
 

 1 

 

 

 بيني خوش و معنويت رابطه
 

 *1مسعود توکل دواني
 دانشگاه پيام نور، مرکز اهواز، ايران

  Email: masoud.davani@gmail.com 

 
 

 

 چكيده 
تحقيف   مفي بادفد    ابعاد مختلف  ندفد ي    و تأثير آن بر سالمت و بينيرابطه معنويت با خوشهدف اين پژوهش، بررسي 
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 دلبستگي به خدا –دگرش مثبت  –رضايت  – خوش بيني  - معنويتهاي کليدي: واژه

 

  مقدمه -1
  گردديم يندد  ان تيرضا و افراد شتريب يدواريام و يداد باعث که است يدكر زار بيني،خوش مهارتهاي ان يكي

 و خو  جيدتا به ديام دهندهدشان دو هر راين داردد، يادين ادتراکات که هستند ييها يژ يو مثبت يمذهب مقابله و ينيخودب

 (2009) همكاران و سيبور(  1997 پار امنت، ؛2000 مور، و کلوس) هستند نا استرس يهانمان در يديداام به ليتما عدم

 کلي ثابت، عوامل دتايج عنوان به پيامدها اين د ادتظارد در مثبت پيامدهاي آن در که دارد اداره يياهجهتگيري به بيني خوش

 اداره در تنها ده بادد، همراه آينده و جهان خود، ان مثبت مفهوم يک با ادسان ادراك ا ر  دوددمي  رفته دظر در درودي و

 [1].کندمي کمک افراد به ديز نا استرس حوادث با آمدن کنار در بلكه ندد ي، رخدادهاي

 و کندمي فراهم آدها براي را مساله حل هاياستراتژي و آمدن کنار هايراه که است ادسان هايتوادمندي ان يكي معنويت

 و کند،مي ايجاد دل افراد در را معناداري ان احساسي ها،تمصيب و هاسردر مي برابر در اجتماعي، حمايت ان منبع يک عنوان به
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-مي افراد در تنهايي و ادزوا کاهش به منجر دهايت در که دهدمي پيشامدها روي بر غيرمستقيم کنترل ان اسياحس يک مردم به

 [2] (Shah, Kulhara, Grover, Kumar, Malhotra, & Tyagi, 2011) دود

 تا کندمي تالش ، رددمي معنا ددبال به که دودمي بيان خود ان ايجنبه عنوان به بيشتر دناسيروان ادبيات در معنويت

 را ( معنويت1993پيت و باددي ) است  دخصي باورهاي با خود تجربيات تطبي  ددبال به و کند، پيدا معنا ندد ي رويدادهاي ان

   [3کنند ] مي توصي  جهان در فرد جايگاه احساس عنوان به

 

 روش -2

 :دينداري و معنويت •

 ان  دودمي تعري  کند،مي عمل دين يک به و کندمي پيروي دارد، اداعتق آن به فرد يک که اي ستره عنوان به دينداري

 مورد در ندد ي، در معنايي جستجوي ان عبارتست معنويت کوديگ، عقيده به  است تريهپيچيد مفهوم معنويت ديگر، سوي

 ارائه همكاران و پوچالسكي توسط وسيعتري مفهومر  برت موجود يا برتر قدرت يک با ارتباط و متعالي، يا مقدس امر با روابط

 تجربه دحوه و افراد هدف و معنا بيان و جستجو ديوه به که کند مي تعري  ادساديت ان اي جنبه را معنويت که است دده

 [4] .دارد اداره طبيعت و ديگران خود، لحظه، با آدها ارتباط

 سطوح تر مذهبي فرادا .دارد تأکيد ،ساناد تحول در معنويت دقش بر (1992) سودي و ويتمر ونچهم ديز (1997) ويلبر

  [5]( 1990پندلتون، و پولما)  ادد کرده  زارش را ندد ي ان رضامندي و دادکامي ان باالتري

 بهبود و ندد ي مشكالت بيشتر تحمل و هااسترس کاهش در علل مهمترين ان يكي)معنويت درمادي(  معنوي درمادهاي

 در ايمني سيستم و بيولوژيک عصبي، روادي، عوامل بر تأثير طري  ان که مي بادد منفي هيجادات کاهش و خل  اختالالت

 [2 ]دارد بسزايي ثيرأت بيماريها و اختالالت بهبود

 با:  ارتباطات هماهنگ پرورش با همراه کردن يندد "است نيچن دده ارائه يمعنو سالمت دهيچيپ مفهوم ان که تعريفي

 خداودد به واعتقاد مانيا در  است ادسان در تيدخص ردد مهم ابعاد ان يكي يمعنو قلمرو در ردد  "طيمح و جامعه خود، خدا،

 ان فرد ييرها باعث و دهديم ياري يندد  سخت مشكالت با مقابله در را نداريد ادسان که دارد وجود يا العادهفوق يرويد

 ثبات خود، ان مراقبت جهت جوادان  يتشو گران،يد به ،يرساد کمک در افراد توان شيافزا ،يخودکش به فكر و اضطرا  و يدگراد

 در يمعن و هدف ودادتن يهماهنگ و تناسب و طيمح و جامعه خدا، شتن،يخو با کيدزد ارتباط احساس صلح، ،يندد  در

 [6] دوديم يندد 

 اي نمينه پس نعنوا به دود، مي  رفته دظر در فرد يک ندد ي فلسفه عنوان به معنويت ، (1992)  يلكريستان دظر 

 که کندمي فراهم دهايي محيط در او ندد ي براي اينمينه فرد هر براي معنويت  بخشد مي معنا آن به خود تجربيات ان فرد که

 [3 ]است قائل ارنش برايش بيشتر فرد که آدچه اساس بر

 طول در که رويدادهايي به پرداند، مي جهان در فرد هدف مورد در وجودي سؤاالت به همچنين برتر ديروي به ايمان

 ترتيب، اين به  يابند دست مرگ و ندد ي ماهيت درك به تا کند مي کمک افراد به و بخشد، مي معنا دهد مي رخ فرد ندد ي

 يک اينكه به بسته بد، يا خو  براي ندد ي، رويدادهاي ان فرد ذهني تجربه بر قوي تأثير يک عنوان به توادد مي مذهبي باور

 [7( ]2005 )امودز، کند اتخاذ خود مذهب و رويدادها آن بين ارتباط به دسبت منفي يا مثبت ديد اه فرد

 ساند مي فراهم را ندادويي ندد ي ان رضايت و آرامش ي نمينه که مسائلي مهمترين ان يكي ديني، هاي آمونه اساس بر

 دشان مشاهدات وتحليل تجزيه با (1999) همكاران و ماهودي ت  در همين نمينهاس مذهبي دستورات به نوجين پايبندي

 و فعاليتها با فيزيكي خشودت و برخوردها تعداد ندادويي، رضايت دامل ندادويي عملكرد  ودا ون هاي جنبه که داددد
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 و دادته بيشتري ندادويي رضايت باالتر، مذهبي اعتقادات داراي هاي نوج که صورت اين به است ارتباط در مذهبي اعتقادات

 مي بر را معيو  ارتباطي الگوهاي کمتر ادد مذهب به پايبند که ندادي  است کمتر هم به دسبت آدها خشودتهاي و دهابرخور

   زينند

 آن در که است مذهبي معنويت اول، بعد :داددمي بعد دو بر قائل را معنوي بهزيستي ،(2000) مايرنو  ( (2013ثنا و

 آن در که است وجودي معنويت دوم، بعد و دودمي بيان مذهبي سياق و سبک به غايي واقعيت مقدس وجود ان خدا مفهوم

