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 کميته تحقيقبت دانطجويیمجله 

 حيدريه تربتدانطگبه علوم پسضکی 
  مقاله پژوهشی 1318 پبييس. 2. ضمبره 1دوره 

بهورزان شبکه بهداشت و درمان شهرستان  یسالمت معنو یبررس

 6931چناران در سال 
 

  *5الْبم چبرقچیبى خزاسبًی، 4، سّزُ سادُ احود3، شْزام صبدقی  2خَاُ ، فبطوِ قدسی 1،6هحود هقضی 

 

 .زاىی، ا ِیدری، تزبت ح ِیدریتزبت ح یاسالم ، داًشگبُ آساد اساله خیتبر گزٍُ -1

آهبر سیستی، کویتِ تحقیقبت داًشجَیی، گزٍُ آهبر ٍ اپیدهیَلَصی، داًشکدُ بْداشت، داًشگبُ علَم پششکی  گزٍُ -2

 هشْد، هشْد، ایزاى.

 .زاىیکزدستبى ، سٌٌدج ، ا ی، پضٍّشکدُ تَسعِ سالهت ، داًشگبُ علَم پششک یسالهت هعٌَ قبتیهزکش تحق -3

 .زاىی، ا ِیدری، تزبت ح ِیدریتزبت ح ی، داًشگبُ علَم پششک یبْداشت عوَهگزٍُ  -4

آهَسش بْداشت ٍ ارتقب سالهت، کویتِ تحقیقبت داًشجَیی، گزٍُ آهَسش بْداشت ٍ ارتقب سالهت، داًشکدُ  گزٍُ  -5

  بْداشت، داًشگبُ علَم پششکی هشْد، هشْد، ایزاى.

ى، داًشگبُ بْداشت عوَهی، هسئَل ٍاحد آهَسش بْداشت ٍ ارتقب سالهت هزکش بْداشت شْزستبى چٌبرا گزٍُ -6

 علَم پششکی هشْد، هشْد، ایزاى.

 
 چکیده 
است که در حال حاضرز بره موهرو      یبعد ینآخز ینکهبه ا با توجهو  باشد یماس ابعاد مهم سالمت  یکی یسالمت معنو: زمينه يصپ 

بهرورسا    یسرالمت معنرو   یینمطالعه، تع ینخصوص انجا  نشده است. لذا هدف ا یندر ا یادیس یقاتاضافه شده است، تحق یسالمت

 .باشد یم 6931شبکه بهداشت و درما  شهزستا  چنارا  در سال 

نوز بهرورس شرا د در شربکه بهداشرت و      16 ی( بوده که در آ  سالمت معنویلیتحل-یوی)توص یمطالعه اس نوع مقطع یناکبر:  روش

 یسزشراار  صرورت  بره  هرا  داده یشده است. گزدآور یدهسو  سنجین و الیپولوتش یدرما  چنارا  با استواده اس پزسشنامه سالمت معنو

 .یدانجا  گزد یتنیآنووا و من و یآمار یها آسمو  با SPSS-18 افشار نز با  نیش ها داده وتحلید یهتجش. یدانجا  گزد

، 1/33±2/66سال بود. میرانگین و انحرزاف معیرار سرالمت معنروی بهرورسا         1/91±1/1 میانگین سنی افزاد مورد مطالعه: هب يبفته

درصرد   6/65سرالمت معنروی برا  و     کنندگا  شزکتدرصد اس  3/56بود.  1/52±2/1 و سالمت مذهبی 8/61±8/5 سالمت وجودی

 وجود نداشت. دار یمعنسالمت معنوی متوسط داشتند. در این مطالعه بین سن، جنس، تحصیالت و درآمد با سالمت معنوی رابطه 

در بعد سالمت مذهبی مطلوب  یژهو بهسالمت معنوی در بهورسا  شا د در شبکه بهداشت و درما  شهزستا  چنارا  : گيری يجهنت

