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  چكيده

اند كه به لحاظ موقعيتشان بيشترين نياز را به حمايت اجتماعي دارند،  جانبازان و معلولين يكي از اقشار جامعه: مقدمه

متقاضي يك زندگي راحت و آرام  ها جداي ازوضعيتشان كنار آمدن با اين شرايط براي اكثر آنان دشوار است و اغلب آن

  .باشند مي

  .اين پژوهش با هدف بررسي رابطه سالمت معنوي با كيفيت زندگي جانبازان و معلولين شهر بيرجند انجام شد: هدف

گيري  به صورت تصادفي و ازطريق نمونه )معلول30جانباز و 30( نفر از جانبازان و معلولين شهر بيرجند  60: ها مواد وروش

وگرافيك در همتا شدند و اطالعات دم )حركتي - معلوليت جسمي( لحاظدو گروه با يكديگر از . در دسترس انتخاب شدند

دو گروه به پرسشنامة سالمت معنوي و فرم كوتاه پرسشنامة كيفيت زندگي سازمان بهداشت  .اين پژوهش دخيل شدند

هاي  ها عالوه بر روش براي تجزيه و تحليل داده. باشد پاسخ دادند، طرح پژوهشي از نوع همبستگي مي WHO جهاني

  .شد مستقل استفاده tرگرسيون و آزمون راف معيار از روش آمار استنباطي انح آمارتوصيفي مانند ميانگين،

بين . داد بين سالمت معنوي جانبازان و معلولين تفاوت معناداري وجود ندارد مستقل نشان tنتايج حاصل از : ها يافته

داد بين سالمت معنوي و  نتايج حاصل از رگرسيون نشان. وجود نداردكيفيت زندگي جانبازان و معلولين تفاوت معناداري 

كننده كيفيت زندگي در  بيني دارد يعني سالمت معنوي مي تواند پيش كيفيت زندگي جانبازان رابطه معناداري وجود

  .جانبازان باشد اما اين رابطه در معلولين معنادار نبود

  .كننده كيفيت زندگي باشد بيني شتواند پي سالمت معنوي در جانبازان مي: بحث

 

  .جانبازان،معلولين سالمت معنوي، كيفيت زندگي،: كليد واژه

  

  

  3/10/91 :تاريخ دريافت

  25/1/92 :تاريخ پذيرش
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  مقدمه