 مهمي دقش معنوي بهزيستي که دمود اذعان توان مي اساس اين بر ( 2005 ،هارتز) است مددظر خاصي روادشناختي تجربيات

 هدايت را آدان ندد ي و هکرد ايجاد فرد در هدفمندي حس و دادته ندد ي هايسختي و هالذت با افراد سان اري دحوه در

 [8 ]دمايد

 احساس ي،ندد  در ادعطاف و تعادل ،يندد  کيفيت افزايش باعث معنوي بهزيستي دهدمي دشان  ودا ون هايشپژوه

 در هويت احساس ،روادي سالمت افسرد ي، اختالالت و عالئم کاهش عاطفي، اختالالت کنترل کارآمدي، خود و دفس عزت

 دناخت با فردي هايارنش بين تعادل ايجاد و دناسايي رويدادها، و وقايع صحيح دناخت توادايي ر،کا محيط متغير درايط

 و صبر ،خردمندي و دوستيدوع ،بحرادي موقعيت در ثبات و شمآرا حفظ توادايي پرهيزکاري، و هاارنش حفظ اهداف، صحيح

 [9( ]1393 همكاران، و اردالن) دودمي صداقت و سان اري ،دناسيوظيفه ،دادکامي ،تحمل

 اجتماعي و روادي جسمادي، ابعاد کنار در که دودمي محسو  ادسان در سالمت اساسي ابعاد ان يكي معنوي سالمت

 توان افزايش موجب و بوده سالمتي ابعاد سفاير هکنندهفماهنگ سالمت، ان بُعد اين  دودمي عمومي سالمت ارتقاء موجب

 احساس عنوانبه دادکامي با و( 1389 ،همكاران و رادصفايي) کندمي تقويت ديز را روادي کارکرد ين،ن  همچدودمي سان اري

 [10(]1393 ،هفمكاران و ديامفظفري)  است ارتباط در داردد، ندد ي به دسبت افراد که رضايتي

 پريشادي و خدا به ايمن تگيدلبس بين معناداري منفي هرابط که است دده مشخص ،(2010)  بفراددو پژوهفش در

 کاهش موجب دعفا و مفذهب به توجه که دهدمي دشان ،(2009) همكاران و اليسون تحقي  دتايج همچنين،  دارد وجود روادي

 [11 ]دودمي اضطرا  و هابفيماري آورنيفان آثار

 مذهبي که کسادي المتي داردد،س مشكالت مردم وقتي روان سالمت بهبود براي است عاملي ،است حياتي امر يک دين

 ان دادي داتوادي و درمان رودد دنتواد مي و بياييد کنار ها بيماري با و بادند بيناده مثبتخوش دگرش و اميد با توادند مي هستند

 ن دردي بدون بيماران مثال، عنوان به  است سودمند سالمتي بهبود براي دين بنابراين،(  2012 کوديگ،) دنکن مديريت را آن

 که ،را داردد اوليه مراحل در رفتن راه براي رختخوا  ان آمدن بيرون ، تواداييهستند مذهبي بسيار که بيمارادي با مقايسه

 مرخص بيمارستان ان نودتر و يافته بهبود سرعت به تا ساند مي قادر را آدها بيشتر کند و مي تسهيلرا  آدها عملكردي بانيابي

 قابل طور به دعا مداخله که کنند ادي درکت اضطرا  و افسرد ي داد دشان  (2009) همكاران و نزبول   دتايج تحقيقاتدودد

 بررسي يک در د کر حفظ را توجه قابل هاي پيشرفت اين دمان  روه در کنند ان درکت  يافت بهبود ،کرددد دريافت توجهي

 قوي مسيحي هاي سنت که مناط  در دعا ان فادهاست و کليسا در حضوردر خصوص  (2009) واکر و هاليول توسط مند دظام

 [12 ]دود مي دينداري مربوط فردي سطح به که ،دد رفاه دناسايي و دمان بين مثبت ارتباط ،داردد

 مي استفاده ندد ي رويدادهاي با مواجه در افراد که را مذهبي مقابله راهبردهاي ان دوع دو (1998) همكاران و پار امنت

 عنوان به خدا به اعتماد همچنين و خدا با ارتباط احساس و مشارکتي رابطه دامل مثبت ديني مقابله  دددکر دناسايي کنند،

 رها احساس است مقابله ان سبكي دهنده دشان منفي مذهبي مقابله ديگر، سوي ان  است فرد ندد ي در خيرخواهاده ديروي

 دائم منبع مذهب روادپزدكي، هاي داتوادي داراي افراد براي  درا دشان مي ده دين در عمومي دااميدي يا خداودد سوي ان ددن

 [7](1989 ديهان، و کرول)  است آرامش
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 درمادي ،کرددد ارنيابي ديمي تحت سرطادي بيماران در اضطرا  مورد در را دعا تأثير  (2014) همكاران و کاروالهو

 مطالعه  درمادي بود ديمي تحت بيماران اضطرا  کاهش رايب مؤثري راهبرد دمان .بود ها داده آوري جمع و دعا دامل مداخله

 روحي، حفظ براي مذهبي باورهاي که داد دشان داد قرار مطالعه مورد متحده اياالتدر  را سرطادي بيمار 1337 که ديگري

 مي بيماران راني  ذارد مي آدها ندد ي کيفيت بر مثبتي تأثير دتيجه در ،دقش مهمي دارد جسمادي بيماران سالمت و عاطفي

 هنگام در را خود ندد ي کيفيت و دادته بادند قوي اراده بادند، ندد ي دادته ان بردن لذت و بهزيستي ،معنوي ردد توادند

 بيماري با مبارنه و سالمتي تا کند کمک بيماران به توادد مي مذهبي باورهاي(  2004 فادلي، و ويور) کنند کنترل منفي تجربه

 ؛2010  پوچالسكي،) دود مي اضطرا  و افسرد ي وا يردار، هاي بيماري ها، بيماري مزمن خطرات اهشک به منجر که ها،

 [12].داردد بااليي اجتماعي سطح مذهبي اعتقادات با بيماران(  2011دودن،

 با مقابله براي را فرد ندد ي مختل  هاي جنبه قوي ديرويي عنوان به و دارد مثبت رابطه عمومي سالمت با معنويت

 [13 ]کند مي مقيد نا تنش هاي موقعيت

 

 بيني خوش •

 که است ادسان مثبت اتيخفصوص ان ،ينيبخفوش  امدهاستيپ و جيدتا يبرا مثبت ادتظارات دادتن يمعنا به ينيبخوش

 ارتباط ي ندد ان تيرضا با که يميمفاه ان يكي  دودديمف  رفته دظر در ثابت و يدرود عامل عنوانبه مثبت، يامدهايپ آن در

 [8] است ينيبخوش سانه دارد

 عامل ان دادي را منفي رويداد و داددمي هميشگي و کلي درودي، عفامل دفتيجه را خو  و مثبت رويداد ،بينخوش فرد

 ان بفرخورداري فرايندي، چنين دتيجة .دودمي روادي اختالالت دچار کمتر بين،خوش فرد .کندمي تلقي بيرودي و داپايدار

 داردفد، مثبت تبيين پيرامودي هايپديده و حوادث ان بينانخوش(  2000 سيكزدتميهالي، و سليگمن) است بيشتر سفالمت

 رو،اينان  دهنددمي سفرايت ندفد ي هايجنبه ساير به و کشيده حصار آن اطراف  رفته، دظر در حل قابل و موقتي را مفشكالت

