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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسي برازش مدل روابط ساختاری سالمت روان با كيفيت زندگي با آزمون نقش
واسطهای سالمت معنوی در دانشجويان بود .روش :پژوهش حاضر از نور مدل روابط ساختاری بود .جامعة آماری
اين پژوهش را كلية دانشجويان دانشااه اروميه در سال تحصيلي  6432-32تشکيل ميداد .از اين جامعة آماری تعداد
 411دانشجو به صورت نمونهگيری خوشهای تصادفي انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات ،از پرسشنامة سالمت
روان گلدبرگ ،فرم كوتاه  41سؤالي كيفيت زندگي و سالمت معنوی پولوتزين و اليسون استفاده شد .اطالعات به
دست آمده با استفاده از آزمون ضريب همبستاي پيرسون و نرمافزار  AMOSتجزيه و تحليل شد .یافتهها :ضرايب
استاندارد مسيرها حاكي از آن است كه مسير كيفيت زندگي با سالمت روان ( ) β= 1/12و مسير كيفيت زندگي به
سالمت معنوی ( ) β= 1/23در سطح آماری معنادار است .همچنين نتايج حاكي از معنادار بودن مسير غير مستقيم
كيفيت زندگي به سالمت روان از طريق سالمت معنوی است .نتیجهگیری :با توجه به نتايج به دست آمده ،سالمت
معنوی ميتواند تعديلكنندۀ رابطة بين كيفيت زندگي با سالمت روان باشد.
واژگان کلیدی :سالمت معنوی ،كيفيت زندگي ،سالمت روان ،دانشجويان.

 دريافت مقاله  32/61/43؛ تصويب نهايي . 32/10 /41
 .5دكترای تخصصي روانشناسي ،استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه اروميه( ،نويسنده مسئول) /آدرس :آذربايجان غربي ،اروميه ،والفجر ،2خ
صدا وسيما ،دانشكده ادبيات ،گروه علوم تربيتي /نمابرEmail: E.soleimani@urmia.ac.ir /51177711155 :
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الف) مقدمه
سالمت روان ،صرفاً نداشتن بيماریهای رواني نيست ،بلکه توان واكنش در برابر انوار گوناگون تجربيات
زندگي به صورت انعطافپذير و معنادار است .يکي از مهمترين عوامل اجتماعي -فرهناي مرتبط با
سالمت روان ،سالمت معنوی است(سليماني و حبيبي .)6434 ،موضور سالمتي 6از بدو پيدايش بشر در قرون و
اعصار متمادی ،مهم و همواره مطرح بوده است .سالمتي ،طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني عبارت است
از حالتي كه در آن فرد از نظر جسمي ،رواني و اجتماعي كامالً سالم است و در او هيچ نشانهای از بيماری
و روانرنجوری مشاهده نميشود .سالمت روان يکي از مهمترين مؤلفههای زندگي سالم است كه عوامل
بيشماری در شکلبندی صحيح يا ناصواب آن دخيلاند .در طول چند دهة اخير ،مسئلة سالمت روان به
عنوان يکي از ابعاد مهم سالمت مورد توجه قرار گرفته است ،حتي در جديدترين پژوهشهايي كه در
كشورهای مختلف انجام شده ،نشان داده شده كه بيماریهای رواني باالترين شيور و فراواني را دارند و
باالترين اولويت بهداشتي مربوط به بيماریهای رواني است(سازمان بهداشت جهاني .)4113 4،طبق برآورد سازمان
بهداشت جهاني در سال  622 ،4114ميليون نفر از مردم جهان از افسردگي 42 ،ميليون نفراز اسکيزوفرني و
 62ميليون نفر از عوارض ناشي از مصرف مواد مخدر رنج ميبردند(گلدمن و همکاران .)4112 4،با توجه به موارد
ذكر شده ،سازمان بهداشت جهاني سال  4116را سال سالمت روان ناميد و خاطر نشان ساخت كه در اين
سال تمام ملل جهان وظيفه دارند سطح بهداشت روان خود ،خانواده و اجتمارشان را ارتقا دهند.
ترديدی نيست كه افراد در ميزان آسيبپذيری نسبت به بيماریهای رواني با يکديار تفاوتهای زيستي
و فردی دارند ،اما مسئله اين است كه ميزان اين تفاوتها تحت تأثير موقعيت اجتماعي ،مذهبي ،فرهناي و
حتي برداشتي كه افراد از آن موقعيت دارند ،به مراتب بيشتر ميشود و اثر روشهای گوناگون مواجهه و
مقابله با عوارض ناشي از مشکالت رواني نيز تحت تأثير ويژگيها و مشخصههای مختلف افراد و اقشار
مختلف خواهد بود .لذا توجه به عوامل مؤثّر بر سالمت رواني بسيار مهم است .يکي از مهمترين عوامل
اجتماعي -فرهناي مرتبط با سالمت روان كه در دهههای اخير مورد توجه قرار گرفته ،مذهب و سالمت
معنوی بوده است .مذهب راهي است كه اهداف زندگي را تفسير كرده و به آن و حوادث موجود ،معنا و
ساختار ميبخشد(اميدواری .)6430 ،با توجه به اين توضيحات ،از آنجا كه تعداد زيادی از نوجوانان و جوانان در
دانشااهها دور از خانوادهاند(حدود  2ميليون نفر) و باتوجه به اهميت قشر دانشجو طبق فرمودههای مقام

1. Health
2. World Health Organization
3. Goldman
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معظم رهبری در آيندۀ كشور ضروری به نظر ميرسد عوامل تأثيرگذار در افسردگي ،اضطراب و
استرس(سالمت روان) ،شناسايي و برای بهبود وضعيت دانشجويان اقداماتي به عمل آيد .لذا هدف پژوهش
حاضر ،بررسي برازش مدل روابط ساختاری سالمت روان با كيفيت زندگي با آزمون نقش واسطهای
سالمت معنوی در دانشجويان است.

