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 دهيچک
و از اين  بر ديگر ابعاد نیز هست ریگ چشمکه داراي تأثیري  رود يمبه شمار  سالمت انسان يها مؤلفهيكي از سالمت معنوي به عنوان  :زمينه و هدف

معنوي در  سالمت حوزه در شده انجام يها پژوهش یباين پژوهش با هدف فراترک. رو، از ديرباز در میان پژوهشگران از اهمیت خاصي برخوردار است

 .انجام شده است ايران

 فراترکیتب  يا مرحلته  هفتت فراترکیب بود که براساس روش  هدف، کاربردي، و از نظر شیوه گردآوري و ماهیت تحقیق، براساس روش پژوهش :روش

، يعنتي مقتا ت و   جوامع علمتي ايتران  در  (شده چاپ) شده انجام ياه مجموعه پژوهشآماري پژوهش شامل  جامعه. ساندلوفسكي و باروسو انجام شد

ابتزار  . به انتخاب نمونه مناسب اقدام شد خروج و ورود يها مالکهدفمند مبتني بر  يریگ نمونه روش براساسبود که  سال اخیر 05طي ها  نامه يانپا

 کدگذاري باز، کدگتذاري  براساسفرآيند تجزيه و تحلیل . ايران صورت گرفت اطالعاتي هاي پايگاه در ها داده گردآوري. پژوهش شامل فرم وارسي بود

 .قرار گرفت ديیتأمورد  متخصصان ديدگاه يا دروني روايي طريق از روايي. انجام گرفت maxqudaافزار  محوري و ايجاد طبقات در نرم

پستايند   متغیرهتاي : انتد  شتده ي بند طبقهدر ايران در هشت حوزه  هشد انجامي پژوهش نشان داد که مجموعه مطالعات و تحقیقات ها افتهي :ها يافته

ي بر ستالمت  شناخت روان مداخله سالمت معنوي، اثربخشي انواع براساسمداخله  معنوي، اثربخشي انواع سالمت معنوي، متغیرهاي پیشايند سالمت

ايتن  . معنتوي در ايتران   ستالمت  میزان سنجي یتوضع و ها، مقايسه همؤلف در اين زمینه، شناسايي خارجي ابزارهاي ابزار و اعتباريابي معنوي، ساخت

شناسي و نظامي به  هاي درماني، تحصیلي، شغلي، خانوادگي، حوزه عمومي، زندگي سالمندي، زندگي جوامع خاص، آسیب مجموعه پژوهش در حوزه

 .اند انجام رسیده

به صورت ناهمگن در جوامع مختلف و در ارتباط با متغیرهاي خاص بته انجتام   ي سالمت معنوي در ايران ها پژوهشگفت که  توان يم :گيری نتيجه

 .رسیده و نیازمند توجه بیشتر به برخي جوامع و متغیرهاي جديد است
 

 ها، سالمت معنوي، مرور سیستماتیک رمزگذاري داده :ها کليد واژه

  
 مقدمه

بیماري به عنوان اختالل بیستم، در طول قرن نوزدهم و نیمه اول قرن 

نیتز  ، تعريفي که همچنتان  شد يدهاي فیزيولوژيک بدن توصیف مدر فرآين

در طول سالیان متمتادي، در مجتامع علمتي،    (. 0) در پزشكي غالب است

 شد يمابعاد جسمي، رواني و اجتماعي تبیین  براساسسالمتي انسان تنها 

ي غیرجسمي و روحاني وجود ها جنبهو کمتر پژوهشگري ذهن خود را بر 

، ولي گنجتايش بعتد معنويتت در مفهتوم ستالمت،      کرد يمانسان متمرکز 

در نیمته   (4)ي نو به کشف ابعاد و ماهیت وجودي انسان باز کترد  ا چهيدر

جسمي و روحي بتر وضتعیت    تعامالتغیرمستقیم  تأثیر بیستم،دوم قرن 

مطرح شد  سؤالاين سپس . به صورت رسمي مورد توجه واقع شدسالمت 

ها به تأخیر  و بهبودي آن شوند يكرر بیمار مکه چرا برخي از افراد به طور م

اعتقادات  ،بین معنويت و سالمتي ارتباط امروزه با توجه به بیشتر. افتد يم

شتده  مذهبي و معنويت براي حفظ سالمت جسمي و رواني مفید ارزيابي 

 (0) کند يجسم و روان را زنده مپیوند  واقعیتي که بار ديگر ايده است؛

زمان بهداشتتت جهتتاني از ستتالمتي بتته دلیتتل تعريتتف ستتادر حقیقتت،  

هاي رواني که ممكن است در اثتر ايتن تغییترات    دنیاي امروز و خأل تغییراتِ

عالوه بتر  از اين رو،  گرفت و، در معرض انتقادات جدي قرار ايجاد شده باشد

اجتماعي، سالمت معنوي و تعامتل آن بتا ستاير     و جسمي، رواني يها جنبه

(. 3) مورد بررستي قترار گرفتت    اًاخیرپژوهشي بیات در اد ي سالمتيها جنبه

بعد ديگتري  مندي به براساس تحقیقات نیمه دوم قرن گذشته به تدريج نیاز
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 و همكاران اهلل حسنوند فضل

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  قاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارت /010

 بته نتام بهزيستتي    يا متوبر  واژه ، 0190در ستال  . شدمت احساس الاز س

مت را المطرح نمود و سپس راسل و عثمان صاحبنظران در امر سرا معنوي 

(. 0)کردنتد  توجته  ممت المعنوي در مفهوم کلي سمت البه گنجاندن بعد س

 يبر اهمیتت ستالمت معنتوي در رشتد و ارتقتا      محققان ،اخیر يها در سال

و عاطفي و ضرورت آن در زندگي فتردي و اجتمتاعي تأکیتد     رواني وضعیت

در (. 5) داننتد  ياند و آن را يكي از عوامل تأثیرگذار بر سالمت افتراد مت   کرده

از ار بعد جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي است که سالمت داراي چهواقع، 