 [11 ]کننددمي تهديد احساس و دفباخته ندفد ي دفاخودايند رويدادهاي بربرا در را خود  اههيچ

 است دده مشخص که است يليتما يژ يو کي ،(Scheier & Carver, 1985) يندد  در خو  جيدتا ادتظار اي ينيب خوش

 دوجوادان، مسن، افراددر ردد يها نهينم و ،يسالمت مثبت ريتأث و ،يندد  ان تيرضا رفاه، يقو کننده ينيب شيپ مداوم طور به

 [7] است ماريب داًيدد اي مزمن مارانيب و

ا ر ادراك فرد با  .دودهاي مثبت ادسان است که دتايج مثبت آن يک ويژ ي ثابت و درودي تلقي ميبيني ان ويژ يخوش

ري ادسان با رويدادهاي استرس نا احساس مثبت ان خود همراه بادد، ده تنها در توسعه ندد ي رونمره مفيد است، بلكه در سان ا

دكته   نابراين، يک فرد خوش بين کمتر در ير اختالالت روادي مي دود و ان سالمت بهتري برخوردار مي دود  بديز ساندده است

ديگر اين است که خوش بيني دناخت بهتري ان خود در فرد فراهم مي کند و راه را براي هماهنگي قواي جسمادي و معنوي 

يافته ها دشان داد که بين کيفيت ندد ي و خوش بيني رابطه   مي کند و اين ويژ ي سالمت معنوي را افزايش مي دهدهموار 

النم به ذکر است که هدف اصلي   بين تردديعني کسادي که کيفيت ندد ي بهتري داردد خوش  مثبت و معناداري وجود دارد

بيني ويژ ي مهمي است که با سالمت روان رو مي توان  فت که خوشروادشناسي بهبود کيفيت ندد ي افراد است، ان اين 

بيني يكي ان ويژ ي هاي اساسي دخصيت يک فرد است که بر روش هاي برخورد او با مشكالت ندد ي تأثير خوش  مرتبط است

ش براي غلبه بر مشكالت، اين عامل بر ادتظارات ذهني افراد در مواجهه با مشكالت تأثير مي  ذارد و در هنگام تال  مي  ذارد

 [13 ]مي توادد رفتار آدها را مناسب تر عمل کند

  (1994) همكاران و دير مطالعات در بينخوش افراد ندد ي کيفيت جهت دواهدي (1985) کارور و اسچير ديد اه ان

 با و دهندمي ادامه خود نشار با هدفهاي کردن ددبال به ندد ي، هايددواري با رويارويي در افراد، اين که است داده دشان
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 دست خود اهداف به بتوادند طري  اين ان تا دمايندمي تنظيم را خود دخصي حالتهاي مؤثر، آمدن کنار راهبردهاي بكار يري

 [8 ]يابند

 هدف اساس،براين  کند تأکيد ندد ي مثبت هايجنبه بفر ،روادفي مفشكالت بفر عفالوه دارد سفعي دوين دناسيروان

  سيكزدتميهال و سليگمن)  است مثبت ندد ي کيفيت بهبود و ايجاد ها،بيماري مداواي و ترميم بر عالوه مثبت، دناسيانرو

(Seligman & Csikszentmihalyi)[10] 

 [5( ]2000 پترسون،) دارد مثبت رابطه عاطفي، هايضربه کاهش و سالمتي تحصيلي، موفقيت پشتكار، با بينيخوش

 چيزهاي ان تر فراوان خو  چيزهاي آينده، در که کنند مي تعري  ادتظاري عنوان به را بيني خوش کارور و داير ديد اه

مفي  دشفان  کفه  اسفت،  هدف تعقيب خودتنظيمي مدل يک روي بر آدها کار ان دادي عمدتاً بينيخوش ان ديد اه ايشان  بادد بد

 باورهفاي  کفه  نمفادي  تفا  کرد خواهند تالش هستند، مواجه آن با خود اهداف تعقيب در که هاييچالش بر غلبه براي افراد دهد

 در احتمفاالً  بفين  خفوش  افراد دتيجه، در  اهداف اين به دستيابي در موفقيت .بادند دادته خود دهايي اهداف مورد در مطلوبي

 [3 ]بادد ددوار پيگيري اين که نمادي حتي کنند، مي پافشاري اهداف تعقيب

 توادد مي و است کرده جلب خود به را نيادي تحقيقات اخير هاي سال در که است تارهاييساخ جمله ان بيني خوش

 رخ ندد ي در خوبي تجربيات که دارد را ديد اه اين دگرش در و ذاتا بين خوش فرد يک .کند بيني پيش را روان سالمت

 مي تعيين را فردي رفتار دوع که دود مي تعري  پايدار دسبتاً دخصيتي ويژ ي يک عنوان به بيني خوش دوع اين .داد خواهد

 در آدچه در آدها دستاوردهاي همچنين و نا استرس تجربيات با مقابله در افراد رفتار بر را تأثيرات ان برخي ساختار اين .کند

 مثبت ددي با را آينده در نا استرس هاي موقعيت بين، خوش فرد يک .کند مي حفظ کند، درم پنجه و دست آن با بايد ندد ي

 [13 ]دارد مشكالت ان آميز موفقيت عبور براي خود توادايي محاسبه در خوبي توادايي و کند مي ارنيابي
 

 بيني خوش و معنويت بين ارتباط •

 ديگر ان بنابراين،  بادد برخوردار معنوي و اجتماعي روادي، جسمي، کامل رفاه ان آن در ادسان که است حالتي سالمتي،

 ارتفباط داردفد، کامل اعتماد خداودد بفه و هستند بينخوش که افرادي  است مفعنوي سفالمت بينيخوش با مرتبط عوامل

 دودمي موجب عامل اين کنند،مي احساس درودشان و خود ندد ي در را خدا به دلبفستگي و کنندمفي برقرار خدا با معنوي

 با مرتبط مفعنوي عفوامل ان رسدمي دظر بفه بفنابراين،  دفشودد ندد ي در تنهايي و ادزوا احساس و دفااميدي و يفأس دچار

 پاسفخگوي و حفاضر قفادر، را خدا اينكه به اعتماد و الهي قفدرت بفه اتكا با مؤمن، فرد  بادد خدا بفه دلبفستگي بينيخوش

 توکل با را منفي حوادث و دادسته بيشتر خود براي را خودايند و مثبت حوادث وقفوع احفتمال دادد،مي خود دفيان هفميشگي

 [10( ] 2004همكاران، و ميز)  ذاردمي سر پشفت راحفتي بفه خود ايمان ديروي به

 آن ان بلكه دارد تأثير روادي بيماريهاي ادواع درمان در تنها ده درمادي معنويت که است آن بيادگر کلي طور به ها يافته

 سال در همكاران و اسكوالروس که اي مطالعه در  کرد استفاده هم افراد بيني خوش و ميدادکا ميزان افزايش براي ميتوان

 مهمترين ان يكي  دارد وجود معناداري مثبت رابطه بينيخوش و معنويت بين که رسيددد دتيجه اين به داددد ادجام  2012

 باددمي هيجادي مشكالت کاهش کنار رد ندد ي ان رضايت ميزان افزايش و کيفيت ارتقاي دگر،مثبت مداخالت اهداف

(Rashid, 2008; Seligman, 2011)  ادديشي مثبت ديد اه بادد،مي وي تفكر سبک مستقيم طور به ادسان هر رفتار منشأ 

 در آدان عملكرد بهبود باعث دوجوادان در خصوص به ادسان معنوي سالمت ارتقاي با تواددمي بردكر زاري مبتني( بيني خوش)