ب) بیان مسئله
دانشجويان به عنوان يکي از مهمترين ابعاد و اجزای نظام آموزش عالي كشور ،عنصری اصلي و مؤثر در
رسيدن به اين موفقيت تلقي ميشوند .توجه به عواملي كه سالمت رواني دانشجويان را تهديد ميكند ،يک
مسئلة رواني -اجتماعي با اهميت است؛ زيرا عوامل مخدوشكنندۀ سالمت رواني در محيط دانشااه يا
بيتوجهي و غافل ماندن از آن ميتواند اين ذخاير را بيمحتوا و روند توسعه را با دشواریهايي روبهرو
سازد .بنابر اين ،ضرورت شناخت كاستيها ،مشکالت و وجوه آسيبشناسانهای كه سالمت رواني
دانشجويان را به مخاطره مياندازد ،از جمله ضرورتهای مهم مديريت خرد و كالن
بابايي،

دانشااههاست(سليماني و

 .)6432موضوعات سالمت شامل ارتقای كنشوری بهينه و به همان ميزان ،مداخله و كاهش

نارساكنشوری است .سالمت رواني شامل عدم حضور نارساكنشوری در جنبههای روانشناختي ،هيجاني،
رفتاری و اجتماعي است(كيس و لوپز .)4114 6،مطالعة منابع همهگيرشناسي در مورد سالمت روان نوجوانان نشان
ميدهد كه افسردگي ،سوء مصرف مواد و خودكشي ،سه علت رايج مرگ نوجوانان
 .)4111سپهرمنش و

همکاران()4114

است(بروكمن و سود،

4

در تحقيق خود با بررسي  211نفر از نوجوانان دريافتند كه حدود 61

درصد از نوجوانان ،مشکوک به اختالل روانياند .شايعترين عاليم بر اساس آزمون  SCL-90-Rبه ترتيب
عبارت بودند از افکار پارانوئيد ،حساسيت بين فردی ،افسردگي ،اضطراب و

پرخاشاری(سپهرمنش و همکاران،

 .)4114امامي و همکاران( )4110با بررسي  2233نوجوان دختر و پسر در تهران به اين نتيجه رسيدند كه حدود
 63/2درصد از نوجوانان نمرۀ باالتر از مياناين در آزمون  GHQآوردند(امامي و همکاران .)4110 ،منتظری و
همکاران()4114

در بررسي سالمت روان  023جوان به اين نتيجه رسيدند كه  22درصد از افراد نمونه،

مشکالتي در سالمت روان دارند(.منتظری و همکاران)4114 ،

از عوامل تعيينكنندۀ سالمت رواني ،بحث كيفيت زندگي است .كيفيت زندگي ادراكات فرد از
وضعيت زندگياش ،با توجه به نظامهای فرهناي و ارزشي كه در آن زندگي ميكند و مرتبط با اهداف،
انتظارات ،معيارها و نارانيهايش است؛ مفهوم گستردهای است كه به شکل پيچيدهای از سالمت جسمي،
1. Keyes & Lopez
2. Brookman & Sood
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حالت روانشناختي ،سطح استقالل و ارتباطات اجتماعي فرد و رابطة اين عوامل با ويژگيهای برجستة
محيطي افراد تأثير ميپذيرد(سازمان جهاني بهداشت .)6334 6،در پژوهشها نشان داده شده است كه كيفيت زندگي
الزاماً هميشه با عملکردها و نقصهای فيزيکي همبستاي قوی ندارد(شارپه و همکاران )4112 4،و اين امر نشاندهندۀ
اين است كه عالوه بر صرف بيمار بودن ،عوامل بسياری بر كيفيت زندگي تأثير دارد .آالرت ،سوبريان و

كاوسون

گليه)4164(4

در پژوهشي مروری به اين نتيجه رسيدند كه عوامل روانشناختي بسياری نظير

افسردگي ،اضطراب ،نوعدوستي ،عزت نفس ،منبع كنترل ،روحية مبارزهطلبي ،نااميدی ،درماندگي،
آشفتاي هيجاني ،حمايت اجتماعي ،ادراک سالمت كلي ،درک معنای زندگي و معنويت در ابعاد كيفيت
زندگي مؤثر است .تحقيقات نشان ميدهد معنويت و راهبردهای مذهبي از عوامل مهم مؤثر در كيفيت
زندگي به حساب ميآيد(.تاراكشوار و همکاران4111 2،؛ گروه كيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت)4111 2،

با توجه به اينکه سالمت روان جنبههای گستردهای از زندگي را در بر ميگيرد و عوامل و متغيّرهای
روانشناختي به هم پيوستة بسياری در ابعاد سالمت روان مؤثرند ،صحبت از اثرات مستقيم و واسطهای
متغيّرهای مختلف به ميان ميآيد .با نااهي به ادبيات پژوهشي و مرور يافتهها ،به نظر ميرسد از ميان
متغيّرهای روانشناختي ،سالمت معنوی احتماالً ميتوانند در رابطة بين كيفيت زندگي با سالمت روان نقش
واسطهای ايفا كنند .پالوتزين و اليسون )6334(1سالمت يا بهزيستي معنوی را شامل دو بعد اساسي دانستند
يک بُعد ،سالمت وجودی(معنويت) و بُعد ديار ،سالمت مذهبي(مذهب)؛ كه بُعد اول شامل يک ادراک
كلي از زندگي و رضايت از آن و داشتن معنا و هدف در زندگي است و بُعد دوم بيانار ارتباط با
خداست.كويينگ ،مکكالف و الرسون(4116؛ نقل از مورريا-آلمديا و كويينگ )4111 0،مذهب و معنويت را چنين
تعريف كردند الف) مذهب نظامي سازمانيافته از باورها ،اعمال ،آيينمندیها و نمادهايي است كه برای
تسهيل نزديکي به قدرتي روحاني و برتر(خدا ،نيروی برتر ،قدرت الهي و حقيقت /واقعيت نهايي) طرح شده
است .ب) معنويت جستجويي شخصي برای يافتن پاسخ به سؤالهای اساسي در مورد زندگي ،معنا و ارتباط
با قدرت روحاني و برتر است .اعمال مذهبي و معنويت با كمک به افراد برای برقراری ارتباط دروني با يک
موجوديت باالتر و كسب قدرت و حمايت ،به كنار آمدن و مقابله با استرس مربوط به بيماری سرطان
كمک ميكند و ايناونه در افزايش سطح كيفيت زندگي بيمار مؤثر