ستالمت  . رود يمت مؤلفه به شتمار   نيدتريسالمت معنوي جداين میان، بعد 

چندبعدي است که از طريق آگتاهي   و معنوي فرآيندي پويا، تكاملي، آگاهانه

نیتروي  شتود و بته عنتوان     يفعال مشدن عالي متمعنوي، ظرفیت شخصي و 

و سازگاري فتردي   کند يمواني و اجتماعي را هماهنگ ، ابعاد جسمي، رگانهي

اين بعتد از ستالمت، داراي   باور دارد که ( 4100)فیشر (. 0)را به دنبال دارد 

بتاور بته چیتزي      کیفیتي ذاتي و دروني، خاص انسان است کته دربرگیرنتده  

ابعتاد ستالمت     کننتده  کننده و تكمیل تر از خود و يک نیروي هماهنگ بزر 

واقع ارتباط بنده با خدا،  سالمت معنوي از ديدگاه اسالم در(. 9) انسان است

ارتباط با خالق است کته   بطناتصال معنوي انسان با خالق، آرامش قلبي در 

و بته   شود يرها م شيو تشو ها ينگران ها، دل انسان از اضطراببه موجب آن، 

اي محتتو کننتده  و تتأمین  ريناپتذ  ييبختش جتدا   ،ديتن (. 8) رسد يآرامش م

در (. 1) کنتد  يفتراهم مت   ستالم  و مسیري براي سبک زندگي استمعنويت 

دنیايي و فیزيكتي بته شتمار     يا مقوله ،انسان ،غربيحالي که در منابع علمي 

 (.01)رفته و کمتر به ابعاد روحي و متعالي وي توجه شده است 

درک اهمیت ايتن بعتد از ستالمتي بته عنتوان عنصتري معنتابخش،        

ي متعدد در ارتباط بتا  ها پژوهشسالیان اخیر به انجام پژوهشگران را طي 

 اند کردهاين مفهوم سوق داده است؛ در کشور ايران نیز پژوهشگران تالش 

براي نمونه در . ي مختلف اين مفهوم را مورد کنكاش قرار دهندها جنبهتا 

توانتد   يمت ستالمت معنتوي   نشان داده شده است کته   ها پژوهشبسیاري 

دوران و  (04)زنتتدگي  ، کیفیتتت(00)روان  ش ستتالمتستتاز افتتزاي ینتتهزم

 ،(00)ستتازنده  ينتتیب جهتتانهمچنتتین، . شتتود( 03) مطلتتوب ستتالمندي

ي شتناخت  روانخودشناسي و سازگاري اجتماعي، باورهاي ديني و سرمايه 

نشتان داده   ها پژوهش. هستندسالمت معنوي  ايندهايپیشاز جمله ( 05)

و رويكرد ( 09)، آموزش امید (00)ي اندرم تيروايي مانند ها درماناست که 

همچنتین،  . هستتند  متؤثر بتر ستالمت معنتوي    ( 08)چندوجهي اسالمي 

مطالعات با هدف ساخت انواع مداخالت مبتني بر سالمت معنوي در داخل 

 ابزارهتاي  ابزار و اعتباريابي در زمینه ساخت(. 01)کشور انجام شده است 

در ( 0313)هش ضترغامي  بته پتژو   تتوان  يمت معنوي نیز  سالمت خارجي

در  (.41)ي معنويت با نیمرخ روانتي اشتاره کترد    ها مؤلفهارتباط با بررسي 

ي هتا  مؤلفته در جهتت شناستايي   ( 44و  40، 00)نیتز   هتا  پتژوهش برخي 

 . سالمت معنوي از ديدگاه اسالمي تالش شده است  دهنده یلتشك

بتا  هم از نظر متغیرهتاي مترتب     ها پژوهشبر اين اساس، گستردگي 

از . سالمت معنوي و هم در ارتباط با جوامع موردپژوهش قابل توجه است

ستالمت معنتوي   مطترح شتدن   دهه از  پنجبیش از نكه ايسويي، با وجود 

مانتده استت   ناشتناخته   رکن همچنتان اين  يها جنبهبرخي اما  ؛گذرد يم

ها درباره اثرات سالمت معنوي بتر ابعتاد    رفته، دامنه پژوهش هم روي(. 00)

لذا، . ي ناهمگن از مطالعات را رقم زده استا مجموعهختف زندگي انسان، م

ي همانند و بهره برداري از تحقیقات ها پژوهشسبب جلوگیري از تكرار  به

هاي تازه، ايتن   یقتحقشناخت مسیر بهتري براي کشف  برايپژوهشگران 

 يها ژوهشپژوهش با هدف پاسخ به اين پرسش به انجام رسیده است که پ

ي انجتام  يهتا  حتوزه در چه  سالمت معنوي ارتباط بادر در ايران  شده نجاما

خألهاي مطالعاتي ؟ اند دادهي را مورد مطالعه قرار يشده است و چه متغیرها

فراترکیتب   روشاز  توان يچگونه مو  در ارتباط با سالمت معنوي کدامند؟

کته   دست يافتشناختي جامع رسیدن به در جهت به نتايجي قابل قبول 

باشد و هم ديدگاهي يكپارچه همراه گشا  راه تازه يها پژوهشهم در انجام 

 ؟ کندبا تناقض و ابهام کمتر ارائه 

 

 روش
، هتا داده ماهیتت براساس کتاربردي، هدف، براساس حاضر پژوهش نوع

 -استتنادي  اطالعتتات، وهتتا  دادهي آور جمتتع يهتتا روش براستتاس و کیفتتي

ساندلوفسكي  فراترکیب يا مرحله هفتاز روش  در اين راستا،. است فراترکیب

 اول، يعنتي تنظتیم   بتر ايتن استاس، در گتام    . استفاده شد( 4110) و باروسو

پیامدها و پسايندهاي سالمت ، ها پژوهشنوع )پژوهش، چیستي  يها پرسش

در حتوزه ستالمت    شتده  انجتام ي هتا  پژوهشمجموعه )، نوع جامعه (معنوي

و چگونگي ( سال اخیر 05در  شده انجامي ها پژوهش)، زمان (معنوي در ايران

انجام پتژوهش  ( هاي منابع اطالعاتي يگاهپادر  ها پژوهشمرور سیستماتیک )