در خصوص ارتقای دیگز ابعاد سالمتی مثد سالمت جسای، روانی، اجتااعی و شغلی بهورسا  نیش باید  یشیر بزنامهاست، لذا بزرسی و 

 قزار گیزد. موردتوجه
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ویه اس الیت، ت تطالیظ     یفی  ثه تؼز یبدیانتمبدات س یزاًاخ

ارائییه  ییذت االیی ت ، ییب ذت    الییبس،بب ثاذا یی  خاییبن

  اختمیبػ  یشیىی ت تناب ثه اثؼبد ف یفتؼز ینا یزات س طد  ،

اس  یبری(. ا،یزوست در ث ی  1االی    تطخه دا یته    و روان

 یتطخیه ثیه ثؼیذ ،ؼنیط      تالت،ت یارائه  ذت ثزا یفتؼبر

 یالت،  ،ؼنیط  دروالغ(. 2اال     ذت،ذنظز لزار گزفته 

 یگیز ویه در ونیبر اثؼیبد د    ثب ذ  ،ثؼذ الت،   یذتزینخذ

و الییت،    روانیی  ت مچییطب الییت،  خ ییم   الییت،ت

دارنیذ ویه    ییذت ػم  ثزخی   لزار گزفته اال ت حت  اختمبػ

 تطاننیذ   نمی   الیت،ت  یگیز اثؼیبد د  یتثذوب الت،  ،ؼنیط 

ثیه   الییذب را دا ته ثب ینذ و ر  ،طردنظزحذاوثز ػملىزد 

(. الیت،   3  ی ی  ن یزپذ ا،ىبب  سنذگ یفی و یالالغح ثب

 یزشتاس حییپ پییذ یػجییبرت االیی  اس ثزخییطردار ی،ؼنییط

 یهاح بالبت ،ثج ت اختق و حپ ارتجبط ،تمبثل ،ثج  ثب 

 ییه   ویه عی   و خیطد  یگیزاب د  تلذرت حبوم و ثزتز لذال

 یب،یذی و پ  ون   تػبعف  تو  مب نگ  نبخت یبپط ینذفزا

و  مىبراب ،ؼتمذنذ ویه   یل (. ر4  یذآ  ،حبصل    خص

و حبصیل    سنذگ یفل فه ،حطر ػنطاب ثه یالت،  ،ؼنط

ثه  یذ،ت ،ؼنیبت ػ یك و ثخ ی  در      یبسثزآوردت  ذب ن

درن  یثیه تیتش ثیزا    یو الت،  وخیطد   ذت گزفتهنظز 

 ی ثیه رایب    و الیت،  ،یذ ج    ،ؼنب و  یذ، در سنیذگ  

 عیتق خذاونیذ ا  ییب لیذرت ثزتیز    ییه حبصل اس ارتجبط ثب 

 یظثب  یزا  یالبسگبر یتالت،  ،ؼنط ی تمط (.5 گزدد   ،

 یبینگزش فزد را ن ج  ثه دن ی ت. ،ؼنطد ذ  ، ی را افشا