 [6 ] ردد جامعه و خدا خود، با طارتبا

 و مثبت طوربه صميميت مقياس و بينيخوش با مذهبي باورهاي داددد دشان پژوهشي در ،(1393)  همكاران و منتظري

پيفش ندد ي در را صميميت و بينيخوش قوي صورت به توادندمي مذهبي، باورهاي که صورتبدين  داردد ارتباط معناداري



 

 6 

 در ،(2004) همكاران و ميز د برخوردارد بيشتري سالمت ان و دوددمي روادي مشكالت دچار کمتر بين،خوش رداف  کفنند بيني

 باالتري معنويت که افرادي داد دشان آدان پژوهفش دفتايج  پرداختند بينيخوش با مذهب و معنويت رابطة بررسي به پژوهشي

 تربينخوش درمادشان به دسبت و دادددمي  زارش را بهتري سالمتي ند،دادت کمتري معنويت که آدهايي به دسبت دادتند،

 [10 ]بوددد

 باورها در فرد يک مشارکت ميزان) بودن مذهبي و ندد ي ان رضايت با بيني خوش ،دشان داد (1983) اليسون تحقيقات

 پريشادي کاهش و بهزيستي افزايش با ديز دينداري افزايش اين، بر عالوه  .دارد مثبت همبستگي ،(مذهبي  روه يک اعمال و

 در را افسرد ي که افرادي در بودن مذهبي و رفاه افزايش با بيني خوش که است دده مشخص همچنين  است مرتبط روادي

 [7 ]است مرتبط، کنند مي تجربه سو واري و دادن دست ان دتيجه

 معيار و  دارد وجود معناداري و مثبت رابطه اميد و معنوي بهزيستي بين که داد دشان شهمكاراد و بلجادي مطالعه

 بين راستا اين در دارد  وجود معناداري رابطه ندد ي کلي کيفيت و معنوي بهزيستي بين همچنين و .ندد ي کيفيت عملكرد

 رهايباو بين کهبوددد  اعتقاد ش بر اينهمكاراد و عسگري دارد وجود معناداري رابطه ديز ندد ي کلي کيفيت و مذهبي اعمال

 باورهاي متغيرهاي و .دارد وجود معناداري رابطه معنوي بهزيستي و بيني خوش بين همچنين و معنوي بهزيستي و مذهبي

 [13 ]دددد  رفته دظر در معنوي بهزيستي کننده بيني پيش عنوان به بيني خوش و مذهبي

 

 شده انجام هاي پژوهش •

 ان دورهاي يک جوان افراد ان % 20 دزديک  است داده تكان را انجه بااليي سطح در جوان افراد بين در افسرد ي ديوع

 اما  (Seligman, Ernst, Gillham, Reivich & Linkins, 2009) دکننمي تجربه دبيرستان دوران اواخر در را باليني افسرد ي

 به تواددمي معنويت که ادد کرده ارهاد اين به و ادد دادته فراوادي توجه مذهب و معنويت بُعد به دناسانروان و محققين راًاخي

 ,Rahi) بخشد رهايي دااميدي و افسرد ي مادند روادي مشكالتي ان را آدها و کند کمک روان سالمت دادتن جهت در دوجوادان

Newman & Newman, 2009) و (Razavi Nematolahei, & Manzari Tavakoli, 2013)   دفر ان  60در پژوهشي که بر روي

 هيجادي مشكالت کلي طورب يري در دسترس ادجام دده است، دشان داد، نان اول دبيرستان ديران بصورت دمودهدادش آمو

 افت باعث ميتوادد مشكالتي چنين وجود  بادندمي مدرسه دوران مشكالت دايعترين ان استرس و اضطرا  افسرد ي، چون

 ان رضايت و ندد ي به اميد دادکامي، ميزان کاهش موجب ديز و تحصيلي مختل  هاي نمينه در آمونان دادش فعلي عملكرد

 براي مداخالتي ادجام بنابراين  يابند ادامه ديز بزر سالي تا ميتوادد مشكالت اين ان بسياري اين بر عالوه  دود آدان ندد ي

 و درمادي معنويت مينهن اين در معتبر مداخالت ان يكي  دارد اهميت روان سالمت ارتقاي و مشكالت اين تشديد ان پيشگيري

 [2] .(Nicolson & Ayers, 2004)است روش اين اثربخشي آمونش

اي اي چنفد مرحلفه   يفري خودفه  هاي تهران که با روش دمودفه دفر ان کارکنان دادشگاه 1000ي که بر روي تحقيقات دتايج

 آدففتگي  کفاهش  و مسفأله  حفل  در وثرمف  راهبردي عنوان به توادندمي معنويت و مذهب که دهدمي دشانادتخا  دده بوددد، 

 بهزيسفتي  که است آن ان حاکي ها يافته  دهدمي افزايش را ندد ي ان رضامندي و ذهني بهزيستي خود دوبه به امر اين و بادند

 باعث معنويت  دودمي دامل را روادي و اجتماعي مذهبي، ترکيب يک و خداست با ارتباط در يقين ان مملو ندد ي يک معنوي

 ندد ي در جهت و هدف و درودي آرامش مثبت، دگردهاي ، احترام عش ، دادي، رضايت، يكپارچه، هويت داراي فرد ودکهدمي

 ندفد ي  ان رضايتمندي با معناداريو  مستقيم رابطه خودکارآمدي و دفس عزت اميدواري، دينداري، معنويت، هاي متغير  بادد

 [5].است جهان سراسر افراد ندد ي در مهم عواملي ، عام طور به معنويت و دينداري  داردد

 در متعدد هايدگرادي دوجوادان و رودمي دمار به ندد ي دورادهاي پرآدوبترين ان يكي دوجوادي سالهاي امرونه، ندد ي در

 تحصيلي و عاطفي اجتماعي، مختل  ابعاد در و داردد  ...و تحصيلي پيشرفت ساالن، هم مدرسه، خادواد ي، روابط خصوص
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 خشم، تحصيلي، استرس تنهايي، احساس اضطرابي، اختالالت دظير نيادي پيامدهاي که،  يرددمي قرار تنش و فشار حتت

 مداخالت  ويدمي (2017)   الوندارد ددبال به را  اجتماعي اضطرا  و تحصيلي موفقيت عدم و افت مخال ، جنس با ارتباط

 تعهدات  يري دكل انجهت سپاسگزار افراد نيرا ادجامدمي وجسمي معنوي روادي، بهزيستي توجه قابل افزايش به سپاسگزاري

 مشكالت حل جهت در و بوده سايرين ان توادمندتر جادبه، همه بودن مثبت و استرس با مقابله مهارتهاي ان استفاده اجتماعي،

 که  است قرار رفته توجه مورد ل مخت وروايات آيات در که دارد اهميت قدري به دكر زاري مفهوم  دمايندمي عمل خالقاده

 وا ر افزايممي دما به کنيد سپاسگزاري ا ر": دمود اداره قرآن آيات راهگشاترين و نيباترين ان يكي به ميتوان موارد انجمله

 )ابراهيم سوره 1 آيه(  "است سخت عذابم ترديد بي کنيد داسپاسي

-سه دختراده متوسطه اول دمال و جنو  اصفهان بصورت دمودهدفر ان دادش آمونان دو مدر 125در پژوهشي که بر روي  

 به دكر زاري بردفتر مبتني )بينيخوش( ادديشي مثبت هاي تكنيک ان استفاده يري تصادفي ادجام دده است، دشان داد، 

 ريزي دامهبر يک اجراي جهت پژوهش اين طب    رديد آمون دادش دختر دوجوادان معنوي سالمت افزايش باعث معناداري طور