است(تاراكشوار و همکاران،

.)4111

1. WHO: World Health Organization
2. Sharpe, Butow, Smith, McConnell & Clarke
3. Allart, Soubeyran & Cousson.Gélie
4. Tarakeshwar, Vanderverker, Paulk, Pearce, Kasl & Prigerson
5. WHOQOL SRPB Group
6.Paloutzian, & Ellison
7. Moreira.Almeida & Koenig
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پژوهشهای بسياری رابطة مثبت بين بهزيستي معنوی و كيفيت زندگي را نشان دادهاند(.تاراكشوار و همکاران4111 ،؛
گروه كيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت4111 ،؛ والوروپالي و همکاران4164 6،؛ شجاعي و سليماني6432 ،؛ سليماني و همکاران)6432 ،

با توجه به ادبيات پژوهشي و آنچه اشاره شد ،كيفيت زندگي و سالمت معنوی رابطة مستقيم با سالمت
روان دارند و از طرف ديار ،احتمال آن ميرود كه كيفيت زندگي به طور غير مستقيم از طريق سالمت
معنوی ،با سالمت روان رابطه داشته باشد .لذا پژوهش حاضر در صدد پاسخ به اين سؤال است كه آيا رابطة
بين كيفيت زندگي و سالمت معنوی با سالمت روان رابطهای ساده و خطي است يا سالمت معنوی ميتواند
در اين رابطه نقش واسطهای ايفا كنند؟ به عبارتي؛ پژوهش حاضر در صدد بررسي برازش مدل روابط
ساختاری سالمت روان با كيفيت زندگي با آزمون نقش واسطهای سالمت معنوی در دانشجويان است.

ج) ادبیات تحقیق
معنويت اغلب به عنوان رابطة با خدا در نظر گرفته ميشود؛ اما ميتواند در رابطه با طبيعت ،هنر ،موسيقي،
خانواده ،اجتمار يا هر چيزی كه به شخص يک حس هدفمندی و معنايابي بدهد ،باشد(پوچاسکي و رومر.)4111 4،
معنويت به مثابة آگاهي از هستي و نيروی فراتر از جنبههای مادی زندگي است و احساس عميقي از وحدت
يا پيوند با كائنات را به وجود ميآورد .آرامش معنوی و مذهبي ممکن است حتي از سالمت جسمي و
رواني مهمتر باشد(.لئونگ ،چيو و چن)4111 4،

تقريباً همة مؤلفان ،دو سازۀ مذهب و معنويت را از هم متمايز كردهاند .با نااهي به وجوه تفاوت بين
اين دو سازه ميتوان خصيصههای هر يک را شناسايي كرد .برای مثال ،برخي پژوهشاران بيان كردند كه
مذهب از طريق يادگيری از دياران به وجود ميآيد ،اما معنويت از باورهای و تجربيات شخصي فرد نشأت
ميگيرد(هيالس و وودهد .)4112 2،همچنين بالبوني و

همکاران)4110(2

پيشنهاد كردند كه مذهب ميتواند يک

سری افکار و شيوههای به اشتراک گذاشتهشده باشد ،اما معنويت ،كاربرد اين باورها و شيوهها در زندگي
شخصي است .زينباور ،پارگامنت و اسکات )6333(1اين مقايسهها را بيان كردند مذهب ،بيروني و رسمي
است؛ اما معنويت ،دروني و شخصي است .مذهب ،ايستا است و ماهيت مستقل دارد؛ اما معنويت ،پويا و
عملکردی است .بويووين و

همکاران(6333؛ نقل از رضايي ،سيدفاطمي و حسيني)4111 ،

عنوان ميكنند كه سالمت

معنوی تجربيات معنوی انسان در دو چشمانداز است الف) سالمت مذهبي كه بر چاوناي درک افراد از
1.Vallurupalli, Lauderdale, Balbon, Phelps & et al
2.Puchalski, Romer
3.Leung, Chiu & Chen
4.Heelas & Woodhead
5. Balboni, Vanderwerker, Block, Paulk, Lathan, Peteet & Prigerson
6. Zinnbauer, Pargament & Scott,
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سالمتي در زندگي معنوی هناامي كه با قدرتي باالتر ارتباط دارند ،متمركز است .ب) سالمت وجودی كه
بر نارانيهای اجتماعي و رواني در مورد چاوناي سازگاری افراد با خود و محيط بحث ميكند.
پالوتزين و اليسون( )6334سالمت وجودی را يک حس كلي رضايت از زندگي و داشتن معنا و هدف در
زندگي ميدانند .آنها پيشنهاد ميكنند كه كيفيت زندگي ،عيني است و به يک حس بهزيستي و رضايت از
روابط بين فردی مربوط ميشود .آنها همچنين پيشنهاد ميكنند هر فردی نياز به چهار چيز اساسي دارد )6
منابع مادی مورد نياز )4 ،رابطه با دياران )4 ،يک دليل برای بودن يا به عبارتي احساس رضايت وجودی از
خود )2 ،قائل بودن معنا برای زندگي.
سالمت معنوی به عنوان يکي از ابعاد مهم سالمت در انسان ،با ويژگيهای ثبات در زندگي ،صلح و
تناسب و هماهناي ،احساس ارتباط نزديک با خويش ،خدا ،جامعه و محيط مشخص