و ،طخیت ویب   اح بالیبت     ثخ یذ   ،ی اعزاف  ثاجیطد  

. اس  یطد   ،حپ االتمتل و لذرت  یدبدو ا  ب تن   ت،نف

دارد ،ثج  ارتجیبط وخیطد     و حبل  خلم یمببا ینث  عزف

وبرونبب را تطانمنذ  یوبر  بی ظی،حدر  نطی ،ؼ یدبد( ا6 

،حیل   در خصیط   تیزی  یىپبرچیه  انذاس چ متب  البسد  ،

  ب پژو   یحنتب ینذتوبرت خبنطادت و خب،ؼه خطد و ت نمب

چابرصذ تیب   ی تزث ی ثب ،ؼنط ی ب البس،بب د ذ  ،ن بب 

 ی ، یبثه در افیشا   ی یب  الیبس،بب  یگزپبنصذ درصذ اس د

 ی و افیشا  یهالیز،ب  گ ی  درآ،ذ خبلصت ثاجیطد نیزب ثبس  

 ی( الییت،  ،ؼنییط7دارنییذ   یثاتییز ی واییؼ یور ثاییزت

 ین و ت ییى یت حمییب ی ییب ،زالجی  اس اخییشا ،اییم  ین مچنی 

اس ،نبثغ ثبلمطت ثاذا ی  رواب و   یى  ػنطاب ثهو  ثب ذ  ،

ثیب ػطا،یل    ییبروی  در رو یالبسگبر  بی ی م،ىبناس  یى 

افیزاد   ی(ت الیت،  ،ؼنیط  8رود    ،ی ثه  یمبر   سا االتزس

و الییبسنذت آب الس،ییه  ،ییر زثخصییط  ال ییبر  ب،ؼییهخ

 یا ،غبلؼیه آب خب،ؼه االی . در   یو اػتت  ثبلنذگ یبی تپط

 درصیذ  4/61 یو  مىبراب الیغح الیت،  ،ؼنیط     رحمت

تایزاب را    ػلیط  پش یى   ی یب  دان یگبت اس  یىی  وبرونبب 

ثایطرساب   ینىیه ( ثیب تطخیه ثیه ا   9نمطدنیذ   خطة گیشارش  

در خب،ؼیه    الت،ت ورآ یب پ  اس اروبب اصل یى  ػنطاب ثه

وبر،نذاب خا   ینا یالغح الت،  ،ؼنط    تنذت ثزرال

ثیه   یایزور  ی،یذاختت ثؼیذ   در خصط  یشیر ثزنب،ه

ثایطرساب   یتب الت،  ،ؼنط یم ذ ثز آبت لذا رالذ  ، نظز

لیزار    ،طردثزرالی  جىه ثاذا ی  و در،یبب چنیبراب را    

ثایطرساب   یالیت،  ،ؼنیط   یین،غبلؼه تؼ ین ذ، ا یمتد 
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و در،ییبب  ازالییتبب چنییبراب در الییبل   ثاذا یی ییجىه 