 تأثيرات دامحسوس و محسوس طور به دودتن طري  ان  زاري دكر دفتر عالي تمرينهاي دوجوادان، معنوي سالمت در منسجم

 طور به ميتوادد دكر زاري بر مبتني ي(بينخوش) ادديشي مثبت تكنيكهاي که داد دشان ها يافته دمود ايجاد اي العاده فوق

 [6 ] ردد مداخله ان پس ماه 5 تا اول متوسطه مقطع دوجوان دختر آمونان ادشد معنوي سالمت ارتقاي باعث مؤثر

اي کريم که بروش تصادفي خودهدفر ان معلمان مدارس ابتدايي دهرستان رباط 225بر روي  آمده عمل به پژوهش دتايج

 ان مناسبي دسبتاً کنند يِ يبينشپي توادايي ان معنوي بهزيستي هاي مؤلفه دهد مي دشان به عنوان دموده ادتخا  دددد،

 تحصيلي بينيخوش با رابطه در معنوي بهزيستي ابعاد تک تک ضرايب بررسي  برخورداردد ابتدايي معلمان تحصيلي بينيخوش

 افزايش را تحصيلي بينيخوش ،که هر دو عامل بهزيستي معنوي که عبارتند ان بهزيستي مذهبي و بهزيستي وجودي داد دشان

 بنابراين بود؛ 0.32 با برابر وجودي، بهزيستي در 0.19 با برابر مذهبي، بهزيستي مؤلّفه در بيني پيش اين يزانم که دهندمي

 [9 ] رددمي تأييد کنند،مي بينيشپي را تحصيلي بينيخوش معنوي، بهزيستي اينكه فرضيه

 اجرا پسر و دختر آموناندادش نيبيخوش بينيپيش در معنوي سالمت و خدا به دلبستگي دقش هدف با ي کهپژوهش در

 دهرستان 1394-95 سال در متوسطه دوره آموناندادش کليه دامل آماري، جامعه  بود همبستگي دوع ان توصيفي روش  دد

 هايدامهپرسش دامل ابزار  دددد ادتخا  ايچندمرحله ايخوده تصادفي روش به دموده دفر 200 تعداد که بوددد جلفا

 چند اده ر رسيون تحليل و پيرسون همبستگي ضريب ان استفاده با که بود بينيخوش و معنوي سالمت خدا، به دلبستگي

 معناداري و مثبت ارتباط معنوي سالمت کلي دمره با بينيخوش که داد دشان پيرسون همبستگي ضريب دتايج  دد تحليل

 دتايج  دارد معكوس ارتباط خدا به دلبستگي هاينيرمولفه ان ددن طرد ان اضطرا  و خدا با صميميت ان اجتنا  با اما  دارد

 اضطرا  و صميميت ان اجتنا  و معنوي سالمت وسيله به بينيخوش واريادس ان درصد 54 که داد دشان ديز ر رسيون تحليل

 خفدا بفه دلبفستگي کفه داد دشان پژوهش اين دتايج ،دهايت در  دودمي تبيين خدا، به دلبستگي هاينيرمولفه ان ددن طرد ان

خوش ديد اه آمدن وجود به در تواددمي آن، متعاقب مثبت احساسات و معنوي سفالمت و اسفت العادهخارق ديروي داراي کفه

 [11 ]بفادد دادفته دفقش ندد ي تهديدآميز و نااسترس حوادث برابر در بيناده

 ،دد ادجام معنوي سالمت با معنوي هوش و بينيخوش مذهبي،  يريجهت ارتباط بررسي هدف باي که پژوهش در

 همه  دددد ادتخا  ساده تصادفي روش به مربي 120 پژوهش، اين ادجام براي  بوددد ري دهر قرآن مربيان همه آماري، جامعه

  رسيونر روش به ها داده  کرددد تكميل را معنوي سالمت و معنوي هوش بيني،خوش مذهبي،  يريجهت هايپرسشنامه آدها

 رابطه معنوي سالمت با معنوي، هوش و بينيشخو درودي، مذهبي  يريجهت که داد دشان ها يافته  دددد تحليل  ام به  ام

 ان درصد 59 توادستند خودبيني و درودي مذهبي  يري جهت معنوي، هوش بينپيش مدل يک در  دادتند معنادار و مثبت

 سپس معنوي، هوش آمونش به بايد دخست ،معنوي سالمت افزايش براي بنابراين،  کنند بينيپيش را معنوي سالمت واريادس
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 مدلي يک در دد مشخص مطالعه، اين در .کرد اقدام بينيخوش آمونش به ، دهايت در و درودي مذهبي  يريجهت آمونش به

 معنوي، هوش دمايند، ابترق معنوي سالمت بينيپيش براي همزمان بطور معنوي هوش و بيني خوش مذهبي،  يريجهت که

 معنوي هوش مدل، اين در  هستند معنوي سالمت بينيپيش در متغيرها مؤثرترين خودبيني و درودي مذهبي جهتگيري

 چقدر افراد که است اين دخست ميكند، ايفا اي عمده دقش معنوي سالمت در که آدچه پس .دادت را استاددارد ونن باالترين

 قرار معنا و غنا وسعت، ان  سترده حالتي در را آدها و دهند ارتباط مقدس وجود يا برتر قدرت يک به را ندد ي رخدادهاي

 هاي مولفه طري  ان معنوي هوش آمونش به بايد دخست ، درمادگران و مشاوران معنوي سالمت افزايش براي بنابراين، .دهند

 [1 ]بپرداندد آن

 رخ ندد ي در نا آسيب رويداد يک تجربه ددبال به افراد ندد ي رد که تغييراتي عبارتست ان (PTG)سادحه ان پس ردد

 دهد،مي رخ ندد ي در ناآسيب رويداد يک تجربه ددبال به افراد در که منفي تغييرات بر تمرکز جاي به مطالعه اين  دهد مي

 مقابله   رفت قرار ندد ي در ناآسيب رويداد يک تجربه ان پس افراد در دده درك ردد مورد در تحقيقات افزايش تأثير تحت

 در را اجتماعي و مثبت تغييرات که داردد را پتادسيل اين  PTGو روادشناختي بهزيستي بيني، خوش معنوي، مقابله مذهبي،

 ددبال به که کسادي همچنين و آيندمي کنار ندد ي ناي آسيب رويداد يک با که افرادي به کمک براي که هاييسانمان و افراد

 خوبي به  اضطرا  و اساسي افسرد ي مادند نا، آسيب رويدادهاي تجربه با مرتبط روادي پيامدهاي د کنن تشوي  ند،هست کمک

 PTSD به کند، مي تجربه را نا آسيب رويدادهاي ساير يا آميز خشودت تروماي که هرکسي حال، اين با  است دده ثبت

(posttraumatic stress disorder)  پس ان تجاربي ان  واقع، در د دو دمي مبتال تروما با مرتبط منفي ديروا عواقب ساير يا

 صورت به ،سوگ و تيرادداني،  ردباد، هواپيما، سقوط دظامي، دبرد جنسي، تجاون ، HIV ،سينه سرطانداماليمات ان قبيل 

 کالج يک و تروما شتيباديپ هايسايتو  بوك،فيس ان کنند اندرکت  در اين تحقي  است دده آدكار مثبت تغييرات تجربي

 بهزيستي و بيني خوش معنوي، مقابله مذهبي، مقابله بين که داد دشان پيرسون همبستگي  دددد  رفته کاربه اجتماعي

 معنوي مقابله اهميت بر تأکيد طري  ان مطالعه اين دتايج  دارد وجود معناداري رابطه ه(سادح ان پس ردد) PTGروادشناختي با 

