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چکيده
مقدمه
عليرغم پژوهشهاي بسياري که در مورد سالمت معنوي در طول دهههاي گذشته انجاا شاه  ،فقاها ارائاه
تعريفي جامع و قابلقبول از آ مشاهه ميگردد .سنجش سالمت معنوي در جمعيت ايراني در گاا نخسات
نيازمنه ارائه تعريفي از سالمت معنوي است که منطبق با ويژگيهاي فرهنگي ،اجتماعي و مذهبي جامعه ماا
باشه لذا طراحي و آزمو ابزاري که بتوانه ساز هاي مفهومي تعريف ارائهشه را بسنجه ازجمله ضروريات اين
حوز محسوب ميگردد .مطالعه حاضر يکي از اولين مطالعاتي است که با ههف تبيين مفهو سالمت معنوي و
سپس طراحي و آزمو پرسشنامه جامع سالمت معنوي در جمعيت ايراني صورت پذيرفت.
روششناسي
در اين مطالعه متهلوژيک و مقطعي پرسشنامه سنجش سالمت معنوي در جامعه ايراني ،با  93گويه اوليه ،در
سه حيطه ارتباط با خها ،ارتباط با خود و ارتباط با پيرامو مستخرج از منابع و متو معتبار اساالمي و تائياه
شه از سوي گرو سالمت معنوي فرهنگستا علو پزشکي جمهوري اسالمي ايرا طراحاي شاه .درمجماو
 609نفر ( 96درصه ز ) در فرآينه روا سنجي پرسشنامه شارکت کردناه .شارکتکنناهگا از منطقاه 29
شهرداري تهرا و از بين افراد شرکتکننه در طرح ملي قنه و ليپيه تهرا و مراجعين به خانههاي ساالمت
شهرداري در سال  2931انتخاب شاهنه .جهات سانجش اعتباار از روشهااي آزماو باازآزمو و سانجش
هماهنگي دروني استفاد شه .روايي صوري ،محتوا و ساز پرسشنامه ارزيابي گرديه.
يافتهها
درمجمو  64گويه از سوي متخصصين و همچنين جامعه مخاطب ،ضروري ،مرتبط و قابلفهم تشخيص داد
شهنه .روايي محتوا از سوي متخصصين تائيه شه .نتايج تحليل عاملي اکتشافي ،وجاود ماهل  9عااملي را در
ساختار گويههاي تهوينشه نشا داد و مهل بهينه در قالب دو مؤلفه  )2شناختي/عاطفي  )1رفتاري تبياين
شه .برازش مهل استخراجشه توسط تحليل عاملي تأييهي در سطح مطلوب تائيه شه .همااهنگي دروناي در
ساز ها و تمامي زير ساز هاي پرسشنامه مطلوب بود (آلفاي کرو باخ بيش از  )0/7نتاايج حاصال از آزماو
بازآزمو در تمامي ساز ها و زيرساز ها اعتبار پرسشنامه را تائيه نمود.
بحث و نتيجهگيري
نتايج بهدستآمه از مطالعه اوليه ،نشانگر روايي و اعتبار مطلوب پرسشنامه جامع سنجش سالمت معنوي در
جامعه ايراني است .مطالعات تکميلي جهت سنجش سالمت معنوي در جمعيتهاا و منااطق مختلاف کشاور
توصيه ميگردد.
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