 .ثب ذ  ، 1396

 ها روش

 یل و تحل یف اس نطع تطص  ،غبلؼه ،مغؼ یهپژو    ینا

نفز ثاطرس  بغل در  جىه ثاذا ی    71 یاال  وه ثز رو

اندیب   یذت    1396الیبل   ،یبت  ثامین و در،بب چنیبراب در  

ثاطرساب  یجىه ثاذا ی     یهول ،طرد،غبلؼه ی اال . خمؼ

 صییطرت ثییهوییه  ثب ییذ  ،ییو در،ییبب  ازالییتبب چنییبراب 

ورود ثیه ،غبلؼیه     زایظوارد ،غبلؼه  ذنذ.  یالز مبر

ثیه  یزو  در ،غبلؼیهت ثایطرس      ییل ػجبرت ثطدنیذ اس: تمب 

 بغل در  جىه ثاذا ی  و در،یبب  ازالیتبب چنیبرابت     

 یین در ا ،طرداالتفبدت ینمطدب پزال نب،ه. اثشار ب یلتىم

 الیرال  4 ب،ل  ی ب،ل پزال نب،ه اعتػبت فزد پژو  

 ییشاب وبرونیبب  الینت خینپت ،    یثطد ویه اعتػیبت فیزد   

 یگزت( ثطد. پزال نب،ه دیبنهدرآ،ذ ،ب  یشابتت و ،یتحص

ثییطد وییه تطالییظ   SWBS یپزال یینب،ه الییت،  ،ؼنییط 

Paloutzian  وEllison  و   ییذت   عزاحیی 1982در الییبل

ثیب    یب  الیرال دارد.  ییبس االی  و دو ،م  الیرال  20 ب،ل 

فیزدت    یمبرت ثب   ب الرالو  یسوجت الت،  وخطد  مبرت

 ی درنابو  د نذ  ،لزار  یبث را ،طرد ارس  الت،  ،ذ ج

حبصییل  یت نمییزت وییل الییت،  ،ؼنییط  ییب آباس ،دمییطع 

ثؼیذ   یتپیژو   ،نظیطر اس ثؼیذ وخیطد     ین. در اگزدد  ،

چیه   وه ینااح بس فزد اس  یبنگزاال  و ث  اختمبػ- روان

و ثه ودب تؼلیك   د ذ  ،و چزا اندب   یوبر چهاال ت   و 

لیذرت ثزتیزت    ییه ارتجیبط ثیب    یبنگز م ث  دارد. ثؼذ ،ذ ج

 ی ثیه خیذا  یذا    یذبرالی  یخیذا االی  و ،یب را ثیزا     یؼن 

 ای ینیه گش ی    یىیزت ل صطرت ثه  ب الرال. پبالخ ونذ  ،

 ی  یب  الرال،طافمم اال . در  وب،تً،خبلفم تب  وب،تً ب،ل 

و  ییه ،خبلفم نمزت  وب،تً،ثج  دارنذت ثه پبالخ  ی وه ،ب 

دارنذ   وه  ىل ،نف ی  ب الرالو در  6 نمزت،طافمم  وب،تً

 یه نمزت،طافمم  وب،تًو ثه  6 نمزت،خبلفم  وب،تًثه پبالخ 

 ینث ینمزات الت،  ،ؼنط دا،نه ینثنبثزا؛ دادت  ذت اال 

-60 ینثی  یو وخطد  نمزات ،ذ ج دا،نهاال  و  120-20

 یینثه اله الغح پب یثطدنذ. الت،  ،ؼنط  ثزرال بثلل 10

( و ثیبال  99-41 ینثی  نمیزت (ت ،تطالیظ   40-20 ینثی  نمزت 

الت،   یزگزوتس ی ذنذ. ثزا یثنذ عجمه( 120-100 نمزت 

وخیطد نیذارد و    یثنیذ  الیغح  یتو الیت،  وخیطد    ،ذ ج

. گییزد   ،ی صیطرت   آ،یذت  دال  ثه نمزت ثز االبسلضبوت 

الیت،    ن یبنه ثیبالتز ثب یذت    آ،یذت  دالی   ثیه  نمزت زچه 

آب  یبی و پب ی ثبالتز اال . روا یالت،  وخطد یب  ،ذ ج

  وبرونبب دان یگبت ػلیط  پش یى    یثز رو  تطالظ رحمت

پزال ینب،ه   یاالی  ویه آلفیب وزونجیبب آب ثیزا       ذت اندب 

 893/0آب    مج ییتگ یییشابو ، 895/0 یالییت،  ،ؼنییط 

 بییشا ، یالیت،  وخیطد   ،رلفیه  یاال ت ثزا آ،ذت دال  ثه

 یو ثیزا  832/0   مج تگ یشابو ، 885/0وزونجبب  یآلفب

  یتگ  و  مج 718/0وزونجبب  یآلفب  الت،  ،ذ ج ،رلفه

 ییبر در اخت  یب  پزال ینب،ه (. 9االی    گشارش  ذت  716/0

 زو  وننذگبب لزار گزف  و در ،یطرد ،حز،بنیه ،بنیذب    

ثطدب  زو  و انصیزا، اس ،غبلؼیه    یبریاعتػبت و اخت

خیبعز   ینبباعم وننذگبب  زو ثه  یكدر  ز ،زحله اس تحم
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 یآ،یبر  افیشار  نیز  ثیب    یب  پزال ینب،ه  یی  درنابدادت  ذ. 