 استرس متخصصان  کند مي کمک مثبت اجتماعي تغييرات به  PTG فرآيند در eudemon منظر ان ادشناختيرو بهزيستي و

 تجربه را ندد ي در نا آسيب رويداد يک که افرادي به کمک براي اطالعات اين ان توادند مي ديگران و مشاوران تروماتيک،

 عناويني با ندد ي ايناسترس حوادث ددبال به مثبت تتغييرا ،(2004) جونف و لينلي دظر طب   کنند استفاده ميكنند

 دامگذاري مثبت ادطباق و مثبت، سان اري برکات، دكوفايي، درك، فوائد استرس، با مرتبط ردد سادحه، ان پس ردد همچون

 و جزيهت را PTG و بينيخوش بين رابطه که مطالعاتي .است داماليمات با دبرد دامل همگي مثبت تغييرات اين  دوددمي

 خوش بين معناداري و مثبت رابطه (2006) ميالم و (2008) همكاران و فدر يها يافته  اددبوده متفاوت کنند،مي تحليل

 افزايش که طوري به است، دده کش  معنادار منفي رابطه يک معنويت و تروماتيک استرس بين  کرددد کش  PTG و بيني

 بين را داري معني و منفي رابطه مطالعات ان بسياري(  (2003واترن و لي  است طارتبا تروماتيک در استرس کاهش با معنويت

 .است بوده ارتباط در  روادي استرس کاهش با بيني خوش افزايش که جايي ادد، داده تشخيص بيني خوش و روادي استرس

 [14( ]2007 کيتاس، و بوث ليون، ترهرن،)

 دشان ادجام دد، مناسب  يريدموده روش ان استفاده با پرسشنامه طري  نا سرطادي بيمار 200 دتايج پژوهشي که بر روي

 مثبت دگاه سالمت، بهبود در دفس به اعتماد آوردن دست به براي ساند مي قادر را سرطادي بيماران مذهبي باورهاي که داد

 اصلي سئوال پنج  ددبپذير را سرطان به ابتال واقعيت دجاعاده بيماري، اين به دسبت بيناده خوش دگرشبا  و کنند خود را حفظ

 کنم، پيدا اطمينان سالمتي بهبود در تا دهد مي امكان من به مذهب (2 ،کند مي ذهني حمايت من ان دين (1عبارت بوددد ان: 

 ککم من به مذهب( 4مقابله کنم   بيناده، خوش و مثبت طور به بيماري با مرتبط استرس با تا دهدمي ادگيزه من به مذهب( 3

 بيماري پيشرفت مورد در اطمينان عدم با که اين دجاعت را مي دهد من به مذهب (5 و دهم، کاهش را ماضطراب تا کند مي
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 به سرطادي بيماران اجتماعي و ذهني سان اري بر توجهي قابل طور به مذهبي باورهاي که داد دشان مطالعه اين  دوم روبرو

 بيماران در مثبت احساسات برادگيختن باعث مذهبي مشارکت که افته ها دشان دادهمچنين ي  ردد ذا تأثير درمان و بيماري

  هددمي ارتقا را آدها روان سالمت دتيجه در و کند مي کمک آدها روادي و روحي آسايش و بدن آرامش به و دده سرطادي

  [12]  کنند مديريت را درمان رودد و بيايند کنار بيماري با اميد با و بيناده خوش فعال، توادند مي بيماران نابراينب

 با ارتباط احساس مادند کند، مي کمک مثبت مقابله به دين آدها طري  ان که دارد اداره هايي روش به مثبت ديني مقابله

 به دين که دارد اداره هايي روش به منفي مذهبي مقابله   ومذهبي ايمان طري  ان معنوي حمايت دريافت و خود برتر ديروي

 بين ارتباط بررسي هدف با اي کهمطالعه در  برتر قدرت ان دارضايتي احساس يا تنبيه احساس مادند دود،مي منجر منفي لهمقاب

 روادپزدكي هايداتوادي داراي افراد ميان در دناختيروان ذهني داراحتي و ندد ي ان کلي رضايت و بينيخوش مذهبي، مقابله

 هاي داتوادي با جنوبي کاروليناي ساکن 533 مطالعه اين در کنند ان درکت ،دد ادجام اياالت متحده جامعه در ساکن

 خوش که ميزادي و روادي پريشادي و ندد ي ان رضايت بر را منفي و مثبت مذهبي مقابله تأثير مدل، يک در  بوددد روادپزدكي

 با و ندد ي ان رضايت، بيني خوش با دو هر منفي و مثبت مذهبي مقابله يعنيدد   ارنيابي است، روابط اين ميادجي بيني

 سطح سال، حسب بر سن کننده،درکت جنس دامل کمكي متغيرهاي ددا دشان دتيجه .بوددد مرتبط روادي پريشادي

 مادند) پريشيروان اختالل تشخيص (،غيرسفيد مقابل در سفيد مثال، عنوان به) قوميت/دژاد هل،أت وضعيت تحصيالت،

 خوش و مذهبي مقابله که داد دشان مطالعه، اين .ادددده قائل مذهب براي که ارندي و( سكيزوافكتيوا اختالل اسكيزوفردي،

 مقابله رسدمي دظر به که دهدمي دشان اين، بر عالوه  دارد دقش جمعيت اين ندد ي ان رضايت و روادي پريشادي در بيني

 ترينجالب دايد  داردد متفاوتي ارتباط بينيخوش طري  ان روادپزدكي پريشادي و ندد ي ان رضايت با منفي و مثبت مذهبي

 آدها بهزيستي ان کنند انمشارکت ارنيابي و مذهبي مقابله بين ارتباط واسطه بينيخوش چگوده که بادد اين هايافته مجموعه

 با منفي مذهبي مقابله اما است، همراه بيني خوش افزايش طري  ان روادي پريشادي کاهش با مثبت مذهبي مقابله مي بادد 

 افزايش با مثبت مذهبي مقابلهو ديز دتايج دشان مي دهد  همراه است  بيني خوش کاهش طري  ان روادي پريشادي افزايش

 با غيرمستقيم طور به بيني خوش کاهش با منفي مذهبي مقابله و است مرتبط ندد ي ان رضايت افزايش با و بيني خوش

 ميزان اب هم و ندد ي ان فرد ذهني رضايت با هم مذهبي مقابله دهدمي دشان هايافته  است مرتبط ندد ي ان رضايت کاهش

 مقابله ا رچه که دهد مي دشان دتايج  است مرتبط کند، ايجاد کسي براي تواددمي روادپزدكي داتوادي يک تجربه که پريشادي

 خود خودي به بيني خوش رسد مي دظر به اما ارد،د ندد ي ان بيشتر رضايت با اميدواري و حمايت عش ، در ريشه مذهبي

 مادند يافته بهبود اجتماعي-روادي سان اري مداوم طور به مثبت مذهبي مقابله  دارد ندد ي ان رضايت با تري قوي ارتباط

 را معكوس اثرات منفي مذهبي مقابله که حالي در کند، مي بيني پيش را دفس عزت و اضطرا  افسرد ي، کمتر هاي  زارش

 که بگذارد، تأثير اجتماعي-روادي سان اري بر بينيخوش طري  ان مذهبي مقابله که دارد وجود امكان اين  کند مي بيني پيش

 خوش که همچنين دتايج دشان داد  است روادي داتوادي داراي افراد براي مثبت روادشناختي پيامدهاي قوي کننده بينيپيش

