه ازا یپزشک

 .شودیم جادیا یدر شادکام

بحث

در  یبا شادکام یرابطه سالمت معنو نییتع قیتحق نیاز ا هدف

 جیابود و نت زدیو آزاد شهر  یدانشگاه علوم پزشک یپرستار انیدانشجو

ارتباط مثبت و معنادار وجود  یو شادکام یسالمت معنو نینشان داد ب

اشد، ب شتریب انیدانشجو یهرقدر که سالمت معنو گر،ید انیدارد. به ب

از آن  یپژوهش حاک نیا جینتا نیاست. همچن شتریب زین هاآن یشادکام

 یارتباط معنادار یو شادکام یتمام ابعاد سالمت معنو نیاست که ب

 با مطالعه یقاتیها و مطالعات انجام شده، تحقپژوهش انیوجود دارد. از م

( نشان 1282و همکاران ) این یدارند.. پژوهش مظفر ییحاضر همسو

وجود دارد.  میرابطه مستق یو احساس شادکام ردف تیمعنو نیداد ب

تأهل تفاوت  تیو وضع یسالمت معنو نیب در مطالعه حاضر نیهمچن

دارد.  ییهمسو این یپژوهش مظفر جیدار وجود داشت که با نتا یمعن

هر دو دانشگاه البته  انیبعد عواطف دانشجو نیانگیدر پژوهش حاضر، م

و همکاران،  این یمظفر مطالعهبود. اما در  شتریب تیبا تفاوت جنس

. (2)بود  شتریابعاد ب گریاز د یسالمت معنو یبعد شناخت نیانگیم

 یاضطراب و افسردگ انیم ی(، ارتباط منف1211بناب و همکار ) یغبار

 Dooltil. (32)دانشگاه تهران را نشان دادند  انیدر دانشجو تیو معنو

 یافراد یافسردگ سطحکردند که  انیب یا(، در مطالعه3224و همکار )

و  یمیمطالعه رح. نتایج (31)است  ترنییدارند، پا ییباال تیکه معنو

( نشان داد که سالمت معنوی دانشجویان پرستاری و 1281همکاران )

ت تفاو تیو جنس یسالمت معنو نیمامایی در حد متوسط قرار دارد و ب

 متسال نیدر پژوهش حاضر ب کهی. در حال(16)شد  دهیدار د یمعن

پژوهش  یهاافتهیدار وجود نداشت.  یتفاوت معن تیو جنس یمعنو

Ya-Chu ( نشان داد، سالمت معنو3212و همکاران )با استرس  ی

ارتقاء دهنده سالمت  یو با رفتارها یارتباط منف یو افسردگ ینیبال

 .(33)ارتباط مثبت دارد 

اوت تف رشیپذ تیبا سن و وضع یسالمت معنو نیحاضر ب قیتحق در

و همکاران  اچوی قیتحق یهاافتهی کهینشد، در حال دهیدار د یمعن

جمله سن،، : از یشناخت تیجمع یهایژگی( نشان داد، که و3212)

که با  (32)هستند  یسالمت معنو یهاکننده ینیب شیپ ،یبوم یژگیو

 و یسالمت معنو نی. در مطالعه حاضر بباشدیپژوهش حاضر همسو نم

و  یپژوهش جمال جیوجود دارد که با نتا یدار یرابطه معن یشادکام

پژوهش خوش کنش  جی. نتا(34)دارد  یی(، همسو1281همکار )

در  یو مشکالت روان یشادکام نیاز آن است که ب ی(، حاک1216)

حاضر  قی. در تحق(35)وجود دارد  یدختر و پسر رابطه منف انیدانشجو

 قیشد که با تحق دهید یدار یتفاوت معن تیو جنس یشادکام نیب

 یگودرز قیتفاوت که در تحق نیدارد با ا یی( همسو1214) یگودرز

و  یخلق مثبت، کارامد ،یسالمت روان ،یدختر از شادکام انیدانشجو

 نیانگیم یبرخوردار بودند، اما در مطالعه کنون یشتریب یاز زندگ تیرضا

و  یسی. مطالعه رئ(31)بود  شتریپسر ب انیدر دانشجو یشادکام هنمر

را نشان  یدار یتفاوت معن تیو جنس یشادکام نی( ب1283همکاران )
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و  ینگرش مذهب نی( نشان داد ب1211) انیی. مطالعه صحرا(36)نداد 

از رابطه  یحاک جینتا نیرابطه معناداری وجود دارد. همچن یشادکام

 نیبود. ب یمذهب یهانگرش زیو ن یبا شادکام انیمعنادار سن دانشجو

و سن، تفاوت  یشادکام ،ینگرش مذهب رهاییدو جنس در متغ

 دهدینشان م یخط ونی. در آزمون رگرس(31)معناداری وجود نداشت 

در سالمت  شیواحد افزا کی یدانشگاه آزاد به ازا نایکه در دانشجو

 انیو در دانشجو شودیم جادیا یدر شادکام شیافزا 2/  22 ،یمعنو

 21 ،یدر سالمت معنو شیواحد افزا کی یبه ازا یدانشگاه علوم پزشک

هم  این ی. که درمطالعه مظفرشودیم جادیا یدر شادکام شیافزا 2/ 

در سالمت  رییواحد تغ کی ینشان داد به ازا یخط ونیآزمون رگرس

 .(2)شود یم جادیا یدر شادکام رییتغ 13/2 ،یمعنو

یریگ جهینت

 در هر دو دانشگاه باالتر یپرستار انیدانشجو یو شادکام یمعنو سالمت

رابطه مثبت و معنا  یبا شادکام یاز سطح متوسط بود و سالمت معنو

ود، باالتر ب انیدانشجو یهر چه سالمت معنو گرید یانیداشت. به ب یدار

 ینوابعاد سالمت مع یتمام نیب نیبود. همچن شتریب زیآنان ن یشادکام

 نهادشیپ نیاشت. بنابراوجود د یارتباط معنا دار یشادکام یهاطهیبا ح

 ن،ایدانشجو یسالمت معنو یارتقا یدر راستا یزیبا برنامه ر شودیم

محتوای درس معنویت و  نیداد و همچن شیآنان را افزا یشادکام

پرستاری در  یهاسالمت معنوی و اهمیت سالمت معنوی در مراقبت

پژوهش  نیا یهاتیگنجانده شود. از محدود یبرنامه آموزش پرستار

ها توسط مشارکت کنندگان به پاسخ یاز درست نانیعدم حصول اطم

ر ب توانستهیها بوده که مپرسشنامه لیدرتکم یروش خود اظهار لیدل

 گذارد. ریپژوهش تأث جینتا

یارزسپاسگ

در  یارشد رشته پرستار ینامه کارشناس انیاز پا یبخش قیتحق نیا

 رابطه سالمت یبا هدف بررس یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز

 یپرستار انیدر دانشجو یو شادکام یبه زندگ دیبا ام یمعنو

و با شماره ثبت  زدیشهر  یوآزاد اسالم یعلوم پزشک یهادانشگاه

 دیو اسات نیاز مسئول لهیسو نی. بوده است. بد831115223

 دیهش ی)ع( و علوم پزشک طالبیابن اب یعل یعلوم پزشک یهادانشکده

ز ا نیشرکت کننده در پژوهش، همچن یپرستار انیو دانشجو یصدوق

ت جه یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز یگروه پرستار دیاسات

.گرددیم یتشکر و قدردان مانهیمطالعه صم نیدر انجام ا یهمکار
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