SPSS-18.0 دوت  یویب  یآ،بر ی ب آس،طباالتفبدت اس  بو ث

 ی ییب آس،ییطبو  عزفییه یییه یییبنپوار یش، ییتملت آنییبل  تیی

 لزار گزف . وتحلیل یهتدش،طرد  یف تطص

 جینتا

 ،طرد،غبلؼهافزاد   الن یبنگیندر پژو   حباز ،

 74 الن حذاوثز و البل 25 الن حذالل. ثطد 7/7±6/36

 39 د ذ  ،ن بب  1وه خذول  عطر  مبب. ثب ذ  ، البل

ثبال و  یالت،  ،ؼنط وننذگبب  زو  ( درصذ9/54نفز  

 یالت،  ،ؼنط وننذگبب  زو ( درصذ 1/45نفز   32

 یالت،  ،ؼنط وننذگبب  زو اس  یه یچ ،تطالظ دا تنذ. 

 (.1نذا تنذ  خذول  یینپب

 ثاطرساب یالت،  ،ؼنط یبرو انحزا، ،ؼ ،یبنگین

الت،   در خصط  یشاب، این و ثطد 2/11±6/99

 وخطدی الت،  ،طرد در و 7/52±2/7  ،ذ ج

(.2ثب ذ  خذول   ، 8/5±8/46

 

 سالمت معىًی بًُرزان شبکٍ بُداشت ي درمان چىاران ومرٌتًزیع . 1جديل 

 تعداد درصد

نمره سالمت 

 معنوی

 پبییي 0 0

 هتَسط 32 1/45

 ببال 39 9/54

 جوع 71 0/100

 

 سالمت معىًی بًُرزان شبکٍ بُداشت ي درمان چىاران یَا ومرٌدامىٍ، میاوگیه ي اوحراف معیار . 2جديل 

 میانگین انحراف معیار

نمرات  محدوده

 شده کسب

نمرات قابل  محدوده

 کسب

 نمرات

 سالهت هذّبی 60-10 60-31 7/52 2/7

 سالهت ٍجَدی 60-10 60-31 8/46 8/5

2/11 6/99 120-70 120-20 
ًوزُ کل )سالهت 

 هعٌَی(
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 ارتباط متغیرَای دمًگرافیک با سالمت معىًی در بًُرزان شبکٍ بُداشت ي درمان چىاران. 3جديل 

 داری یمعنسطح 

 سالمت معنوی

انحراف ±)میانگین

 معیار(

 فراوانی

تعداد 

 درصد()

 متغیر 

P
*
=  25/0  

 یپلند یزس 14(20%) 99/2±07/95

 تحصیالت
 دیپلن 46(65%) 56/1±91/100

 یپلند فَق 8(11%) 90/4±25/102

 لیسبًس 3(4%) 42/6±94

P
*
=  16/0  

 هیلیَى تَهبى 1تب  5/0بیي  8(13%) 47/3±37/93

 هیلیَى تَهبى 2تب  5/1بیي  46(%74) 08/101±62/1 درآهد

 تَهبىهیلیَى  2ببالی  8(13%) 48/2±87/99

P
*
=  74/0  

 29-سبل 25  16(23%) 22/3±37/99

 سي

 34-سبل 30 15(22%) 37/2±60/101

 39-سبل 35 13(19%) 73/3±15/97

 44-سبل 40 19(27%) 16/2±63/101

24/4±33/97 (9%)6 45-50 

P
**

= 17/0  
 هزد 19(28%) 19/2±21/104

 جٌسیت
 سى 49(72%) 50/1±81/98

 *=آزمًن آوًيا
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**=آزمًن مه يیتىی

 

 گیری یجهنتو بحث 

ثاطرساب  یالت،  ،ؼنط یینپژو   حباز ثب  ذ، تؼ

 جىه ثاذا   و در،بب  ازالتبب چنبراب اندب  گزف . 