 [7]است  روادي داراحتي و ندد ي ان رضايت بر مذهبي مقابله تأثيرواسطه  بيني

 داراي فرد يک که است ميزادي بيادگر که است جهادي ساختار يک (SOC) ادسجام حس (1987) آدتودوفسكي  فته به

 دادتن ،توادايي اين .است بيني پيش قابل فرد خارجي و داخلي محيط که است اطمينان ان پويا و بادوام فرا ير، احساس يک

 ال وس ايالت در اي مطالعهدر  .دود ادجام خوبي به ندد ي در چيز همه که دارد وجود نيادي احتمال که است اين به يقو باور

قرار  بررسيمورد افرادي که بزودي باندشسته مي دودد  بين در ادسجام حس بر بيني خوش و معنويت محافظ تأثير ،ديجريه

 مختل  هايبخش ان کنند اندرکت که بزودي باندشسته مي دودد  ودددبدفر  605 مطالعه اين در کنند ان درکت . رفت

 دامل آدها  دددد احتمالي ادتخا  ساده تصادفي  يريدموده روش ان استفاده با فدرال هايدولت مرکزي هايونارتخاده و دولتي

 و  رايشي بيني خوش معنويت، بين  بود سال  59.6 سني ميادگين با سال 65 تا 48 بين آدها سن بوددد  نن 240 و مرد 365
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 را باندشستگي که منفي بردادت اولين .دادت وجود معناداري همبستگي الوقوع قريب باندشستگان بين در ادسجام احساس

 که است افرادي ان بسياري براي تهديدي باندشستگي اينكه دوم است  و اجتماعي ادگ و است کرده سخت باندشستگان براي

 مشكالت با باندشستگي دوران در باندشستگان .کنند چه خود ندد ي با فعال خدمت ان باندشستگي ان پس ددادند است ممكن

 دادن دست ان دفس، عزت خاده، اندواج، دينداري، اجتماعي، ارتباطات مالي، سالمت، ضع  :جمله ان مختلفي روادي و روحي

 فعاليت در ير و دناسد دمي رسميت به را آدها عموماً جامعه .هستند مواجه دولت توسط ددن  رفته داديده و تنهايي موقعيت،

 مي احساس ،فعال دغل ان ددن خارج دليل به آدها در دفس عزت و اجتماعي موقعيت دادن دست ان و کند دمي اجتماعي هاي

  ذدته سال ندچ طي .کند مي دناسايي دادند، مي مرکزي و مقدس خود ندد ي در افراد که چيزي عنوان به را معنويت .دود

 دقاط مطالعه و  را مثبت روادشناسي مطالعه سمت به حرکتي روادشناختي، ضع  بر ادحصاري تمرکز جاي به ،بطور  سترده

 بيماري برابر در را افراد که عواملي بر تمرکز جاي به مشابه، طور به(  2000پترسون،) است  رفته صورت روادشناختي قوت

 & Seligman) است  رفته صورت سالمت در پيشگيراده عوامل مطالعه سمت به محققان بين در تغييري کند، مي پذير آسيب

Czikszentmahalyi, 2000).  ان باندشستگي درف در که افرادي بين در ادسجام احساس براي  رايشي بيني خوش و معنويت 

-مي دغل ترك مورد در فرد يک اندشستگيب افكار که است دده توجه به اين مطلب بنابراين، .است حياتي بسيار هستند کار

افرادي که در درف باندشستگي قرار  ا ر  بادد ادسجام احساس ويژه به ندد ي، به تر جامع  يري جهت يک تأثير تحت توادد

 مورد در خود هاي ديد اه بهبود براي بيني خوش و معنوي روش بر مبتني اي مقابله راهبردهاي توسعه و ياد يري به داردد،

 روادشناسان مشاوران، به ديان امر اين را در پيش  يردد  باندشستگي رودد صحيح پذيرش است ممكن بپرداندد، ندشستگيبا

 دشان را باندشستگي در خصوص مطالعه اين در استفاده مورد روادشناختي متغيرهاي  رفتن دظر در براي را پرسنلي و باليني

 تا کند مي کمک آدها به که قرار  يرد استفاده مورد هايي بردامه بايد ستنده باندشستگي درف در که کار راديبراي   داد

 [3 ]کنند مديريت خود آينده رفاه مورد در را خود اضطرا 

 (SD 15.2) سال 40.7 کنند ان درکت سني ميادگيناي که در کشور برنيل بر روي بزر ساالن ادجام دد، در مطالعه

 ان  بوددد (%56.5) دادشگاهي تحصيالت داراي و سال 59 تا 18 بين %86.7 ،(%52)  نن کنند ان درکت اکثر  بود

 اين بررسي به مطالعهاين   کرددد تكميل را پرسشنامه هاي ويه تمامي (%83.5) 1046 مطالعه، اين در کنندهدرکت 1252

 دشان ما دتايج .خير يا است مرتبط سالمتي پيامد چندين با دينداري و معنويت مختل  سطوح آيا که است پرداخته موضوع

 ان يک هيچ يا آدها ان يكي تنها دادتن به دسبت بهتري دتايج با دينداري و معنويت باالتر سطوح دادتن کلي، طور به که داد

 بيشتر اضطرا  با همچنين و بهتر محيطي و اجتماعي ندد ي کيفيت با (دينداري ده اما) معنويت باالتر سطوح  است همراه آدها

 و معنويت مفاهيم درك دتايج اين .بود همراه بدتري پيامدهاي با دينداري و معنويت ترپايين سطوح دهايت، در .بود اههمر

 با دينداري و معنويت باالي سطوح دادتن که داد دشان هايافته .دد خواهد بررسي ادامه در و کند مي بيشتر را دينداري

 فقط معنويت، فقط که افرادي با مقايسه در دادکامي و بينيخوش ،(محيطي و اجتماعي دناختي،روان) بهتر ندد ي کيفيت

 جاي به دينداري باالي سطوح دادتن که رسدمي دظر به وجود، اين با  است مرتبط دداردد، را آدها ان کدام هيچ يا بودن مذهبي

 سانمان تعري  به را مدرن پزدكي اددتو مي ها يافته ين  ااست مرتبط بهتر دتايج با بيشتر معنويت باالي سطوح دادتن

  برسادد داتوادي يا بيماري فقدان صرفاً ده و اجتماعي و روادي جسمي، کامل رفاه وضعيت عنوان به سالمت ان جهادي بهدادت

 [4 ]کند کمک نمينه اين در مفاهيم و تعاري  مورد در آينده بحث در است ممكن ها يافته اين، بر عالوه

 کارکنان ان دفر 148 که بر روي  بينيخوش و ندد ي کيفيت و معنوي بهزيستي بين رابطه بررسي هدفاي که با مطالعه

 درکت همه سني يادگين  مبوددد مرد (%35.8) دفر 53 و نن (%64.2) دفر 95) ادجام دد اراك پزدكي علوم دادشگاه

که بين بهزيستي معنوي و  ،دشان داد (ل بودسا 59و  22حداقل و حداکثر سن آدها   سال بود± 36 4 مطالعه در کنند ان

به دظر مي رسيد آن دسته ان کارمندادي که ان رفاه معنوي بهتري برخوردار   خوش بيني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
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شگاه علوم دتايج دشان داد که بين ميادگين دمره کيفيت ندد ي و کارکنان نن و مرد داد  بوددد دسبت به آينده خودبين تر بوددد

بين ميادگين دمره کيفيت ندد ي و درکت کنند ان مرد و نن تفاوت معناداري   پزدكي اراك تفاوت معناداري وجود ددارد