اند كه به لحاظ موقعيتشان  جانبازان يكي از اقشار جامعه

دارند، اين افراد ثمرة  بيشترين نياز را به حمايت اجتماعي

 باشند كه بخاطر دفاع از هاي ناشي از جنگ مي ضربه

و  اند نواميس خود اين صدمات را به جان خريده خاك و

تند كه نه تنها خود بلكه در اين بين كساني هس

شان هم هنوز در حال مبارزه هستند و اين در  خانواده

ديگر ها تاثيرگذاشته از سوي  كيفيت زندگي آن نحوه و

تصادفات و يا لولين نيز افرادي هستند كه ثمرة مع

باشند و حتي بعضي ناخواسته  صدمات دوران بارداري مي

كنارآمدن با اين شرايط براي اكثر  اند، معلول به دنيا آمده

وضعيتشان  ها جداي از آنان دشوار است و اغلب آن

تفاوت  .باشند متقاضي يك زندگي راحت و آرام مي

 باشد، انبازان در انتخاب وضعيتشان ميج معلولين و

اي و بطور ناخواسته دچار  معلولين بدون هيچگونه اراده

اند و اين كمي شرايط را براي كنارآمدن با  معلوليت شده

 ؟...كند و اين سوال كه چرا من اين وضعيت سخت مي

بعنوان يك نكته مبهم در ذهنشان باقي است اما 

شناخت و اراده خود و  افرادي هستند كه با جانبازان،

عزمي راسخ طريق عشق را طي نمودند مرداني كه 

همرزم خطر بودند و شب را شكستند تا خورشيد را به 

ديگران ارزاني كنند اين شناخت و اراده و خلوص ايشان 

). 1( موجبات صبر در برابر مشكالت را فراهم نموده است

ت ها كيفيت زندگي را بيش از هر عامل ديگري تح جنگ

از عواقب جنگ مي توان به تلفات . تاثير قرار مي دهند

هاي  هاي ناشي از سالح مصدوميت و معلوليت جاني،

زنان و  آسيب به كودكان، جنگي از جمله شيميايي،

  ).2( كرد سالمندان اشاره

 است رواني و جسمي مشكالت بروز جنگي، هر عوارض از

 طور به يا مستقيم طور به كه افرادي براي كه

. آيد مي بوجود اند، بوده حاضر جنگ در غيرمستقيم

 عضو نقص بروز به منجر جسمي مشكالت معموال

 از پس حتي ها مدت تا رواني هاي آسيب اما .گردد مي

 ديده آسيب فرد.  خواهدبود ديدگان آسيب گريبانگير جنگ

 محيط بلكه گردد، مي اختالل دچار رواني نظر از تنها نه

 گيرد مي قرار خطر درمعرض وي از تاثير به نيز خانواده

 چارچوبي عنوان به ها زندگي جمعيت كيفيت امروزه ).3(

 و زندگي مختلف هاي با جنبه متناسب خدمات ارائه براي

 سنجش اهميت .گيرد قرارمي استناد مورد منابع تخصيص

 كيفيت بهبود كه برخي است حدي به زندگي كيفيت

 نام درماني مداخالت هدف مهمترين عنوان به را زندگي

سالمت معنوي يكي از ابعاد مهم سالمت در  ).4(برند  مي

بطوركلي سالمت معنوي ارتباط . شود انسان محسوب مي

ه را بين نيروهاي داخلي فراهم هماهنگ و يكپارچ

هاي ثبات در زندگي مانند صلح،  كند و با ويژگي مي

 ،ي، احساس ارتباط نزديك با خويشتنهماهنگ تناسب و

سالمت معنوي  .شود خدا، جامعه و محيط مشخص مي

 برخي ).5( كند يكپارچگي و تماميت فرد را نيز تعيين مي

 ديگر سالمت معنوي، بدون كه است آن بيانگر مطالعات

 عملكرد تواند اجتماعي نمي و روانشناختي زيستي، ابعاد

 و برسد ظرفيت خود حدأكثر به يا باشد داشته درست

 قابل دستيابي زندگي، كيفيت سطح باالترينبنابراين 

 در انسان معنوي تجربه سالمت معنوي ).6( بود نخواهد

 چگونگي بر كه مذهبي سالمت) الف :است انداز چشم دو

 با كه هنگامي معنوي؛ در زندگي سالمتي از افراد درك

 سالمت) ب متمركز است؛ دارند، ارتباط باالتر قدرتي

 مورد رواني در و اجتماعي هاي نگراني بر كه وجودي

 كند مي بحث محيط و خود با افراد سازگاري چگونگي

 اوست وجودي هدف ز ا قسمتي فرد زندگي چراهاي ).7(

 ).8( است زندگي معنوي دهنده بعد تشكيل خود كه

دادند كه معنويت نقش زيادي بر  مطالعات جديد نشان

راهكاري سالمت رواني و جسمي افراد دارند و به عنوان 

 ).10و9( آيند رايج براي مقابله با مشكالت به حساب مي

با توجه به شكنندگي سالمت روان جانبازان و مشكالت 

اين مطالعه در اولويت  جسمي كه ايشان دارند اهميت

 .گيرد قرار مي

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه سالمت معنوي با 

 .باشد يجانبازان و معلولين شهربيرجند مكيفيت زندگي 

بين دادند كه  نشان) 1389( همكاران و اله بخشيان

سالمت معنوي در بعد مذهبي و كيفيت زندگي در بعد 

آموزش هوش  .داشت وجود داري رواني ارتباط معني

گانه كيفيت زندگي همسران جانباز 8معنوي بر ابعاد 

 )1389( زنديان )1389( تبار هادي. تاثير دارد

مات اجتماعي دريافت شده توسط كيفيت خد دادند، نشان

تقيم هاي كيفيت زندگي رابطه مس جانبازان با تمام حيطه

دادند كه در  نشان )1390(مومني  .و معناداري دارد

 بيماران مبتال به سرطان سينه با نمرات سالمت معنوي،

 )1390(عصاررودي  .ميزان افسردگي كمتري وجود دارد

ابعاد مختلف كيفيت دادند كه سالمت معنوي با  نشان

  .زندگي پرستاران ارتباط مثبتي دارد
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دادند سالمت معنوي و مذهب به  نشان )1389( بالجاني