ميشود(كارون و هيرنل،

6

 .)4114فيشر )4161(4با توجه به مفهومبندی پالوتزين و اليسون ،سالمت معنوی را حالتي پويا در نظر ميگيرد و
چهار بُعد يا حوزۀ مختلف برای آن معرفي ميكند افراد برای داشتن يک حالت مطلوب سالمت معنوی
بايد در چهار حوزۀ شخصي ،همااني ،محيطي و متعالي 4عملکرد مطلوب و هماهناي داشته باشند.
متغيّر ديار مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،كيفيت زندگي است .تعاريف بسياری از كيفيت زندگي
شده است و ابعاد مختلفي برای آن در نظر گرفتهاند .اما عاملي كه در همة اين مفهومبندیها به چشم
ميخورد ،رضايت كلي شخص و ادراک شخص از وضعيت خود در زمينههای مختلف

است(شجاعي و

سليماني6432 ،؛ سليماني و همکاران .)6432 ،كيفيت زندگي برای اولين بار در پزشکي در دهة  6301معرفي شد و بعد
از حدود  21سال ،اين سازه رشد بينظيری داشته ،توسط بسياری از پژوهشاران و انتشارات علمي تأييد
شده ،تعاريف بسياری از آن صورت گرفته و ابزارهای مختلفي برای ارزيابي آن در گروههای مختلف
تدوين شده است(جاسس و همکاران .)4164 2،از ميان تعاريف مختلف كيفيت زندگي ،بيشتر از همه بر تعريف
سازمان جهاني بهداشت توافق وجود دارد .گروه كيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت( )4111در تعريف
خود از اين سازه مينويسد «كيفيت زندگي ادراكات فرد از وضعيت زندگيش با توجه به نظامهای فرهناي
و ارزشي كه در آن زندگي ميكند و مرتبط با اهداف ،انتظارات ،معيارها و نارانيهايش است؛ مفهوم
گستردهای است كه به شکل پيچيدهای از سالمت جسمي ،حالت روانشناختي سطح استقالل و ارتباطات
اجتماعي فرد و رابطه اين عوامل با ويژگيهای برجستة محيطي افراد تأثير ميپذيرد».

1. Craven & Hirnle
2.Fisher
3. Personal, Communal, Environmental, and Transcendental domains
4.Jaszcz, Klocek, Adamczyk & Bulpitt
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كيفيت زندگي ،يک سازۀ چند بُعدی است كه حيطههای مختلف عملکرد ،شامل هيجاني ،جسمي،
جنسي و اجتماعي را در بر ميگيرد(ويکتورسون و همکاران .)4110 6،حيطة جسمي مربوط به ارزيابي ذهني شخص
از وضعيت سالمت جسمي و عملکردهای بدني خويش(مثل درد ،خستاي ،بياختياری و ورمهای لنفاوی)
است؛ در حالي كه مؤلفة هيجاني ،عملکردهای رواني شامل نشانارهای منفي و مثبت خلقي(مثل اضطراب،
نشاناان افسردگي و پريشاني) و محدوديتهای ادراک شده به سبب مشکالت عاطفي را در بر ميگيرد.
كيفيت زندگي جنسي به ادراک عملکردهای جنسي ،تغيير در اميال جنسي و مشکالت تصوير بدني
برميگردد .حيطة اجتماعي اغلب شامل تأثير بيماری بر نقش اجتماعي فرد و مطلوبيت حمايتهای اجتماعي
ادراک شده است .اين حيطهها به هم مرتبطاند(.ويکتورسون و همکاران4110 ،؛ استانتون ،رونسون و تنن)4110 4،

متغيّر برونداد مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،سالمت روان است .از اصطالح سالمت رواني 4،برای
بيان و اظهار كردن هدف خاصي برای جامعه استفاده ميشود .هر فرهناي بر اساس معيارهای خاص خود به
دنبال سالمت رواني است .هدف هر جامعه فراهم كردن شرايطي است كه سالمت اعضای جامعه را تضمين
كند؛ زيرا سالمت رواني قسمتي از سالمت كلي و عمومي است .منظور از سالمت رواني ،سالمت ابعاد
خاصي از انسان مانند هوش ،ذهن و فکر است .از طرف ديار ،سالمت رواني بر سالمت فزيکي هم تأثير
دارد .پژوهشهای اخير ثابت كردهاند كه يک سری اختاللهای فيزيکي و جسمي به شرايط رواني مرتبطاند.
با وجود اينکه سالمت روان مفهومي وسيع است كه خيلي وسيع از آن استفاده ميشود ،اما هنوز تعريفي
كلي كه مورد قبول همه باشد از آن به دست ندادهاند .هر فرد يا گروهي تصور خاص از سالمت رواني
دارد؛ در صورتي كه سالمت فيزيکي و جسمي چنين وضعي ندارد .در دهههای اخير متغيّرهای مهمي در
سالمت رواني افراد نقش بسزايي پيدا كردهاند؛ از جملة اين متغيّرها ،كيفيت زندگي و سالمت معنوی است
كه مطالعة حاضر به دنبال بررسي برازش مدل روابط ساختاری سالمت روان با كيفيت زندگي با آزمون
نقش واسطهای سالمت معنوی در دانشجويان است.

