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چکيده
مقدمه
سالمت معنوی بهعنوانبعد فراگیر سالمت در ارتباط تنگاتنگی با دیگر ابعاد آن از جمله بعد اجتمااعی اسات
لذا بررسی ارتباط سالمت معنوی با ابعاد اجتماعی سالمتاز اهمیت وافری در برنامه ریزی های ارتقاء سالمت
برخوردار است در این مطالعه برای اولین بار در ایران ارتباط سالمت معنوی با سالمت اجتمااعی و ممایات
اجتماعی ادراک شده با استفاده از پرسشنامه جامع سالمت معنوی منطبق با ویژگیهای فرهنگی ،اجتمااعی
و مذهبی در جمعیتی وسیع مورد بررسی قرار گرفته است
روششناسي
در این مطالعه مقطعی از میان افراد مراجعهکننده به وامد بررسی قند و چربیهای خون (ساایت تققیقااتی
مطالعهی قند و لیپید تهران) در فاصلهی سالهای (3131-3131فاز ششا)) 3201 ،نفار (باا ی  02ساال)
وارد مطالعه شده و پرسشنامه های بومی سالمت معنوی ،ممایت اجتماعی ادراک شده و سالمت اجتماعی را
تکمیل نمودند تجزیهوتقلیل دادهها با استفاده از روشهای آماری توصیفی (میانگین و انقراف اساتاندارد) و
استنباطی (رگرسیون خطی) و بهوسیله نرمافزار  spss22انجام شد
يافتهها
از میان  3201نفر ( 112زن و  711مرد) شرکتکنناده در مطالعاه ،افاراد  13-11ساال ،دارای تقیایال
متوسطه ( 711نفر) ،متأهل ( 013نفر) ،خانهدار ،بیکاار و دانشاجو ( 733نفار) بیشاترین تعاداد را باه خاود
اختیاص دادهاند بیشتر افراد میرف دخانیا نداشته ( 333نفر) و فعالیات بادنی متوساطی ( 711نفار) را
گزارش نمودند با توجه به نمرا میانگین سالمت معنوی ،زنان و مردان با ی  11ساال بیشاترین میاانگین
سالمت معنوی و گروه سنی  02-11سال در هر دو جنس کمترین میاانگین را کسا نمودناد همینین باه
ترتی افراد دارای تقییال با ی دیپل) در هر دو جنس ،زنان بیوه و مطلقه و مردان متأهال وافاراد بیکاار
دارای درآمد بیشترین میانگین را کس کردند بر اساس نتاای از میاان ابعااد ساالمت اجتمااعی ،میاانگین
شکوفایی اجتماعی در زنان (میانگین 37/30 :و انقاراف معیاار )3/00 :باهطاور معنااداری بیشاتر از ماردان
(میانگین 31/01 :و انقراف معیار )0/13 :است ( )p<2/21درصورتی که در سایر ابعااد و نماره کال ساالمت
اجتماعی و همینین در هیچیک از ابعاد ممایت اجتماعی ادراک شده تفاو معناداری میان دو جنس وجود

نداشت ارتباط ساالمت اج تمااعی کال باا ساالمت معناوی در زناان و ماردان ( P =2/223و  )B = 3/03و
همینین رابطه ممایت اجتماعی ادراک شده با سالمت معنوی در زناان و ماردان ( P =2/223و )B = 3/22
مثبت و معنادار بود به این معنا که با افزایش امتیازسالمت معنوی ،ساالمت اجتمااعی و ممایات اجتمااعی
ادراک شده افزایش مییافت
بحث و نتيجهگيري
بر اساس یافته های ماضر ،ارتقاء سالمت معناوی بهباودی ساالمت اجتمااعی و همیناین افازایش ممایات
اجتماعی ادراک شده به ویژه از سوی خانواده را به دنبال خواهد داشت نتای باه دسات آماده مایتواناد در
سیاستگذاری بهداشتی به منظور ارتقاء سالمت بزرگسا ن تهرانی مورد استفاده قرار گیرد
كليدواژه :سالمت معنوی ،ممایت اجتماعی ادراک شده ،سالمت اجتماعی