 براستاس ) شتد متتون انجتام    سیستتماتیک  در گام دوم، بررسي. بررسي شد

 در داخلتي  هتاي  يهنشر و داده هاي يگاهپا ي پژوهشي،ها گزارش علمي، اسناد

 انتختاب  در گتام ستوم، بتراي   (. مفتاهیم مربوطته  سالمت معنوي و  ي ینهزم

هتاي ستالمت معنتوي، معنويتت،      اي از کلیدواژه مجموعهمناسب،  يها مقاله

گرايي، نگرش معنتوي يتا دينتي، مراقبتت معنتوي،       سالمت وجودي، هستي

بیني  گرايي، باورهاي ديني و معنوي، انديشه معنوي، جهان گرايي، دين مذهب

و  علمتي   مقاله 0011و در نهايت، از میان حدود ديني و معنوي استفاده شد 

نامته مقطتتع   پايتان  041شتده در مجتالت علمتتي معتبتر و     يافتت  پژوهشتي 

 555هاي ايران، تحلیل نهايي بتر روي   کارشناسي ارشد و دکتري در دانشگاه

مقاله علمتي پژوهشتي در    000مطالعه پژوهشي انجام گرفت که مشتمل بر 

عتدم استتفاده از   ها به دلیتل   بقیه پژوهش. مه بودنا پايان 10مجالت معتبر و 

عتدم   ها، هاي پژوهش علمي، تحلیل نتايج مقا ت خارجي در فراتحلیل روش

تشريح نتتايج در   گیري، عدم ها و نتیجه گزارش اطالعات کافي در بخش يافته

راستاي پژوهش و تكراري بودن برخي مقا ت بته ستبب برگرفتته شتدن از     

اطالعات موجود  نتايجدر گام چهارم، . يند تحلیل خارج شدنداز فرآپايان نامه 
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 هاي سالمت معنوي در ايران فراترکیب پژوهش