دتايج اين پژوهش دشان داد که بين کيفيت ندد ي، بهزيستي معنوي و خوش بيني و سن رابطه معناداري وجود  .وجود ددارد 

اين    فت که متغير سن دقشي در وضعيت رفاه معنوي، کيفيت ندد ي و خوش بيني دداردبنابراين به جرات مي توان   ددارد

توان بنابراين مي  بدان معناست که سالمندي دمي توادد مبنايي براي ارنيابي سالمت معنوي، کيفيت ندد ي و خوش بيني بادد

ي خدمت بادد و نمان مواجهه با هر دغلي هاتوادد تحت تأثير سالبيني دمي فت که رفاه معنوي، کيفيت ندد ي و خوش

اين مطالعه دشاده آن است که فردي که ان سطح رفاه معنوي باالتري برخوردار است ان  .ها را ارتقا دهدتوادد اين ويژ يدمي

دشان همچنين دتايج   تر است و خوش بيني بهتري داردبينکيفيت ندد ي باالتري ديز برخوردار بوده و دسبت به ندد ي خوش

خدمت تفاوت معناداري  سنوات و بيني و متغيرهاي جنسيتداد که بين متغيرهاي بهزيستي معنوي، کيفيت ندد ي و خوش

 [13 ]وجود ددارد

مرد( در کشور سنگاپور  %33نن و  %67) 48.4±9دفر ان بيماران سرطادي با ميادگين سني  160اي که بر روي مطالعه

به  بيماري آدها که)ممكن است به طور بالقوه عواقب روادپزدكي را در بيماران سرطادي آسيايي معنويت که دشان داد  ،ادجام دد

  و کاهش مي دهد براي اين بيماران خوش بيني عواقب روادپزدكي را همچنين .کاهش دهد ،(استتان ي تشخيص داده دده 

ي ممكن است به طور بالقوه جايگزين مداخالت محيط هاي سكوالر، مداخالت مبتني بر خوش بين ديز يافته ها دشان داد در

 [15 ]مبتني بر ايمان دود
 

 نتايج -3
 هاي ادجام دده دتايج نير را به بار آورده است:تحقيقات و پژوهش

 دامل را روادي و اجتماعي مذهبي، ترکيب يک و خداست با ارتباط در يقين ان مملو ندد ي يک معنوي بهزيستي -

  ميشود

 و درودي آرامش مثبت، هايدگرش احترام، عش ، دادي، رضايت، يكپارچه، هويت داراي فرد دودکهمي باعث معنويت  -

   بادد ندد ي در جهت و هدف

 اجتماعي و روادي جسمادي، ابعاد کنار در که دودمي محسو  ادسان در سالمت اساسي ابعاد ان يكي معنوي سالمت -

 افزايش موجب و بوده سالمتي ابعاد سفاير هکنندهفماهنگ سالمت، ان بُعد اين  دودمي عمومي سالمت ارتقاء موجب

 افراد که رضايتي احساس عنوانبه دادکامي با و کندمي تقويت ديز را روادي کارکرد نين،  همچدودمي سان اري توان

   است ارتباط در داردد، ندد ي به دسبت

 دعفا و مفذهب به توجه همچنين، و  دارد وجود معناداري منفي هرابط روادي پريشادي و خدا به ايمن دلبستگي بين -

   دودمي اضطرا  و هابفيماري آورنيفان آثار کاهش موجب

يعني کسادي که کيفيت ندد ي بهتري داردد   بين کيفيت ندد ي و خوش بيني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد -

  د برخوردارد بيشتري سالمت ان و دوددمي ديروا مشكالت دچار کمتر بين،خوش افرد  بين ترددخوش

 و دادددمي  زارش را بهتري سالمتي دادتند، کمتري معنويت که آدهايي به دسبت دادتند، باالتري معنويت که افرادي -

   بوددد تربينخوش درمادشان به دسبت

 ارتقاي باعث مؤثر طور به ميتوادد دكر زاري بر مبتني ي(بينخوش) ادديشي مثبت تكنيكهاي که داد دشان ها يافته -

    ردد مداخله ان پس ماه 5 تا اول متوسطه مقطع دوجوان دختر آمونان دادش معنوي سالمت
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 در تواددمي آن، متعاقب مثبت احساسات و معنوي سفالمت و اسفت العادهخارق ديروي داراي کفه خفدا بفه دلبفستگي -

   بفادد دادفته دفقش ندد ي تهديدآميز و نااسترس حوادث برابر در بينادهخوش ديد اه آمدن وجود به

  است  روادي داراحتي و ندد ي ان رضايت بر مذهبي مقابله تأثيرواسطه  بيني خوش -

 و معنوي روش بر مبتني اي مقابله راهبردهاي توسعه و ياد يري به افرادي که در درف باندشستگي قرار داردد، ا ر -

 باندشستگي رودد صحيح پذيرش است ممكن بپرداندد، باندشستگي مورد در خود هاي ديد اه بهبود براي بيني خوش

  برايشان راحتتر بادد

آن دسته ان کارمندادي که ان رفاه معنوي   بين بهزيستي معنوي و خوش بيني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد  -

   دددسبت به آينده خودبين تر هستندبهتري برخوردار 

به طور بالقوه عواقب روادپزدكي را در بيماران سرطادي توادد ميمعنويت دهد که تحقي  صورت  رفته دشان ميدتايج  -

 .کاهش دهد

 

 گيرينتيجه -4
 مذهبي که کسادي سالمتي داردد، مشكالت مردم وقتي روان سالمت بهبود براي است عاملي ،است حياتي امر يک دين

 ان دادي داتوادي و درمان رودد دنتواد مي و بياييد کنار ها بيماري با و بادند بيناده مثبتوشخ دگرش و اميد با توادند مي هستند

 عنوان به و دارد مثبت رابطه عمومي سالمت با معنويت  است سودمند سالمتي بهبود براي دين بنابراين، دنکن مديريت را آن

 در تنها ده درمادي معنويت  کند مي مقيد نا تنش هاي قعيتمو با مقابله براي را فرد ندد ي مختل  هاي جنبه قوي ديرويي

  کرد استفاده هم افراد بيني خوش و دادکامي ميزان افزايش براي ميتوان آن ان بلكه دارد تأثير روادي بيماريهاي ادواع درمان

 احفتمال دادد،مي خود دفيان يشگيهفم پاسفخگوي و حفاضر قفادر، را خدا اينكه به اعتماد و الهي قفدرت بفه اتكا با مؤمن، فرد

 پشفت راحفتي بفه خود ايمان ديروي به توکل با را منفي حوادث و دادسته بيشتر خود براي را خودايند و مثبت حوادث وقفوع

 کمتر بين،خوش افرد دودد  ندد ي در صميميت و بينيخوش موجب ميتوادند قوي بصورت مذهبي، باورهاي   ذاردمي سر

 د برخوردارد بيشتري سالمت ان و دوددمي روادي مشكالت دچار

 مورد در آموندي جلسات تدوين و طراحي به مدرسه مشاوره مراکز در ويژهبه ،امفر مسؤالن دودمي پيشنهاددر دهايت 

 ريزانامهبرد تا دودمي پيشنهاد همچنين،   ردد معطوف خاصي توجه خدا به دلبستگي دقش به و کنند اقدام بينيخوش

 بينادهخوش افكار تا آوردد فراهم را موقعيتي فرهنگي سوي و سمت به آموناندادش و معلمان دادن سفوق بفا مدارس آموندي

 بفرخوردار بفيشتري معنوي و روادي سالمت ان تا آوردد، روي خدا سوي به  يريجهت به بيشتر چه هر و يابد پرورش آدها در

   رددد
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