 یاس ثاطرساب الت،  ،ؼنط یم اس ن ی پژو   ث یندر ا

 4/61 یشو  مىبراب ن  ثبال دا تنذت در ،غبلؼه رحمت

ػح(   اهلل یهثم  وبرونبب دان گبت ػلط  پش ى درصذ اس

در  یوه نمزت الت،  وخطد نذثبال دا ت یالت،  ،ؼنط

 ین( وه ا9ثطد    وبرونبب ومتز اس نمزت الت،  ،ذ ج ینا

افزا وه  یدارد و ثب ،غبلؼه لنجز  حباز  مخطان ثب،غبلؼه

اندب   ذت  یالنذر  حبد ػزوق وزونز یمبرابث یثز رو

،جتت ثه  یمبرابث یوه ثز رو یببله ثخ اال  و ،غبلؼه ا

نذارد    مخطان اال اندب   ذت  یپاالىلزوس یپلتل،ط

ثه  یبث دالت در حطستوبرونبب الت،   ینثنبثزا؛ (11, 10 

اس درن ،ؼنب  تز یلطحبصل اس ارتجبط ثب خذاونذت  ی راب

رنح  یلثه دل یمبرابث وه  درحبلت ثب نذ  ،  و  ذ، سنذگ

 در خصط  ی تزث احتمبالً یمبریاس ث  و درد نب 

پزداخته و   ثه ثزرال ی تنو  ذ، اس س  سنذگ ی،ؼنب

، ئله  ینثبالتز اال . الجته در ،طرد ا  ب آبثؼذ در  ینا

وخطد دارد چنبنچه در ،غبلؼه  یشن   طا ذ ،تفبوت

در  یاس الت،  وخطد  و  مىبراب الت،  ،ذ ج ی راب

 ین(. در ا11اال   ثه الزعبب ثبالتز ثطدت  یبب،جتت

 یو الت،  ،ؼنط وننذگبب  زو درآ،ذ  ینپژو   ث

و   رحمت ثب،غبلؼهوه  نذا  وخطد  داری  ،ؼنراثغه 

، ئله تفبوت  ینا یلدل یذ(ت  ب9نذارد     مىبراب  مخطان

 مه ثاطرساب  یزاثاطرساب ثب ذت س یندرآ،ذ در ث یشنبچ

   غل ی ب ردت یگزدارنذ و نجطد د  ، بثا ن جتبًدرآ،ذ 

،غبلؼه و ػذ  وخطد تفبوت فبح  در درآ،ذ  یندر ا

 ین،ؼنبدار در ا جبطػذ  ارت یلدل  ،طردثزرال ی ب گزوت

و  یتتالغح تحص ینپژو   ث ینخصط  ثب ذ. در ا

 ینوه ا یب،ذن ثه دال  داری  ،ؼنراثغه  یالت،  ،ؼنط

 یالت،  ،ؼنط  وه ثه ثزرال  ،بروبن  خز، ثب،غبلؼه

پزداخته ثطد  یوبرونبب  جىه ثاذا   و در،بب خط

و  مىبراب   ثب ،غبلؼه رحمت ین(ت  مچن7دارد     مخطان

و  مىبراب  ی ا،ب در ،غبلؼه راب؛ (9دارد   طان  مخ یشن

،جتت ثه الزعبب  یمبرابث یالت،  ،ؼنط  وه ثه ثزرال

 یپزداخته ثطدت ارتجبط آ،بر در،بن  یم  تح  در،بب ثب 

 یتتو الغح تحص یالت،  ،ؼنط ینث یدار  ،ؼن

  ثب ،غبلؼه حباز  مخطان ینوخطد دا   وه ا یمبرابث

اس  یم اس ن ی ث ونطن (. الجته در پژو   12نذارد  

دارنذ. در  یپلمدر الغح د یتت تحص وننذگبب  زو 

راثغه  یخنپ و الت،  ،ؼنط ین،غبلؼه حباز ث

  ثب ،غبلؼه خز، ینوخطد نذا   وه ا داری  ،ؼن

, 9, 7دارد     مخطان  و رحمت یببو اله ثخ   ،بروبن

را سنبب  وننذگبب  زو  ی تز(. در ،غبلؼه حباز ث11

 یوه ن ج  ثه ،زداب الت،  ،ؼنط د نذ  ، یلت ى

وه  د ذ  ،ن بب  یگز،غبلؼبت د وه  درحبلدارنذت  یومتز

(. تؼذاد 11, 9اال    ی تزسنبب اس ،زداب ث یالت،  ،ؼنط

ثز  یل دل یذ،غبلؼه ن ج  ثه سنبب  ب نیوم ،زداب در ا
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الن و  ینث  در ،غبلؼه ونطن ینا،ز ثب ذ.  مچن ینا

ثب  ینوخطد نذا   وه ا داری  ،ؼنراثغه  یالت،  ،ؼنط

