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Abstract
Background and Aim: The spiritual education of students, by professors in the position of mentors, requires
spiritual empowerment and deepening of spirituality in the university environment. The aim of this study was to
investigate the effect of a spiritual empowerment program on the spiritual mentoring competence of soft war
officers.
Methods: This randomized controlled clinical trial was performed in 2020 on 98 army commanders in Tehran.
Commanders were selected based on inclusion criteria by available sampling method and divided into two groups
of control and test by random group assignment. After obtaining informed written consent, completing the
demographic form and occupational spiritual health questionnaire, the intervention was performed for the
experimental group during the distance education program with a multimedia method based on the sound heart
model with the aim of gaining trust, increasing knowledge about spiritual health, development of communication
with God, self, people and the natural world, and motivation. The intervention was performed by donating
educational software and following the trainings in the virtual network for 15 weeks. The control group did not
receive any intervention. After four months (at the end of the intervention time), the questionnaire was completed
again by both groups. Descriptive statistics (mean, standard deviation) and analytical statistical methods
(Wilcoxon and Mann-Whitney tests, Chi-square test and Fisher's exact test) were used to analyze the data.
Results: There was no significant difference between the mean and standard deviation of the occupational
spiritual health of the two groups before the intervention (254.54 82 ± 13.82 in the control group and 257.59 ±
11.0 in the intervention group). After the intervention, there was a statistically significant difference in terms of
this index in the intervention group (P <0.001) by 106 units to 363.12 ± 68.51. The correlation coefficient (r)
between occupational spiritual health and Allison spiritual health was 0.76 and the value was P <0.001.
Conclusion: Due to the necessity of deepening spirituality in military-training centers and the effect of the
spiritual empowerment program on the competence of spiritual mentoring of commanders, the use of this
educational software is recommended.
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کلیدواژهها :آموزش ،پرسنل نظامی ،توانمندسازی ،سالمت ،معنویت ،منتورینگ.
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زمینه و هدف :تربیت معنوی دانشجویان ،توسط اساتید در جایگاه منتور ،نیازمند توانمندسازی معنوی و تعمیق معنویت در محیط دانشگاه
است .این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اجرای برنامه توانمندسازی معنوی ،بر شایستگی منتورینگ معنوی افسران جنگ نرم انجام شد.
روشها :این کارآزمایی بالینی شاهددار ،تصادفی شده ،در سال 1398روی  98نفر از فرماندهان ارتش در شهر تهران انجام شد.
فرماندهان بر اساس معیارهای ورود ،به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به روش تخصیص تصادفی گروهی به دو گروه کنترل و
آزمون تقسیم شدند .پس از کسب رضایت آگاهانه کتبی ،تکمیل فرم جمعیتشناختی و پرسشنامه سالمت معنوی حرفهای ،مداخله برای گروه
آزمون ،طی برنامه غیرحضوری با روش چند رسانهای مبتنی بر مدل قلب سلیم با هدف :جلب اعتماد ،دانش افزایی درباره سالمت معنوی،
توسعه ارتباط با خدا ،خود ،مردم و عالم طبیعت و انگیزش اجرا شد .با اهدای نرم افزار آموزشی و پیگیری آموزشها در شبکه مجازی ،به مدت
 15هفته ،مداخله ادامه داشت .گروه کنترل ،مداخلهای دریافت نکردند .بعد از چهار ماه (با اتمام زمان مداخله) پرسشنامه مجدد توسط هر دو
گروه تکمیل گردید .جهت آنالیز اطالعات از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و روشهای آماری تحلیلی (آزمونهای ویلکاکسون ،من
ویتنی ،آزمون کای مربع و آزمون دقیق فیشر) استفاده شد.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار سالمت معنوی حرفهای دو گروه قبل از مداخله ،اختالف معناداری نداشت ( 254/54 ± 13/82در
گروه کنترل و  257/59 ± 11/0در گروه مداخله) .بعد از مداخله ،اختالف معنیدار آماری از نظر این شاخص در گروه مداخله دیده شد
( )P >0/001با  106واحد افزایش (رسیدن به  . )363/12 ± 68/51مقدار ضریب همبستگی ( )rبین سالمت معنوی حرفهای -سالمت
معنوی آلیسون برابر با  0/76و مقدار  P >0/001بود.
نتیجهگیری :با توجه به ضرورت تعمیق معنویت در مراکز اموزشی -نظامی و تأثیر برنامه توانمندسازی معنوی بر شایستگی منتورینگ
معنوی فرماندهان ،استفاده از این نرم افزار آموزشی پیشنهاد میگردد.