د) پیشینة تحقیق
در مروری بر پژوهشهای پيشين در دسترس پژوهشار ،پژوهشي كه مستقيماً به بررسي مسيرهای واسطهای يا
مدل تحليل مسير بپردازد يافت نشد .با اين همه به موارد مشابه از نور روش همبستاي و رگرسيون اشاره
ميشود.
1.Victorson, Cella, Wagner, Kramer & Smith
2.Stanton, Revenson & Tennen
3. mental health
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والوروپالي و

همکاران()4164

در پژوهشي با عنوان «نقش معنويت و راهبردهای مذهبي در كيفيت

زندگي» نشان دادند كه اكثر شركتكنندگان ( 32درصد) برای مقابله با شرايط ،به راهبردهای مذهبي اتکا
كردند .در اين پژوهش بين معنويت و راهبردهای مذهبي با سطوح كيفيت زندگي بيماران رابطهای مستقيم
يافت شد كه اين رابطه در مورد معنويت و كيفيت زندگي ،قویتر از راهبردهای مذهبي و كيفيت زندگي
بود .هر دو متغيّر به نحو مؤثری پيشبيني كنندۀ سطوح كيفيت زندگي بودند.
گروه كيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت( )4111در پژوهشي بينالمللي در  63كشور و حجم نمونة
 2130نفری به بررسي رابطة معنويت ،مذهب و باورهای شخصي با كيفيت زندگي پرداخت .نتايج نشان داد
كه ابعاد نامبرده با تمام حيطههای كيفيت زندگي رابطه دارد و بيشترين رابطه در حيطههای روانشناختي و
اجتماعي و كيفيت زندگي به طور كلي بود .وقتي نمرات تمام حيطهها وارد معادلة رگرسيون سلسلهمراتبي
گام به گام شدند ،تمام حيطهها در پيشبين كيفيت زندگي وارد شدند و  12درصد واريانس كيفيت زندگي
را پيشبيني كردند .يافتههای اين پژوهش نشان ميدهد كه معنويت ،مذهب و باورهای شخصي در كنار
ابعاد روانشناسي و اجتماعي ،با حوزههای كيفيت زندگي رابطه دارند .اما از طرف ديار ،وقتي تمام اين
ابعاد در پيشبيني كيفيت زندگي وارد ميشوند ،ابعاد مذهبي ،معنوی و باورهای شخصي ،تأثير كمتری
نسبت به ابعاد روانشناختي و اجتماعي دارند.
در پژوهشي كه سالونن و همکاران )4164(6با هدف بررسي رابطة حمايت اجتماعي و كيفيت زندگي
بيماران مبتال به سرطان سينه در يک دوره ششماهه انجام دادند ،به اين نتيجه رسيدند كه حمايت اجتماعي
ادراک شده بر تغييرات عملکرد جنسي ،كيفيت زندگي به طور كلي و سالمت اثر ميگذارد.
سانتوس و همکاران )4162(4در پيشبيني كيفيت زندگي از طريق درد ،اضطراب و افسردگي بيان كردند
كه بين سطوح درد و افسردگي همبستاي بااليي وجود دارد .همچنين افسردگي با سطح سالمت و حيطة
كلي كيفيت زندگي ،همبستاي منفي قوی دارد .همچنين افسردگي با مشکالت جنسي و شدت دردهای
بعدی مربوط به بيماری و درمان رابطة مثبت نشان داد.
ميستاكيدو و همکاران( )4113مطالعهای با هدف بررسي رابطه بين متغيّرهای جمعيتشناختي ،نااميدی و
افسردگي با كيفيت زندگي انجام دادند .سن ،افسردگي و نااميدی به طور معناداری با مقياس مؤلفة ذهني
كيفيت زندگي همبستاي نشان دادند .تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه نااميدی به همراه سن ،جنسيت
و سطح عملکرد23 ،درصد واريانس مؤلفة ذهني كيفيت زندگي را تبيين كرد؛ يعني سطوح پايين نااميدی،

1. Salonen, Tarkka, Kellokumpu.Lehtinen, Koivisto, Aalto & Kaunonen
2.Santos, Garcia, Pacheco, Vieira & Santos
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مذكر بودن و عملکرد بهتر ،پيشبيني كنندۀ كيفيت زندگي بهتر بود .در اين مطالعه متغيّر افسردگي در مدل
پيشبيني ،نتايج معناداری را نشان نداد.
گونزالس و همکاران )4162(6در پژوهش خود با عنوان بهزيستي معنوی و نشاناان افسردگي به اين نتيجه
رسيدند كه بعد از كنترل متغيّرهای جمعيتشناختي ،مرحلة بيماری و زمان بعد از تشخيص ،بهزيستي معنوی
ميتواند افسردگي را به طور معکوس پيشبيني كند .مؤلفان پيشنهاد كردند كه بهزيستي معنوی راهبرد
مقابلهای قدرتمندی در برابر تأثيرات نشاناان افسردگي به عنوان نشانة باليني سالمت روان است.
نلسون و همکاران( )4114ارتباط معنويت ،مذهب و افسردگي را در  614بيمار مبتال به سرطان( 03بيمار)
و ايدز( 32بيمار) بررسي كردند .يافتهها حاكي از وجود يک ارتباط قوی منفي بين بهزيستي معنوی و
افسردگي بود( ،)P> 1/116 ،-1/21اما چنين رابطهای بين مذهب و افسردگي يافت نشد .همچنين در همين
پژوهش به منظور پيشبيني افسردگي از روی متغيّرهای معنويت ،مذهب ،حمايت اجتماعي و بهزيستي
جسمي(تعداد نشاناان جسمي و سطح عملکرد جسماني) تحليل رگرسيون صورت گرفت .بين شمار
نشاناان جسمي و افسردگي رابطة مثبت ،بهزيستي معنوی و افسردگي رابطة منفي و بين مذهب و افسردگي
رابطة مثبت ناچيزی وجود داشت.
بالنجاني ،خشابي ،امانپور و عظيمي( )6436در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه بين سالمت وجودی و
سالمت مذهبي (ابعاد بهزيستي معنوی) و همچنين بين مذهب دروني و اعمال مذهبي ،با اميدواری رابطه
وجود دارد .از بين متغيّرهای نامبرده ،اعمال مذهبي سازمانيافته ،مذهب دروني و سالمت وجودی توانستند
 16/4درصد واريانس اميد را تبيين كنند.
در سرتاسر ادبيات پژوهشي و مفهومبندیهای صورتگرفته از متغيّرهای مورد مطالعة وابسته به سالمت
روان ،روابطي تعاملي ،چندسويه و درهم تنيده ديده ميشود .اين روابط به گونهای است كه نميتوان هيچ
يک از اين سازه ها را جدای از دياری در نظر گرفت .حتي گاه برخي مؤلفان و پژوهشاران يکي از اين
متغيّرها را به عنوان يک عامل از متغيّری ديار در نظر گرفتهاند .با اين حال ،مطالعة حاضر با هدف بررسي
برازش مدل روابط ساختاری سالمت روان با كيفيت زندگي با آزمون نقش واسطهای سالمت معنوی در
دانشجويان صورت گرفته است.