 019/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

 ختانوادگي  و نتام  نتام  شتامل  مقالته،  هر به مربوط عنوان براساسها  مقاله در

 يبنتد  طبقته مقاله  هر اجزاي ديگر در و مقاله انتشار سال همراه به نويسنده،

 تته گرف در نظتر  يک کدشده  استخراج اطالعات تمام در گام پنجم، براي. شد

 يتک  در کدها، هر يک از مفهوم در نظر گرفتن با سپس، اين اطالعات و شد

ي هتا  گتروه و در نهايتت  ( کتدهاي محتوري  ) ي شدندبند دسته مشابه مفهوم

کنتترل   به منظتور  در گام ششم،. شدمتغیرها و جوامع موردهدف شناسايي 

. شد متخصصان استفاده ديدگاه يا دروني روايي کیفیت، براي بررسي روايي از

ي بنتد  دستته پايايي، تالش شتد تتا توافتق کدگتذاران در      سنجش منظور به

در گتام هفتتم،   . ي متغیرهتا متورد توجته قترار گیترد     بنتد  گروهو  ها پژوهش

در ارتباط با سالمت معنوي انجام  شده انجامي ها پژوهشسنجي کلي  یتوضع

 ،هشد استخراج سپس، براساس کدهاي. و متغیرهاي مرتب  با آن گزارش شد

آمتاري پتژوهش شتامل     جامعه. اصلي سالمت معنوي تعیین شد يها مؤلفه

، يعنتي مقتا ت و   جوامتع علمتي ايتران   در شده  چاپي ها مجموعه پژوهش

با توجه به موضوع پژوهش، انتخاب نمونه  .بود سال اخیر 05طي ها  نامه يانپا

 يهتا  متالک هدفمند صورت گرفت که مبتني بتر   يریگ نمونه روش براساس

انتختاب مقتا ت    به انتخاب نمونه مناستب اقتدام شتد؛ يعنتي     خروج و ودور

(. 43)صتورت گرفتت    پتتژوهش  يها ستؤال باها  آنارتباط  براساسمنتخب 

. شتد  ختروج تعیتین   و ورود يهتا  مالک براساس نمونه پژوهش حاضر حجم

 حتوزه  درشتده   چاپ يها پژوهش و مقا ت: ي ورود عبارت بودند ازها مالک

 ماننتد  کیفي روشمبتني بر  ييها پژوهش و وي، انتخاب مقا تسالمت معن

 کمي، تحقیقتات  و کیفي يها روش ديگر ومند  نظام مرور مشاهده، مصاحبه،

پژوهش، گذرانتدن فراينتد    اهداف با ارتباط در کافي اطالعات و ها داراي داده

 و متخصص و چاپ گزارش کامتل، مقتا ت   داوران نظر زير تخصصي بررسي

ي متمرکتز  ها پژوهش و 0311تا  0380ي ها سال درشده  چاپي ها پژوهش

 يهتا  متالک . در ارتباط با موضوع موردنظر در ايتن پتژوهش   علمي بر روش

 اهتداف  زمینه در کافي فاقد اطالعات يها پژوهش: خروج نیز عبارت بودند از

 ي فاقتد ها پژوهشو روش،  فاقد تناسب عنوان با اهداف يها پژوهشتحقیق، 

ي مبتنتي بتر فراتحلیتل مقتا ت     هتا  پژوهشمناسب و  يشناخت روش الگوي

ي بود که پژوهشتگر  ا گونهفرآيند تجزيه و تحلیل در اين پژوهش به . خارجي

، هر گونه متغیر ها پژوهشدقیق  مطالعهکدگذاري باز، ضمن  مرحلهدر خالل 

 شتده در ارتبتاط بتا    مرتب  با سالمت معنوي و هر نوع ابزار يا درمان شناخته

گرفتت و ستپس، طتي مرحلته      نظتر  در کد يک عنوان سالمت معنوي را به

 هم کنار بودند، در مفهومي نوعي رابطه داراي که کدهايي محوري، کدگذاري

تتري   هاي سطح بتا تر و گستترده   داده شد و در نهايت، طبقات و مؤلفه قرار

شكل گرفت تا مشتخص شتود مجموعته مطالعتات و مجموعته متغیرهتاي       

پتس از ترکیتب   . انتد  هايي را مورد توجه قرار داده ها چه حوزه در آنبكاررفته 

يتک   در ها يبند طبقهي کلي انجام شد و ها يبند طبقهکدهاي باز و محوري، 

انجتام   MAXQDAافتزار  در نترم  هتا  دادهتحلیتل  . حوزه موضوعي قرار گرفتت 

 .گرفت

 ها افتهي
در چره   ی مرتبط با سالمت معنوی در ايررا  ها پژوهش: اول سؤال

 ؟اند دهيرسيی به انجام ها حوزه

 پژوهشي علميمقاله  0011براي پاسخ به اين پرسش، از میان حدود 

نامته کارشناستي ارشتد و دکتتري، تحلیتل       پايان 041در مجالت معتبر و 

مقاله علمي پژوهشي  000مطالعه پژوهشي، مشتمل بر  555نهايي بر روي 

بتر ايتن استاس،     .انجتام گرفتت   نامه مترتب   پايان 10در مجالت معتبر و 

 انتد  شدهي بند طبقهدر ايران در هشت حوزه  شده انجاممجموعه مطالعات 

توست  پژوهشتگران در ايتن مطالعته      شتده  انجامي بند طبقهکه بر مبناي 

، (معنوي سالمت پیامدهاي) معنوي سالمت پسايند متغیرهاي: عبارتند از

، اثربخشتي  (پیشتايندها )معنتوي   سالمت هاي هکنند بیني یشپ متغیرهاي

 مداخلته  معنوي، اثربخشتي انتواع   سالمت بر مبتني درمان و مداخله انواع

 ستنجش  ابتزار  معنوي، ستاخت  سالمت وضعیت بهبود براي يشناخت روان

 ختارجي  ابزارهتاي  ايرانتي، اعتباريتابي   فرهنتگ  بر مبتني معنوي سالمت

 مفهتومي  الگتوي  تتدوين  و هتا  مؤلفته  ايران، شناستايي  در معنوي سالمت

 سالمت میزان سنجي یتوضع و و مقايسه ،اسالم ديدگاه از معنوي سالمت

  (.0جدول )ايران  در مختلف جوامع در معنوي

از نتوع  ( تحقیتق  481) هتا  پژوهشاز  درصد 3/51نتايج نشان داد که 

از ( تحقیتق  30)درصتد   0/5معنوي،  سالمت پسايند شناسايي متغیرهاي

، (پیشتايندها )معنتوي   ستالمت  کننتده  ینيب یشپ نوع شناسايي متغیرهاي

 بتر  مبتنتي  درمتان  وها  مداخلهاز نوع اثربخشي ( تحقیق 95)درصد  5/03

از نتوع بررستي اثربخشتي انتواع     ( تحقیق 40)درصد  9/0معنوي،  سالمت

 00)درصتد   4معنتوي،   سالمت وضعیت بهبود براي يشناخت روان مداخله

 فرهنتگ  بتر  مبتنتي  نتوي مع سالمت سنجش ابزار از نوع ساخت( تحقیق

 ستالمت  خارجي ابزارهاي از نوع اعتباريابي( تحقیق 0)درصد  9/1ايراني، 

 و هتا  مؤلفته  از نتوع شناستايي  ( تحقیق 90)درصد  9/03ايران،  در معنوي

درصتد مقايسته    5اسالم،  ديدگاه از معنوي سالمت مفهومي الگوي تدوين

 ستالمت  زانمیت  ستنجي  یتوضتع ( تحقیق 45)درصد  5/0 و (تحقیق 49)

بر ايتن استاس، در مجمتوع    . ايران بوده است در مختلف جوامع در معنوي

 .پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است 555

ي موردبررسي در ارتباط با ستالمت  ها پژوهشافزون بر اين، مجموعه 

و جوامع موردمطالعه بررسي شد تا مشخص  ها حوزهمعنوي، در چارچوب 

ران در ايتران در جهتت مطالعته وجتوه     شود که بیشترين تالش پژوهشتگ 

بتر  . يي انجام گرفته استها حوزهگوناگون سالمت معنوي در چه جوامع و 

شتامل افتراد   )در حتوزه درمتاني   ( درصد 0/01)پژوهش  010 اين اساس،

 041، (داراي انواع بیماري همچون سرطان، تحت درمان هموديالیز، ام اس

مل جتتوامعي ماننتتد  شتتا)در حتتوزه تحصتتیلي ( درصتتد 0/40)پتتژوهش 

، (ها و حوزويان آموزان، دانشجويان پرستاري و دانشجويان ديگر رشته دانش

 هتا،   شامل کارمنتدان ستازمان  )در حوزه شغلي ( درصد 8/04)پژوهش  90
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 و همكاران اهلل حسنوند فضل

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  قاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارت /018

 هشت حوزه پژوهش در ايرا  حول محور مفهوم سالمت معنوی -5جدول 

 هاپژوهش فراوانی مطالعات بندی دسته
يا فراوانی متغيرها 

 ها مداخله
 مطالعه جوامع آماری مورد

 معنوي سالمت پسايند متغیرهاي

 (معنوي سالمت پیامدهاي)
 پژوهش 481

متغیر با  010شناسايي 

 مورد کاربرد 390فراواني 

سرطان، هموديالیز، مشكالت قلبي، دچار سوختگي، ديابت )انواع بیماران 

 مورد 90(: و اختال ت رواني

 مورد 91: آموزاندانشجويان و دانش

 مورد 5: اعضاي هیئت علمي

 مورد 0: کارکنان دانشگاه

 مورد 00: کارکنان سازماني

 مورد 43: پرستاران

 مورد 03: کارکنان بخش درمان

 مورد 0: پرورش و آموزش مديران

 مورد 8: معلمان

 مورد 0: مربیان ورزشي

 مورد 0: زنان مطلقه

 مورد 3: زنان نابارور

 مورد 01: دارزنان بار

 مورد 5: جامعه زنان

 مورد 0: زنان سرپرست خانوار

 مورد 4: همسران معتادان در حال ترک

 مورد 0: زنان ايراني خارج کشور

 مورد 0: يتوان ذهنمادران کودکان کم

 مورد 08: زوجین متاهل 

 مورد 0: و معلو ن شیمیايي جانبازان

 مورد 4: و جانباز دیفرزند شه انيدانشجو

 مورد 4: در بخش مراقبت نوزاد مادران

 مورد 35: سالمندان و بازنشستگان

 مورد 35: پیشین ديني و مطالعات تحلیل متون 

 مورد 8: عمومي تیجمع

 مورد 3: جامعه زنان

 مورد 8: افراد معتاد به مواد مخدر

 مورد 4: افراد در معرض رفتارهاي پرخطر

 مورد 0: يزندان انزن

 مورد 0: کشور نظامي روهاينی

هاي  کننده بیني متغیرهاي پیش

 (پیشايندها)سالمت معنوي 
 پژوهش 30

متغیر با  34شناسايي 

 مورد کاربرد 04 فراواني

 مورد 4: انواع بیماران

 مورد 05: آموزاندانش دانشجويان و

 مورد 4: مدارس علمان و مديرانم

 مورد 0: مشاوران

 مورد 0: نشاني آتش کارکنان

 مورد 4: کارکنان سازماني

 مورد 0: سالمندان مراقبین

 مورد 4: معلمان

 مورد 0: پرستاران

 مورد 4: والدين

 مورد 0: مادران

 مورد 4: جانبازان

  مورد 4: سالمندان
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 هاي سالمت معنوي در ايران فراترکیب پژوهش

 011/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

 هشت حوزه پژوهش در ايرا  حول محور مفهوم سالمت معنوی -5دول ادامه ج

 هاانی پژوهشفراو بندی مطالعات دسته
فراوانی متغيرها يا 

 ها مداخله
 مطالعه جوامع آماری مورد

   