عنوان متغيرهاي تاثيرگذار بر اميد بيماران سرطاني موثر 

اعتقادات مذهبي و  دادند نشان )1389( عسگري .است

كننده  بيني خوشبيني در دانشجويان به ترتيب پيش

دادند  نشان )1390(جديدي  .بودندسالمت معنوي 

داري با كيفيت زندگي  سالمت معنوي همبستگي معني

دادند كه سطح  نشان  )1385( رضايي .سالمندان دارد

سالمت معنوي بيماران مبتال به سرطان در سطح باال 

ها باالتر از سطح  قراردارد و سطح سالمت معنوي آن

مشخصات بين سالمت معنوي و اكثر  .وجودي آنان است

 .فردي آنان ارتباط وجود داشت

  

  ها مواد و روش

 و آزاده جانبازان كلية شامل پژوهش اين آماري جامعة

 شهر متوسط معلوليت با حركتي جسمي معلولين كلية

 صورت به) معلول30 و جانباز30( نفر 60 بود بيرجند

 انتخاب دسترس در گيري نمونه طريق از و تصادفي

 - جسمي معلوليت( لحاظ از يكديگر با گروه دو. شدند

 اين در دموگرافيك اطالعات و شدند همتا) حركتي

 همبستگي نوع از پژوهشي طرح شدند، دخيل پژوهش

  .باشد مي

  ابزار

 كه WHO فرم كوتاه پرسشنامة بهزيستي فردي سازمان

 متغير10 تا 0نمرات بين كدام هر كه است سوال 9 شامل

 كيفيت نشانه 5 از كمتر نمرات سوال هر به تناسب. است

 هر و متوسط زندگي كيفيت نشانه 5 نامطلوب، زندگي

 مطلوب زندگي نشانه شود، نزديكتر 10 سمت به چه

 مقياس مبناي بر بزرگسال بهزيستي شاخص. باشد مي

 توسط شاخص اين. است شده ساخته جامع زندگي كيفيت

 المللي بين تيم سفارش به 2006 سال در ال و كامينز

 فردي بهزيستي شاخص ).11( است شده تهيه بهزيستي

 را زندگي كيفيت كه باشد مي سوال 9 داراي بزرگساالن

: از عبارتند ابعاد اين. كند مي گيري اندازه بعد 8 در

 زندگي، در موفقيت شخصي، سالمت زندگي، استاندارد

 تامين جامعه، با ارتباط شخصي، امنيت شخصي، روابط

 احراز براي. مذهب/معنويت و) آينده آسايش( آينده

 دينر،( زندگي از رضايت مقياس از مقياس، اين روايي

 كه است شده استفاده) 1985 گريفين، و الرسن امنس،

 ميزان .است شده گزارش 0.78 مقياس دو اين همبستگي

 0.70 بين كشورها ديگر و استراليا در مقياس اين آلفاي

 جهت )1387( اميدي). 11( است شده گزارش 0.80 تا

 آلفاي 0.74 را بازآزمايي پايايي ضريب مقياس اين

 نيز حاضر پژوهش در. است كرده گزارش 0.78 را كرونباخ

  .آمد دست به 0.72 پرسشنامه اين كرونباخ آلفاي ميزان

 SWBS (Spiritual Well :معنوي سالمت پرسشنامه

Being Scale)  ،Paloutzian Ellison & 20 داراي كه 

 و مذهبي سالمت به مربوط آن گويه 10 كه است گويه

. كند مي گيري را اندازه وجودي سالمت ديگر گويه 10

 دامنه است كه زيرگروه دو اين جمع معنوي سالمت نمره

 به سؤاالت دامنه. است شده گرفته نظر در 20-120آن

 هاي گزينه: شامل ليكرت مقياس در اي گزينه 6 صورت

 موافقم، نسبتاً مخالفم، نسبتاً مخالفم، كامالًمخالفم،

 پايان، در. شود مي بندي دسته كامالً موافقم و موافقم

متوسط  ، )20- 40( سطح پايين سه به معنوي سالمت