1.Gonzalez, Castañeda, Dale, Medeiros, Buelna, Nuñez & Talavera
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هـ) روش
با توجه به اينکه محقق درصدد بررسي روابط ساختاری است ،اين پژوهش از نور تحقيقات همبستاي و
مدل معادالت ساختاری ميباشد .در اين روش پژوهشي ،محقق بدون اينکه قصد تغيير در هيچ يک از
متغيّرها را داشته باشد ،ارتباط بين آنها را با هم بررسي ميكند .بنابر اين ،تحقيق در موقعيت طبيعي و به دور
از هر گونه دستکاری ميداني و آزمايشااهي انجام شد .هدف در معادالت ساختاری ،آزمودن روابط
ساختاری مبتني بر نظريهها و يافتههای تحقيقاتي موجود است(.سرمد ،بازرگان و حجازی)6432 ،

 .2جامعة آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعة آماری اين پژوهش را كلية دانشجويان دانشااه اروميه در سال تحصيلي  6432-32تشکيل ميدادند.
از اين جامعة آماری تعداد  411دانشجوی دانشااه اروميه به صورت خوشهای تصادفي از رشتههای علوم
تربيتي ،روانشناسي ،حقوق ،الهيات و عمران انتخاب شدند كه  21درصد( 611نفر) دختر و نصف ديار
پسر بودند.
 .1ابزار
یک) پرسشنامة کیفیت زندگي(فرم کوتاه  36سؤالي) :پرسشنامهای معتبر است كه به طور گسترده برای
ارزيابي كيفيت زندگي به كار برده ميشود .در ايران اين فرم توسط منتظری و همکاران( )4114با روش
ترجمه و ترجمه مجدد به فارسي برگردانده و روی  2614نفر در رده سني  62سال به باال(مياناين سني 42/6
سال) كه  24درصد آنها زن بودند ،هنجاريابي شده است .ضريب پايايي گزارش شده برای خردهمقياسها از
 1/00تا  1/31است ،به غير از خردهمقياس سرزندگي كه  1/12بود .در مجمور يافتهها نشان دادند كه نسخة
ايراني اين پرسشنامه ابزاری مناسب برای اندازهگيری كيفيت زندگي است .پرسشنامه ( )SF-41شامل 41
سؤال است كه  42سؤال آن در  3خردهمقياس چند مادهای خالصه شده است هشت مقياس در دو بعد
سالمت جسماني 6و سالمت رواني خالصه ميشود .چهار خردهمقياس اول ،شامل كاركرد جسماني ،نقش
جسماني ،درد جسماني و سالمت عمومي ،در بعد «سالمت جسماني» و چهار خردهمقياس آخر ،شامل
سرزندگي ،كاركرد اجتماعي ،نقش هيجان و سالمت رواني در بعد «سالمت رواني» تركيب ميشود.
دو) پرسشنامة  11سؤالي سالمت معنوی پولوتزین و الیسون :اين پرسشنامه شامل  61سؤال برای سنجش
سالمت مذهبي و  61سؤال ديار برای سنجش سالمت وجودی است .دامنة نمرۀ سالمت مذهبي و وجودی،