 مورد 4: اينترنت معتادان به

 مورد 0: اجتماعي هاي افراد داراي شبكه

 مورد 0: جامعه زنان

 مورد 0: تحلیل متون ديني 

 مورد 3: انتظامي نیروي

 بر انواع مداخله و درمان مبتني

 معنوي سالمت
 وهشپژ 95

نوع درمان يا مداخله در  40

جهت اثرگذاري بر میزان 

 سالمت معنوي

 مورد 40(: سرطان و ام اس، هموديالیز، نارسايي قلبي، ايدز،)انواع بیماران 

 مورد 40: آموزاندانش دانشجويان و

 مورد 0: معلمان

 مورد 4: زوجین متأهل

 مورد 0: زنان باردار

 مورد 0: ذهني توانمادران کودکان کم

 مورد 0: توجهي با اختالل کم کودکان مادران

 مورد 0: گام آهسته کودکان مادران

 مورد 0: جسمي معلو ن

 مورد 8: سالمندان

 مورد 4:  ديني متون تحلیل

 مورد 0: زنان جامعه عموم

 مورد 5: افراد معتاد

 مورد 0: پرورشگاه در ساکن نوجوان

 مورد 4: یفهسربازان وظ

 براي شناختي انواع مداخله روان

 معنوي سالمت وضعیت بهبود
 پژوهش 40

 در مداخله يا درمان نوع 00

 میزان بر اثرگذاري جهت

 معنوي سالمت

 مورد 9: انواع بیماري

 مورد 8: آموزان، دانشجوياندانش

 مورد 0: مغزي فلج کودک داراي مادران

 مورد 0: رطانوالدين فرزندان مبتال به س

 مورد 0: بهزيستي پوشش تحت زنان

 مورد 0: مراقبین سالمندان

 مورد 0: سالمندان

 مورد 4: مخدر مواد به معتادان

 مورد 4: سربازان وظیفه

 مورد 4: تحلیل مطالعات پیشین

سنجش سالمت معنوي  ساخت ابزار

 مبتني بر فرهنگ ايراني
 پژوهش 00

شده  يپرسشنامه طراح 00

 بر اساس فرهنگ بتومي

 مورد 3: انواع بیماران

 مورد 4: آموزاندانشجويان و دانش

 مورد 0: پرستاران

 مورد 4: سالمندان

 مورد 0: افراد بزرگسال جامعه

 مورد 4: عموم مردم

خارجي سالمت  ابزارهاي اعتباريابي

 معنوي در ايران
 هشد پرسشنامه اعتباريابي 0 پژوهش 0

 مورد 0: بیماران

 مورد 0: سالمندان ايراني

 مورد 0: پرستاران

 مورد 0: جوامع مختلف
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 و همكاران اهلل حسنوند فضل

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  قاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارت /411

 هشت حوزه پژوهش در ايرا  حول محور مفهوم سالمت معنوی -5دول ادامه ج

 هافراوانی پژوهش بندی مطالعات دسته
فراوانی متغيرها يا 

 ها مداخله
 مطالعه جوامع آماری مورد

تدوين الگوي  و ها ؤلفهم شناسايي

 مفهومي سالمت معنوي از ديدگاه اسالم
 پژوهش 90

تحلیل محتواي قرآن کريم، 

البالغه، صحیفه سجاديه  نهج

و ديگر متون ديني براي 

هاي سالمت  استخراج مؤلفه

 (10با فراواني )معنوي 

 مورد 41: قرآن کريم

 مورد 04: البالغهنهج

(: ث، روايات، سخنان بزرگان، مطالعات پیشینمتون وحیاني، احادي)منیع 

 مورد 04

 مورد 0: تحلیل مطالعات پیشین

 مورد 4: حاديثا  التفاسیر و جامعجامع

 مورد 0: صحیفه سجاديه

متخصصتان علتوم ديني،متخصتص برنامته     )متورد   00: مصاحبه و گفتمان کالمي

 (خصصي، زائران اماکن مذهبيدرسي، پزشكان، دانشجويان، سالمندان، نشست ت

سنجي میزان  مقايسه و وضعیت

 سالمت معنوي در جوامع مختلف

 اي پژوهش مقايسه 48

 مورد 8(: اکالمپسي پرهسرطاني، ديابت، ايدز، سوختگي، ام اس، درد مزمن، )بیماران 

 مورد 0(: دانشگاه هاي عمومي، پرستاري، حوزه علمیه)دانشجويان 

 مورد 0: سالم و بیمارمادران با کودک 

 مورد 0: زنان بارور و غیربارور

 مورد 4: مطلقه زنان

 مورد 4: پرستاران

 مورد 0: افراد معتاد 

 مورد 0(: سرقت و مواد مخدر)زندانیان 

 مورد 0: سالمندان آسايشگاه

 مورد 0: عموم زنان و مردان

 مورد 0: جانبازان

 مورد 0: قرآن رحافظینوجوانان حافظ و غ

 مورد 0: سربازان وظیفه

  پژوهش 45

  سنجي وضعیت

 مورد 0(: استومي ، داراييتا سم ز،یاليهمود ،يسرطان مارانیب)انواع بیماران 

 مورد 03: انيدانشجو

 مورد 0: يپزشك علوم دانشگاه کارکنان

 مورد 0: پرستاران

 مورد 4: آسايشگاهي يا مقیم خانه سالمندان

 مورد 0: خصصان حوزه سالمتمت

 مورد 0: تحلیل متون

 مورد 0: يخودکش بهکننده  اقدامافراد 
 

هتتا، کارکنتتان بختتش درمتتان و  معلمتتان، متتديران متتدارس و شتترکت

در ( درصتد  1/1)پتژوهش   55، (پرستاران، کارگران و ديگر موارد هماننتد 

افراد مطلقه، شامل جوامعي مانند زوجین، مادران باردار، )حوزه خانوادگي 

توان ذهني، زنان سرپرست خانوار  مادران و پدران داراي فرزند خاص يا کم

در حتوزه عمتومي   ( درصتد  44)پتژوهش   044، (و ديگر جوامتع هماننتد  

شامل تحلیل متون ديني و بررسي مطالعات پیشین به منظتور شتناخت   )

هاي مفهوم سالمت معنتوي و جمعیتت افتراد عمتومي در گروهتاي       مؤلفه

پژوهش  03و جنسي مختلف مانند کودکان، نوجوانان و بزرگسا ن،  سني

شتامل بررستي زنتدگي افتراد     )در حوزه زنتدگي ستالمندي   ( درصد 9/9)