 در. شود مي بندي تقسيم) 100- 120( باال و )99-41(

 با پرسشنامه پايايي و روايي سنجش با متعدد مطالعات

 كرونباخ آلفا ضريب با گرديد مشخص ايراني، ويرايش

 استفاده مورد بعدي هاي پژوهش در را آن توان مي 0.82

  ).13و12( داد قرار

  روش اجرا

فرم كوتاه پرسشنامه بهزيستي فردي سازمان بهداشت 

ي سالمت معنوي را در اختيار  جهاني و پرسشنامه

ها خواستيم با كمال  جانبازان و معلولين قرارداده و از آن

دهند وجهت جلوگيري از صحت به سواالت پاسخ 

نوشتن نام و نام  شد كه نيازي به ها گفته سوگيري به آن

  .خانوادگي نيست

ها به دو صورت توصيفي و  روش تجزيه و تحليل داده

انگين و شدكه در روش توصيفي مي استنباطي انجام

در روش استنباطي با استفاده . انحراف معيار مد نظر بود

 tاز روش آماري رگرسيون و آزمون  spss18افزار  از نرم

 .شد مستقل استفاده

  

 ها يافته

ي سالمت معنوي با  اين پژوهش با هدف بررسي رابطه

كيفيت زندگي جانبازان و معلولين شهر بيرجند انجام 

دو گروه مستقل  t بدين منظور از روش رگرسيون و. شد

آمده از تحليل توصيفي  بدست  شدكه نتايج استفاده

 در جدول  tو نتايج حاصل از آزمون 1 در جدولها  داده

مشاهده  5و4و نتايج حاصل از رگرسيون در جدول  3و2

 .گردد مي
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  )سن( نتايج بدست آمده از تحليل توصيفي داده هاي مربوط به متغير :1جدول

  S  ميانگين  پايين ترين  باالترين  تعداد  نوع

    47.63  21  71  30  جانباز

  9.91  40.80  24  59  30  معلول

    88.43  45  130  60  كل

  

  مستقل براي مقايسة كيفيت زندگي دو گروه جانبازان و معلولينt حاصل از آزمون نتايج: 2جدول

 گروه تعداد ميانگين انحراف استاندارد درجه آزادي ضريب  t سطح معناداري

 جانبازان 30 59.46 16.91 58  

 معلولين 30 58.63 20.09 58 0.17 0.86

  

ميانگين  شود مشاهده مي 2 جدولهمانطور كه در 

و ميانگين كيفيت زندگي  59.46كيفيت زندگي جانبازان 

بين كيفيت زندگي جانبازان و  باشد و مي 58.63 معلولين

نشد و دو گروه از لحاظ  معلولين تفاوت معناداري مشاهده

و  =0.17t( سطح كيفيت زندگي در يك سطح مي باشند

0.05p>.(  

  

  مستقل براي مقايسة سالمت معنوي دو گروه جانبازان و معلولينt نتايج حاصل از آزمون: 3جدول

 گروه تعداد ميانگين انحراف استاندارد درجه آزادي ضريب t سطح معناداري

 جانبازان 30 83.26 7.7 58  

 معلولين 30 80.90 8.6 58 1.11 0.27

  

ميانگين  شود مشاهده مي 3 همانطور كه در جدول

و ميانگين سالمت  83.26سالمت معنوي جانبازان 

بين سالمت معنوي  باشد و مي 80.90 معلولينمعنوي 

نشد و دو  جانبازان و معلولين تفاوت معناداري مشاهده

اظ سطح سالمت معنوي در يك سطح گروه از لح

  ).<0.27pو  =1.11t( باشند مي

  

  نتايج حاصل از تحليل رگرسيون براي تأثيرسالمت معنوي بر كيفيت زندگي جانبازان :4جدول

R² سطح معناداري t ضريب  Beta متغير پيش بين 

 سالمت معنوي 1.001 2.75 0.01 0.21

  