(. 9, 7نذارد     مخطان  ،بروبن  و خز،  ،غبلؼه رحمت

،غبلؼه تؼذاد وم ثاطرساب  ینا  بی ی ،حذود اسخمله

 ین بغل در  جىه ثاذا   و در،بب چنبراب ثطدت  مچن

وبرونبب  جىه  یزالب یالت،  ،ؼنط  ػذ  ثزرال

  ،غبلؼبت آت در خصط ثاذا   و در،بب چنبراب وه 

 غل  یهوبرونبب  جىه ثه تفى ی،ؼنط الت،   ثزرال

 .گزدد  ، ی نابدپ

 گیری یجهنت

در ثاطرساب  بغل در  یجىه ثاذا ی  و    ی،ؼنط الت، 

  در ثؼذ الت،  ،یذ ج  یژتو ثهدر،بب  ازالتبب چنبراب 

در خصیط    ییشی ر ثزنب،یه و   ،غلطة اال ت لذا ثزرالی 

  تروانی   ت،ثل الیت،  خ یم    اثؼبد الت،ت یگزد یارتمب

لیزار   ،طردتطخیه  ییذ ثب ییش ثایطرساب ن   و  یغل   اختمبػ

 .یزدگ

 یو قدردان تشکر

و  یز،زاتیت تمیذ   داننیذ   ،ی ثز خطد الس  ،مبله  نطی نذگبب

،حتز   جىه ثاذا    یبال و ر یزی ت ىز خطد را اس ،ذ

وه صبدلبنه اعتػیبت خیطد     و در،بب چنبراب و ثاطرسان

 .ینذت اػت  نمبلزاردادنذ،ب  یبررا در اخت

 تضاد منافع

تؼییبرم ،نییبفؼ  تطالییظ   گطنییه یچ ییدر اییین پییژو    

 .نطی نذگبب گشارش ن ذت اال 
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 Abstract 

 Background & Aim: Spiritual health is one of the most critical aspects of health, and 

much research has not been done on this subject, given that the last one is currently 

added to the concept of health. Therefore, the aim of this study was to determine the 

Spiritual Health of health workers (Behvarz) in health centers in Chenaran in 2017.  

Methods: In this cross-sectional (descriptive -correlative) study, the spiritual health of 

71 Behvarz were measured by questionnaire Paloutzian and Ellison Spiritual Health 

Questionnaire. Data were collected by census. Data were analyzed using ANOVA and 

Mann-Whitney in the SPSS-18. 

Results: The mean age was 36.6 ± 7.7 years. The Mean score of spiritual health was 

99.6 ± 11.2; existential health was 46.8 ± 5.8 and religious health 52.7 ± 7.2. 54.9% of 

the samples had high spiritual health, and 45.1% had moderate spiritual health. In this 

study, there wasn't any significant relationship between health literacy with age, sex, 

educational level, and income. 

Conclusion: Spiritual health is desirable in health care workers in the Chenaran health 

care network, especially in the area of religious health. Therefore, consideration and 

planning of other health aspects such as physical, mental, social, and occupational 

health should be considered. 
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