، (سالمند مقیم در خانه يا آسايشگاه، بازنشستگان و ديگر جوامتع هماننتد  

جانبتازان، معلتو ن،   )در حتوزه جوامتع ختاص    ( درصد 8/0)پژوهش  01

 4/3)پتژوهش   08، (هتا و ديگتر جوامتع هماننتد     انوادهمراقبان در اين خت 

شامل جوامعي مانند افراد معتتاد، طتالق،   )شناسي  در حوزه آسیب( درصد

در حتوزه  ( درصتد  8/0)پتژوهش   01و ( و ديگر جوامتع هماننتد   زندانیان

( شامل سربازان وظیفه، نیروهاي نظامي و ديگتر جوامتع هماننتد   )نظامي 

 .انجام گرفته است
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 هاي سالمت معنوي در ايران فراترکیب پژوهش

 410/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

( پيامدها)در ايرا ، پسايندهای  شده انجامدر تحقيقات : دوم ؤالس

 سالمت معنوی کدامند؟

در اين بخش، به بررسي اين مهم پرداخته شده که در مطالعات ايرانتي،  

مورد بررسي قرار  معنوي به عنوان پیشايند و پسايند سالمت چه متغیرهايي

 390متغیتر   010هاي به دست آمده، در مجموع  براساس يافته. است  گرفته

متغیتر   35از ايتن تعتداد،   . مورد بررسي قرار گرفتته استت   ها پژوهشبار در 

حوزه پژوهشي  044سالم که در  با زندگي مرتب  مربوط به گروه متغیرهاي

 زندگي، شادکامي و ستالمت  و متغیرهاي کیفیت اند گرفتهمورد بررسي قرار 

 وط بته گتروه متغیرهتاي   متغیر مرب 41. عمومي بیشترين تكرار را دارا بودند

حوزه پژوهشي بررستي   005است که در  هاي فردي کارآمد ويژگي با مرتب 

ي بیشترين فراوانتي را  آور تابروان، امیدواري و  و متغیرهاي سالمت اند شده

 و هتا  آسیب با مرتب  متغیر مربوط به گروه متغیرهاي 08همچنین، . داشتند

حتوزه پژوهشتي متورد     14ه در بتود کت  اجتماعي  و شناختي روان اختال ت

 فشتار ) و متغیرهتاي اضتطراب، افستردگي و استترس     انتد  گرفتهمطالعه قرار 

متغیر مربتوط بته گتروه     44در نهايت، . داراي بیشترين فراواني بودند (رواني

حتوزه   05بتود کته در    تحصتیلي  - هاي شغلي داده با برون مرتب  متغیرهاي

شغلي و  سازماني، رضايتمندي متاند و متغیرهاي سال هشدپژوهشي بررسي 

 .داشتندشغلي بیشترين فراواني تكرار را در مطالعات پژوهشي  درگیري

 

در ايرا ، پيشايندهای سالمت  شده انجامدر تحقيقات : سوم سؤال

 معنوی کدامند؟

ي گذشتته  ها پژوهشمطالعه  براساسدر اين بخش تالش شده است تا 

ي بنتد  طبقته سالمت معنوي به صورت   کننده ينیب شیپدر ايران، متغیرهاي 

بر اين اساس، سالمت معنوي مفهومي استت   .شده مورد شناسايي قرار گیرد

هتاي آن   کننده بیني یشپکه بیشتر داراي پیامدهاي مختلف است و کمتر به 

ي هتا  گتروه به منظور درک بهتر، متغیرهاي پیشايند در . پرداخته شده است

متغیتر پیشتايند    34پتژوهش، و   30ع در مجمتو . شدبندي  یمتقسچندگانه 

. انتد  گرفتته بار در مطالعات گوناگون مورد کنكاش قرار  04که  شدشناسايي 

 بتا  مترتب   ي متغیرهتاي هتا  گتروه در  ها پژوهشمتغیرهاي بكاررفته در اين 

 و روانتي  هاي یبآس با مرتب  فردي، متغیرهاي يها نگرش وها  ارزش باورها،

 ي، متغیرهتاي شناخت روان و فردي هاي يژگيو با مرتب  اجتماعي، متغیرهاي

و  اجتمتاعي  عوامل با مرتب  تحصیلي و متغیرهاي و شغلي شراي  با مرتب 

 .ي شدبند طبقهخانوادگي 

 