  براي تأثيرسالمت معنوي بر كيفيت زندگي معلوليننتايج حاصل از تحليل رگرسيون  :5لجدو

R² سطح معناداري t ضريب  Beta متغير پيش بين 

 سالمت معنوي -0.006 0.09 0.92 0.000

 

شود سالمت  مشاهده مي 4 طور كه در جدول همان

كننده كيفيت زندگي جانبازان  بيني تواند پيش معنوي مي

شود  مشاهده مي 6 طور كه در جدول همانو .باشد

كننده كيفيت زندگي  بيني تواند پيش سالمت معنوي نمي

  .معلولين باشد

  

 بحث

ها در تكاپوي يك زندگي مناسب هستند و  تمامي انسان

هاي هر بشري  آرمان داشتن يك زندگي مطلوب جزء

ته از اقشاري جانبازان و معلولين نيز از آن دس .است

نياز به حمايت اجتماعي خواهان يك وه بر هستند كه عال

پژوهش حاضر به منظور بررسي . زندگي مطلوب هستند

ي سالمت معنوي با كيفيت زندگي جانبازان و  رابطه

 باشند، ين صورت گرفته كه ساكن بيرجند ميمعلول

داد كه بين كيفيت زندگي جانبازان و  ها نشان يافته

يعني هر دو گروه از . ندارد معلولين تفاوت معناداري وجود

باشند و اين  لحاظ كيفيت زندگي در يك سطح مي

دارد كه تالش در جهت بهبود كيفيت  مسئولين را وا مي

 كيفيت جانبازان و معلولين از% 13.33 .آنان نمايد

 خود زندگي كيفيت ها آن% 36.66 و پايين را خود زندگي
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 )1391زمستان ( همجدسال پنجم، شماره ه          پژوهشي طب جانباز -ي علمي مجله

 مطلوب را خود زندگي كيفيت ها آن%50و متوسط را

 همكاران و روحي مطالعه هاي يافته با كه. كردند اعالم

 زندگي از رضايت ميزان ايشان مطالعه در است همسو

 با مغاير .بود متوسط باالي ازجانبازان درصد 50

 ايشان مطالعه در بود 1387همكاران و موسوي هاي يافته

 .نبودند برخوردار مطلوبي زندگي ازكيفيت جانبازان

 سني ميانگين با مطالعه مورد جانبازان سني ميانگين

 ديگر مانند. )14( داشت همخواني مشابه مطالعات

 بودند متاهل معلولين وحتي جانبازان تمامي مطالعات

)15.( 

 استحكام نشانگر تواند مي درجامعه تاهل چشمگير ميزان

 خود در جسمي مشكالت وجود با خانوادگي روابط باالي

سالمت معنوي  )1387 همكاران، و موسوي( است جانباز

كننده قوي كيفيت  بيني تواند پيش باال در جانبازان مي

  .زندگي آنان باشد

داري با كيفيت زندگي  سالمت معنوي همبستگي معني

 )1390(همكاران  جانبازان داردكه با مطالعات جديدي و

خواني دارد در مطالعات ايشان هم سالمت معنوي  هم

  .دگي سالمندان داشتداري با كيفيت زن همبستگي معني

  ها محدوديت

 .گيري در دسترس استفاده از نمونه* 

جامعه آماري محدود به مردان جانبازان و معلولين  *

باشد و بنابراين نتايج قابل تعميم به  حركتي مي–جسمي

ل و ساير جانبازان و معلولين و معلو زنان جانباز

  .باشد نمي

شهر  تحقيق،جامعه مورد نظر و نمونه آماري اين  *

ابل تعميم به ساير بيرجند بوده و بنابراين نتايج حاصله ق

  .باشد ها نمي شهرها و استان

  

  تشكر و قدرداني

هاي مالي بنياد شهيد و امور  اين پژوهش با حمايت

 .ايثارگران استان خراسان جنوبي انجام شده است

بدينوسيله از رياست محترم بنياد و همكاري مسئولين 

  .آيد نهاد تقدير و تشكر به عمل مياين محترم 
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