)1.Physical Health (PH
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هر كدام به تفکيک  61-11است .برای زيرگروههای سالمت مذهبي و وجودی ،سطحبندی وجود ندارد و
قضاوت بر اساس نمرۀ به دست آمده صورت ميگيرد .هر چه نمرۀ به دست آمده باالتر باشد ،نشانة سالمت
مذهبي و وجودی باالتر است .نمرۀ سالمت معنوی ،جمع اين دو گروه است كه دامنة آن  41-641در نظر
گرفته شده است .پاسخ سؤاالت به صورت ليکرت شش گزينهای از كامالً مخالفم تا كامالً موافقم
دستهبندی شد .در سؤاالت منفي ،نمرهگذاری به شکل معکوس انجام شده است و در پايان ،سالمت معنوی
به سه سطح پايين ( ،)41-21متوسط ( )26-33و باال ( )611-641تقسيمبندی شد.
سه) پرسشنامة سالمت عمومي گلدبرگ( :)2171پرسشنامة خودگزارشدهي است كه در مجموعههای
باليني با هدف غربالاری كساني كه دارای يک اختالل روانياند ،از آن استفاده ميشود .فرم  43سؤالي اين
پرسشنامه برای تمامي افراد قابل اجراست و به عنوان يک ابزار سرندی ميتواند احتمال وجود اختالل رواني
را در فرد تعيين كند .اين پرسشنامه دارای چهار زيرمقياسر نشانههای بدني ،اضطراب و بيخوابي،
نارساكنشوری اجتماعي و افسردگي است و برمبنای مجمور نمرهها نيز يک نمرۀ كلي به دست ميدهد .در
اين پرسشنامه ،نمرۀ باال به منزلة سالمت عمومي كمتر است .اعتبار فرم  43سؤالي سالمت عمومي توسط
پاالهنگ برابر با  1/36به دست آمد.
 .3روش اجرا
برای جلب موافقت دانشجويان جهت شركت در پژوهش ،ابتدا توضيحاتي دربارۀ پژوهش ،اهداف و
مزيتهای آن و نيز نحوۀ تکميل پرسشنامهها ارائه و دربارۀ محرمانه ماندن اطالعاتشان به آنها اطمينان داده شد
و پرسشنامهها در بين نمونة مورد مطالعه توزيع شد .پس از بررسي و حذف موارد ناقص ،دادهها به كمک
ضريب همبستاي پيرسون و مدل روابط ساختاری ،تجزيه و تحليل شد .دادهها از طريق نرمافزار AMOS
تحليل و سطح معناداری  1/12در نظر گرفته شد.

و) یافتهها
نتايج نشان داد مياناين و انحراف استاندارد سني شركتكنندگان مطالعة حاضر برابر با  )4/22( 46/12است.
در جدول  ،6قبل از پرداختن به آزمون الاوی نظری ،شاخصهای توصيفي و ماتريس همبستاي متغيّرهای
پژوهش براساس آزمون پيرسون ارائه شده است تا رابطة بين متغيّرها بررسي شود.
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جدول  :2ماتریس همبستگي ،میانگین و انحراف استاندارد متغیّرهای پژوهش

متغیّر

)SD(M

2

 .6سالمت معنوی

)4/03(62/22

6

 .4سالمت روان

)61/44(33/64

**1/23

6

.4كيفيت زندگي

)62/30(646/42

**1/23

**1/16

3

1

6

جدول  4مقايسة شاخصهای برازش مدل پيشنهادی و مدل اصالحشده را نشان ميدهد .با توجه به نتايج
مندرج در جدول  ،4هرچند در مدل پيشنهادی اوليه ،سه شاخص كایاسکوئر نسبي( ،)CMIN/DFنيکويي
برازش انطباقي( )AGFIو شاخص برازش هنجارشدۀ مقتصد( ،)PNFIبرازش مدل را تأييد ميكنند؛ با اين
وجود ،شاخصهای ديار از جمله شاخص نيکويي زيرنويس برازش( ،)GFIشاخص برازش افزايش(،)IFI
شاخص برازندگي توكر -لويس( ،)TLIشاخص برازش تطبيقي( )CFIو جذر مياناين مربعات خطای
برآورد( ،)RMSEAعدم برازش مدل پيشنهادی را تأييد كرده و نياز به اصالح مدل را نشان ميدهند .از اين
رو ،به منظور بهبود مدل ،دو اصالح همبسته كردن مسير متغيّرها و مسير خطاها كه بين متغيّرهای اصلي اين
خطاها همبستاي بااليي وجود داشت ،از بين گزينههای پيشنهادی نرمافزار  AMOSانتخاب و همبسته
شدند .بعد از اعمال تغييرات و اصالح ،مدل مجدداً مورد آزمون قرار گرفت و همانطور كه در جدول 4
آورده شده تمامي شاخصهای برازش مدل اصالحشده برازش مدل اصالحي را تأييد كردند.
جدول  .1مقایسة شاخصهای برازندگي مدل پیشنهادی و اصالحشده
شاخصها

CMIN/DF

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

PNFI

RMSEA

بازۀ قابلقبول

 6تا 2

>1/31

>1/31

>1/31

>1/31

>1/31

>1/21

>1/13

مدل پيشنهادی اوليه

4/44

1/32

1/30

1/30

1/31

1/31

1/11

1/136

مدل اصالحشده نهايي

4/33

1/31

1/34

1/31

1/36

1/34

1/14

1/103
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شکل :2مدل اصالحشده نهایي به همراه ضرایب استاندارد مسیرها

ضرايب استاندارد مسيرها در شکل  6حاكي از آن است كه مسير كيفيت زندگي با سالمت روان (1/12
= )βو مسير كيفيت زندگي به سالمت معنوی ( )β= 1/23در سطح آماری  P<1/16معنادار است .همچنين
بهمنظور بررسي معناداری رابطه واسطهای از آزمون بوت استراپ نرمافزار  AMOSاستفاده شده كه نتايج
آن در جدول  4آورده شده است.
جدول  .3نتایج آزمون بوت استراپ برای مسیرهای غیرمستقیم
متغيّر پيشبين