 گيری يجهنتبحث و 

هتاي   و در پژوهش (40) است پیچیده و مبهم معنوي سالمت مفهوم

 راستا، همین در. گوناگون در ايران با هدف خاصي به کار گرفته شده است

 ستتنجي وضتتعیت هتتدف بتتا روش فراترکیتتب، براستتاسحاضتتر  پتتژوهش

 .در ايران صورت گرفت معنوي سالمت حوزه در شده انجام هاي پژوهش

هتاي   در ارتباط با سؤال اول پژوهش، در ارتباط بتا وضتعیت پتژوهش   

شده در ايران در گستره سالمت معنوي، تجزيه و تحلیتل آمتاري بتر    انجام

انتدازي جتامع و يكپارچته از     عه پژوهشي با ترستیم چشتم  مطال 555روي 

هتاي   شده در ايران موجب روشن شتدن حتوزه   هاي انجام وضعیت پژوهش

. پژوهشگران شتد  تأکید گوناگون تحقیق و شناسايي انواع متغیرهاي مورد

و مقايسه  ها، مجموعه مطالعات در هشت طبقه تقسیم شدند يافته براساس

شت حتوزه نشتان داد کته در بتیش از نیمتي از      میزان مطالعات در اين ه

متمرکز شده است  معنوي مطالعات بر شناسايي متغیرهاي پسايند سالمت

اين بدان معنا است که . اند دادهو مجموع ديگر مطالعات نیمه ديگر را شكل 

 . شود يمهاي مشهودي در حوزه مطالعات سالمت معنوي ديده  يکاست

حققان در ايران بر شناسايي پیامدهاي در اين راستا، بیشترين تالش م

سالمت معنوي معطوف بوده استت؛ ايتن در حتالي استت کته در جهتان       

در جهتت کشتف عوامتل     هتا  تتالش متالطم و پراسترس امروز، ابتدا بايتد  

يزي متداخالت مبتنتي بتر    ر طرحپیشايند اين متغیر مهم باشد؛ تا بتوان با 

. جامعته را موجتب گشتت   ینه ارتقاي ستالمت معنتوي در افتراد    زم ها آن

همچنین، پژوهشگران بايد به دنبال ساخت انواع گوناگون مداخله و درمان 

 براستاس در جوامع مختلف باشند؛ تا بتوان با هدف قرار دادن اين جوامتع  

ي ساختارمند، امكان رفع مشكالت افراد در معرض انواع آستیب  ها مداخله

نمونه، در ارتبتاط بتا جامعته     براي. اجتماعي و اختالل رواني را فراهم آورد

متداخالت   براستاس تتوان   يمت همسران جانبازان و خانواده افتراد معلتول   

اي براي داشتتن زنتدگي معنتادار     ینهزممحور مختص اين جوامع،  يتمعنو

در ايتن راستتا،   . براي آنان در رويارويي با مشتكالت مختلتف ايجتاد کترد    

ايش ستالمت معنتوي   در افتز ( 09)نشان داد که آموزش امیتد   ها پژوهش

 درماني اثرگذارند و از سويي مداخالت مبتني بر سالمت معنوي مانند روان

ي، بتر ستالمت معنتو    يمبتنت  يبرنامه ختودمراقبت و ( 01) يمعنو يمذهب

 آوري تاب هاي مهارت و آموزش( 45)گروهي  شیوه به معنوي خودمراقبتي

اري از تواننتتد موجبتتات برختتورد متتي( 40)استتالمي  معنويتتت بتتر مبتنتتي

 .هاي مثبت فردي و اجتماعي را فراهم آورند داد برون

در ارتبتاط بتا ستالمت معنتوي در چتارچوب       هتا  پتژوهش ي بند گروه

ي چندگانه نشان داد که بیشترين تالش پژوهشگران در ايتران بته   ها حوزه

حوزه درماني، تحصتیلي، شتغلي، ختانوادگي، حتوزه عمتومي و      ترتیب در 

هتا بته    ه است و در شمار اندکي از پتژوهش زندگي سالمندي صورت گرفت

کنكتتاش دربتتاره ستتالمت معنتتوي در حتتوزه جوامتتع ختتاص و حتتوزه     

اين بدان معنا است که يک کاستي اساسي . شناسي اقدام شده است آسیب

ي تالش براي بهبود سالمت معنتوي در میتان افتراد در معترض      در زمینه

حقیقتتت، در . هتتاي اجتمتتاعي و فتتردي وجتتود دارد   خطتترات و آستتیب 

تواند به عنوان  اند که سالمت معنوي مي پژوهشگران از اين مهم غافل شده

همچون )يک ابزار در جهت بازپروري و توانمندسازي افراد جوامع مختلف 

هتاي   ديده يا يتیم، افتراد دچتار انتواع آستیب     جوامع مانند کودکان آسیب
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 و همكاران اهلل حسنوند فضل

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  قاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارت /414

ر ستو   هاي پانتدمیک، افتراد دچتا    طبیعي همچون سیل، زلزله و بیماري

زا، فرزنتتدان طتتالق و والتتدين معتتتاد، کودکتتان   ناشتتي از وقتتايع آستتیب 

در ( بدسرپرست، همسران افراد معتاد متجاهر و بستیاري جوامتع هماننتد   

 . هاي فردي مورد استفاده قرار گیرد هاي اجتماعي و ناتواني برابر آسیب

دوم پژوهش، مشتخص شتد کته شتمار زيتادي از       سؤالدر ارتباط با 

در ايران در جهت شناستايي پستايندهاي ستالمت     شده انجامي ها پژوهش

ين تتر  شتاخص در ايتن راستتا،   . معنوي در انسان به انجتام رستیده استت   

در گتروه اول، وجتود   . شده در چند گروه تقسیم شدند ييشناساپیامدهاي 

ستالم بتراي افتراد جامعته      ساز خلق زندگي ینهزمتواند  يمسالمت معنوي 

، (49)زنتدگي   تغیرهاي شاخصتي ماننتد کیفیتت   که در چارچوب م گردد

براستاس گتروه دوم   . يابتد  يمت نمتود  ( 48)ارتبتاطي   شادکامي و الگوهاي

هتاي فتردي    ويژگتي ستاز ظهتور    ینته زمتواند  يممتغیرها، سالمت معنوي 

ي، آور تتاب ، (41)روان، امیدواري  مانند سالمت شاخص، اثرگذار و کارآمد

براساس گروه ديگر متغیرهتا،  . شود( 31)ذهني و خودکارآمدي  بهزيستي

هتاي   شتناختي و آستیب   موجتب کتاهش اختتال ت روان   سالمت معنوي 

و عتاملي بتراي بهبتود اختال تتي ماننتد اضتطراب و        شتود  اجتماعي متي 

مختدر   متواد  مصرف و هاي اجتماعي مانند اعتیاد و آسیب( 30)افسردگي 

د پیامدهاي مثبتي توان سالمت معنوي ميدر نهايت، . رودبه شمار مي( 34)

شغلي و تحصیلي به بار داشتته باشتد؛ يعنتي افتراد برختوردار از        در زمینه

و متوارد  ( 33)شتغلي   ستازماني و رضتايتمندي   سالمت معنوي از سالمت

 کما اين کته در محتی  تحصتیلي نیتز انگیتزش     . همانند برخوردار هستند

 از( 30)تحصتتیلي  تحصتتیلي و پیشتترفت ، خودکارآمتتدي(31)تحصتتیلي 

 تواند پیشرفت انگیزه و معناگرايي مي زيرا. پیامدهاي سالمت معنوي است

 زنتدگي  و شتغل  ستازي  يكپارچته  با با تر را تضمین کند و افراد تحصیلي

 (.35) کنند  براي خود ايجاد معنادارتر تر و بخش لذت کاري معنوي،

سوم پژوهش، در زمینه شناسايي پیشايندهاي ستالمت   سؤالدر ارتباط با 

عنوي مشخص است که اين گستره چندان مورد توجه محققان قترار نگرفتته   م

اين در حالي استت کته   . است و حجم مطالعات در اين حوزه بسیار پايین است

هاي ايجاد گترايش و توانمنتدي در افتراد بتراي برختورداري از       ینهزمشناسايي 

عوامتل  بتا ايتن وجتود،    . سالمت معنوي از اهمیت بسیار زيادي برخوردار است

 باورهتا، نخستت،  . شده در چند گروه تقستیم شتدند   ييشناساکننده  بیني یشپ

 هتا  فردي بودند که بر اين مسئله د لت دارند که نگترش  هاي نگرش و ها ارزش

گیري سالمت معنوي در افتراد استت    هاي شكل يكي از زمینه ديني باورهاي و

نتد نتاگويي خلقتي و    بتا اختتال ت روانتي، مان    دوم، عوامل مرتب (. 30و  05)

