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چکيده
مقدمه
تعيين ابعاد و مؤلفههای سالمت معنوی در بافت فرهنگي و مذهبي و بومي هر کشور از اهميت بااليي برخوردار
است .با توجه به اهميت فرآيندهای تشخيصي در مداخالت و برنامههای درماني ،ساخت اين مقياس ،شرايط و
امکان بررسي اثرات مداخلههای درماني برای افزايش سالمت معنوی بر اساس باورهاای ماذهبي ،فرهنگاي و
بومي ايران را فراهم خواهد کرد .اين پروژه با هدف طراحي و ساخت مقياس سانشش ساالمت معناوی بارای
جمعيت بزرگسال شهری ايران انشام پذيرفته است.
روششناسي
مطالعه از نوع کيفي روششناختي و ابزارسازی است .دادهها از طرياق بررساي متاون و مصااحبه جما آوری
گرديد .در ساخت اين مقياس ابتدا سالمت معنوی مفهومسازی و سپس عملياتي شد و پس از تهيه پرسشنامه
اوليه و تعيين گويههای آن ،اعتبار و پايايي آن تعيين گرديد .شرکتکنندگان از منطقه  19شهرداری تهران و
از بين افراد شرکتکننده در طرح ملي قند و ليپيد تهران و مراجعين به خانههای سالمت شاهرداری در ساال
 1931بهصورت تصادفي انتخاب شدند .جهت سنشش اعتبار پرسشنامه از روايي صوری ،محتوا و سازه و جهت
تعيين پايايي آن از روشهای سنشش هماهنگي دروني و آزمون باز آزمون استفاده شد.
يافتهها
در مرحله اول اين مطالعه ،پرسشنامه سنشش سالمت معنوی در جامعه ايراني ،با  93گويه اوليه ،در سه حيطه
ارتباط با خدا ،ارتباط با خود و ارتباط با پيرامون ،استخراجشده از مناب و متون معتبر اسالمي و تائيد شاده از
سوی گروه سالمت معنوی فرهنگستان علوم پزشکي جمهوری اسالمي ايران طراحي شد .درمشموع  14گوياه
از سوی متخصصين و همچنين جامعه مخاطب ،ضروری ،مرتبط ،ساده و قابلفهم تشخيص داده شدند .نتاايج
تحليل عاملي اکتشافي ،وجود مدل  9عاملي را در ساختار گويههای تدوينشده ،باا قادرت پايشگاويي 14/3
نشان داد و مدل بهينه در قالب دو مؤلفه شناختي /عاطفي و رفتاری تبيين شد .برازش مادل اساتخراجشاده
توسط تحليل عاملي تأييدی ،در سطح مطلوب تائيد شد .نتايج حاصل از تحليل عاملي تأييادی ،هار دو مادل
تک عاملي سالمت معنوی با  14سؤال و دوعاملي مؤلفههای شناختي /عاطفي و رفتاری را به ترتياب باا  14و
 12سؤال تائيد نمود .هماهنگي دروني در سازهها و تمامي زير سازههای پرسشنامه مطلوب بود (آلفای کارون
باخ بيش از  )2/42نتايج حاصل از آزمون باز آزمون در تمامي سازهها و زير سازهها اعتبار پرسشنامه را تائياد
نمود .درمشموع  629نفر ( 91درصد زن و  99درصد مرد) در فرآيند روانسنشي پرسشنامه شرکت کردند.
بحث و نتيجهگيري

پرسشنامه جام سنشش سالمت معنوی در جامعه ايراني طراحي و آزمون و با روايي و پايايي مطلاوب نهاايي
شد .استفاده از ابزار تهيهشده برای سنشش سالمت معنوی در جمعيتهاا و منااطق مختلا کشاور توصايه
ميگردد.
کليدواژه :سالمت معنوی ،پرسشنامه ،ابزارسازی ،مقياس سنشش ،ايران.