متغيّر ميانجي

متغيّر مالک

نمونهگيری مجدد

حد پايين

حد باال

فاصله اطمينان

كيفيت زندگي

سالمت روان

سالمت معنوی

411

-1/112

1/414

1/32

نتايج مندرج در جدول  4نشان ميدهد كه حد پايين و حد باالی مسيرهای غير مستقيم كيفيت زندگي
به سالمت روان از طريق سالمت معنوی صفر را در برنميگيرند كه حاكي از معنادار بودن مسيرهای غير
مستقيم است .به عبارت ديار؛ نقش ميانجي سالمت معنوی در ارتباط بين كيفيت زندگي با سالمت روان
مورد تاييد قرار گرفت.
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ح) بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسي برازش مدل روابط ساختاری سالمت روان با كيفيت زندگي با آزمون نقش
واسطهای سالمت معنوی در دانشجويان بود .بعد از گردآوری دادهها ،نتايج مدل روابط ساختاری نشان داد
ضرايب استاندارد مسيرها حاكي از آن است كه مسير كيفيت زندگي با سالمت روان ( )β= 1/12و مسير
كيفيت زندگي به سالمت معنوی ( )β= 1/23در سطح آماری معنادار است .همچنين نتايج حاكي از معنادار
بودن مسير غير مستقيم كيفيت زندگي به سالمت روان از طريق سالمت معنوی است .به عبارت ديار؛ بر
اساس نتايج به دست آمده ميتوان نتيجهگيری كرد كه سالمت معنوی ميتواند تعديلكنندۀ رابطة بين
كيفيت زندگي با سالمت روان باشد .بنابر اين ،با توجه به شاخصهای برازش به دست آمده در پژوهش
حاضر ،مدل پيشنهادی در خصوص روابط ساختاری سالمت روان با كيفيت زندگي با آزمون نقش
واسطهای سالمت معنوی در دانشجويان ،دارای برازش معنادار از لحاظ آماری است.
متأسفانه پيشينهای برای مقايسة نتايج مطالعة حاضر با آنها وجود نداشت ،اما در تبيين نتايج حاصل از اين
پژوهش ميتوان گفت تأثير ارزشها و عقايد مذهبي در سالمت رواني افراد طي پژوهشهای گوناگوني
بررسي شده است .يک مطالعة جديد نشان داده است كه عقايد مذهبي قویتر باعث ايجاد يک اثر مثبت
رواني مي شود كه در ارتقای سالمت رواني مؤثر است .همچنين اعتقادات مذهبي باعث افزايش سالمت
افراد شده و رابطة مستقيمي بين مذهب و طول مدت درمان اختالالت رواني گزارش شده است .تحقيقات
انجام يافته در مورد «رابطة ميان رضايت از زندگي ،سبک مسئلهگشايي و نارش مذهبي با سالمت رواني»
روی دانشجويان مراجعهكننده به مركز مشاورۀ دانشااه تهران آشکار ساخت كه دانشجويان بيمار كه در
مقايسه با دانشجويان سالم زودتر احساس درماندگي ميكنند ،گرايشهای مذهبي ضعيفتری

دارند(بخشيپور

رودسری .)6430 ،نتايج تحقيقي ديار با عنوان «بررسي رابطة نارش مذهبي با سالمت رواني و عملکرد سيستم
ايمني بدن» نشان داد كه ميان نارش مذهبي و سالمت رواني ،رابطة مثبت ومعناداری وجود دارد(نجمه.)6433 ،
در بررسي دياری با مطالعة طول مدت درمان بيماران مبتال به افسردگي و اضطراب كه دارای زمينة مذهبي
قوی بودند ،به اين نتيجه رسيدند كه اين گروه سريعتر بهبود مييابند(خسروپور و ساردوئي .)6431 ،در تحقيقي
ديار با عنوان «جهتگيری مذهبي و سالمت رواني مادران كودكان استثنايي» ،يافتهها نشان دادكه با افزايش
اعتقادات مذهبي ،از نشاناان مرضي مادران كاسته ميشود(غباری بناب .)6431 ،همچنان كه پژوهش «رابطة
كارايي خانواده و دينداری و سالمت روان در دانشجويان» نشان داد كه بين كارايي خانواده و دينداری و
سالمت روان در دانشجويان دختر و پسر ،رابطة معناداری وجود دارد؛ اما بين اين رابطه در دانشجويان دختر
و و پسر تفاوت معناداری وجود نداشت .پژوهش دياری نيز روی كاركنان دانشااه نشان داد كه بين نارش
مذهبي و سالمت رواني ،رابطة مثبت ومعناداری وجود دارد .همچنين افرادی كه در مقياس جهتگيری مذهبي
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بيروني نمرات پايينتری كسب كرده بودند ،استرس بيشتری داشتند؛ ولي افرادی كه در مقياس جهتگيری
مذهبي دروني نمرات باالتری كسب كرده بودند ،استرس كمتری داشتند(.آقاياني چاوشي و همکاران)6430 ،

عالوه بر اينها ،تحقيقاتي كه خارج از ايران انجام گرفته نيز تأثير قابل مالحظة دين را در سالمت رواني
و سازگاری افراد نشان

ميدهد(مکنالتي و همکاران4112 ،؛ جانسون،

 .)4112مطالعة دياری روی  4114نفر از

دانشآموختاان رشتههای روانشناسي نشان دادكه معنويت به عنوان يک سازه ،نقش مهمي بر سازگاری
روانشناختي دارد و ميتوان از آن در كار باليني با مراجعاني كه خواهان رواندرماني معنویاند استفاده
كرد(يانگ و همکاران .)4111 ،تحقيقات انجام شده روی  646دانشجو نيز آشکار ساخت كه روحية مذهبي به
طور چشمايری با سالمت روان و سازگاری در ارتباط است و افرادی كه خود را بيشتر از همه مذهبي
ميدانند ،از دياران سازگارترند و باالترين سازگاری و عملکرد تحصيلي را دارند(.استوارد و جو)6333 ،

محدودیتها و پیشنهادها
از جمله محدوديتهايي پژوهش حاضر اين بود كه تحقيق فقط روی دانشجويان دانشااه اروميه اجرا شد .لذا
به راحتي نميتوان نتايج به دست آمده را به دانشجويان ساير دانشااهها تعميم داد .پيشنهاد ميشود در
پژوهشهای آتي ،نقش عوامل روانشناختي ديار به عنوان متغيّر ميانجي مطالعه شود .همچنين برای تأمين
سالمت روان دانشجويان ،روی بهزيستي معنوی مداخالت و آموزشهايي صورت گيرد.
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