هتاي اجتمتاعي ماننتد اعتیتاد بته اينترنتت و        آستیب  و هاي شتناختي  نارسايي

سالمت معنتوي    اجتماعي بودند که نوعي عناصر بازدارنده و کاهنده هاي شبكه

در حقیقت، اين عوامتل بازدارنتده بته ستبب ايجتاد اشتتغال       . روند به شمار مي

وقتت در مستائلي هستتند کته      ساز گذران زمینه( 39)ذهني به فضاي مجازي 

فرصت رشد معنويت و تكامل فردي مبتني بر سالمت معنوي فردي را از بتین  

هاي شتناختي کته متانع تعمتق و جستتجوگري در       همچنین، ناتواني. برند مي

 توانتايي استتفاده از ستخن در بیتان     شوند و ناگويي خلقي که فقدان انسان مي

 .مت معنتوي اثرگتذار باشتند   ممكن است در کاهش سال( 38)احساسات است 

شتناختي   وضتعیت روان  و فتردي  هتاي  ويژگتي  با مرتب  همچنین، متغیرهاي

، (01)، سبک دلبستگي ايمتن  (31)رواني، شادکامي  سالمت و مانند بهزيستي

گیتري ستالمت    از جمله عوامل ديگتري بودنتد کته در شتكل    ( 00)نفس  عزّت

 و شتغلي  ن، شتراي  معنوي اثرگتذار هستتند و برختي عوامتل ديگتر همچنتی      

سازي بتراي تقويتت    نیز در زمینه( 04)خانوادگي  -اجتماعي تحصیلي و عوامل

اين بدان معنتا استت کته وجتود شتراي       . کنند سالمت معنوي نقش بازي مي

گتر و   مثبت در محی  کار از ستويي و وجتود يتک ختانواده و جامعته حمايتت      

 .وي فراهم آوردتواند شرايطي مناسب براي افزايش سالمت معن منسجم مي

به مديران رده بتا  در  در اين پژوهش،  آمده دستبا توجه به نتايج به 

شتود کته بتا استتخدام      هتا توصتیه متي    حوزه درماني و مديران بیمارستان

شناسان کارآزموده، آموزش پرستاران و تالش براي افزايش شتناخت   روان

اي براي  مینهپزشكان از مسائل معنوي در کنار يادگیري محتواي علمي، ز

هاي معنتوي  در واقع، مراقبت. شناختي آنان ايجاد کنند توانمندسازي روان

هتاي  به ويژه براي افراد مبتال به بیمتاري )در محی  درماني براي بیماران 

توانتد درد و رنتج روحتي و    بسیار مهم است، زيترا متي  ( وخیم و سالمندان

شتود کته محتتواي    متي از اين رو، پیشنهاد . ها را کاهش دهدجسماني آن

هاي پزشكي و پرستاري گنجانده شود، زيرا هاي معنوي در مراقبتمراقبت

ها استت و  هاي معنوي بخش مهمي از فرآيند پیشگیري از بیماريمراقبت

. ها جدا کردهاي معنوي را از مراقبتِ پیشگیري از بیماريتوان مراقبتنمي

شود که  بیران پیشنهاد مينظام آموزش و پرورش، معلمان و د مسئو نبه 

هاي آموزشي و پرورشي، اصتول پايته بتراي     ريزي محتوا و فعالیت در طرح

. گسترش سالمت معنوي را بته صتورت علمتي متورد توجته قترار دهنتد       

هاي معنوي بر کتاهش  ات مثبت آموزش مهارتتأثیرهمچنین، با توجه به 

رس به اجراي شود که مداتنش و اضطراب کودکان و نوجوانان پیشنهاد مي

هاي معنوي اقدام و در متون درسي نیز هاي آموزش مهارتها و دورهکارگاه

محور بتراي زنتدگي در جهتان پترتالطم     هاي معنويتها و روشبر تكنیک

شود با تكیه بر ابعاد سالمت  به پژوهشگران پیشنهاد مي. نوين تمرکز کنند

اسالمي  -مي ايراني معنوي، به ساخت ابزارهاي معتبر مبتني بر فرهنگ بو

اقدام کنند و جوامع در معرض آسیب مانند کودکان بدسرپرست، کودکان 

هاي نیازمند، افراد در معرض خودکشي و فرزندان طالق را از  يتیم، خانواده

نظر سطح سالمت معنوي ارزيابي و مداخالتي خاص براي هر يک از ايتن  

تتوان بته    يمحاضر  هاي پژوهش يتمحدوداز جمله . کنندها طراحي  حوزه

شناسي علمي،  ها مبتني بر روش عدم ارائه دقیق اطالعات در برخي پژوهش

 پذيري نتتايج بته کشتورهاي ديگتر بته ستبب تمرکتز تحلیتل         عدم تعمیم

هتاي   عتدم استتفاده از روش  و  اسالمي -مطالعات بر بافت فرهنگي ايراني 

 .اشاره کرد هاي موردمطالعه آمیخته و ترکیبي در پژوهش
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Abstract 
Background: Spiritual health is considered as one of the components of general  health and has a significant impact 

on other parameters and therefore, has long been of particular importance among researchers. This study was 

conducted with the aim of Meta-synthesis of researches studies in the field of spiritual health in Iran. 

Methods: The research method was applied based on the purpose and meta-synthesis of data collection based on the 

seven-stage meta- synthesis method of Sandlowski and Barroso. The statistical population of the study included the 

collection of studies conducted in the Iranian scientific community, ie articles and dissertations during the last 15 

years, which were selected based on purposeful sampling method and entry and exit criteria. The research tool 

included a check list form. Data were collected in Iranian databases. The analysis process was based on open coding, 

axial coding and creating categories and domains in maxquda software.Validity was confirmed by internal validity or 

expert opinion. 

Results: Findings showed that the set of studies and researches conducted in iran were classified into eight areas: 

outcome variables of spiritual health, the effectiveness of various interventions based on spiritual health, the 

effectiveness of psychological intervention on spiritual health, constructing and validation of a questionnaire, 

identification of components, comparison and assessment of spiritual health in various communities. \ 

Conclusion: It can be said that spiritual health research in Iran has been conducted heterogeneously in different 

societies and in relation to specific variables and requires more attention to  new societies and variables. 
 
Keywords: Data encryption, Spiritual Health, Systematic Review 
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