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نظامی است که با تئوری یادگیری اجتماعی بندورا (یادگیری از
طریق تقلید از الگوها) و ضرورت تعمیق معنویت در سازمانها،
هماهنگی دارند ،اما عدم وجود برنامه توانمندسازی معنوی در مرور
تحقیقات ،به عنوان یک خالء دیده میشود .با توجه به خالء موجود
و ضرورت اسالمی شدن دانشگاهها و مقابله با تهاجم فرهنگی،
تعمیق معنویت در محیط کار ،این مطالعه با هدف" :بررسی تاثیر
اجرای برنامه توانمندسازی معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم بر
سالمت معنوی حرفهای (شایستگی منتورینگ معنوی) اساتید و
فرماندهان نظامی" اجرا شد.
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"شباهت مردم به رهبرانشان از تأثیر پذیری آنها از والدینشان
بیشر است"" ،هر گاه دو دسته از امت من فاسد شوند همه فاسد
میشوند :فقها و امرا" ( )17موید نقش برجسته فرماندهان و اساتید

روشها
مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده میباشد.
جامعه پژوهش شامل اساتید نظامی در یکی از مراکز آموزشی
ارتش و یکی از بیمارستانهای نیروی زمینی ارتش در شهر تهران،
در سال  1399بودند .حجم نمونه بر اساس فرمول اختالف دو
میانگین  44نفر محاسبه گردید که با احتساب احتمال ریزش این
تعداد به  50نفر افزایش یافت .اما نهایتاً  49نفر در هر گروه مطالعه
را ادامه دادند .افراد مورد مطالعه بر اساس معیارهای ورود به مطالعه
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در دنیای سازمانها ،نیروی انسانی با ارزشترین منابع ،محور
رویدادها ،موثردر اعتالء آرمانها ،معنادهنده و زمینهساز تحقق
اهداف سازمانی است ( .)1کارآمدی سازمان ،نیازمند توانمندسازی
کارکنان است ( )2004( Mel Hem .)2اعتماد ،انتشار قدرت و
پذیرش ایدههای جدید ،ارتقاء مهارت و دانش ،کانالهای ارتباطی-
اطالعاتی ،و انگیزش کارکنان را عوامل توانمندسازی معرفی میکند
( Isthmus .)3و )2006( Ducheneبا توجه به تاثیرات معنویت
بر ارتقاء سالمت جسمی -روانی -اجتماعی ،کاهش استرسهای
شغلی ،بهبود عملکرد ،افزایش توان سازگاری کارکنان و امکان حل
مشکالت و نیل به اهداف ،تعمیق معنویت در محیط کار را با عنوان
نهضت معنوی مطرح کردند .نهضت معنوی به معنای"درک و
شناسایی بعد درونی و قابل پرورش از زندگی کاری یک فرد است
که با هدف و انجام کارهای با معنا در زندگی اجتماعی پرورش
مییابد" ( ،)4میتواند از طریق کار با معنا ،سبب موفقیت سازمان،
افزایش رضایت شغلی و رضایتمندی کلی کارکنان از زندگی شده،
شهود و خالقیت ،صداقت و اعتماد ،خود شکوفایی فردی و تعهد
سازمانی را باال ببرد ( .)5به این جهت امروزه همراه با کشف اثر
بخشی گسترده دین و معنویت در ابعاد زندگی انسان و نقش اساسی
آن در آرامش و سالمت روانی؛ درسطح بین المللی روند رو به
رشدی در خصوص توجه به ابعاد و نیازهای معنوی کارکنان
مشاهده میشود ( ،)6چراکه نادیده گرفتن بعد معنوی ،کل زندگی
افراد را مخدوش میکند ( .)1از آن جایی که آمادگی نظامی ،عنصر
کلیدی «قدرت ملی» و وجود نیروهای مسلح توانمند ،پیش نیاز
«بقای ملی» است و فقدان نیروهای مسلح قوی وکارآمد ،عامل از
بین رفتن احساس امنیت اجتماعی می باشد ( ،)7محققانی چون
 )2020( Castilloمعتقدند سازمانهای نظامی مقتدر ،با نهادینه
کردن پشتوانه معنوی در جان کارکنان و عناصر کلیدی خود ،تالش
میکنند نگرش افراد به حوادث زندگی را به عنوان یک تجربهای
معنوی تغییر داده  ،تابآوری ایشان را بیفزایند ()2019( Sabin )8
نیز سالمت معنوی و اعمال دینی را عامل ارتقاء کیفیت زندگی
افراد میداند (. )9
با وجود این که در ایران Ramroodi ،و همکاران به کارگیری
سبک رهبری معنوی و حمایت سازمانی را عامل ارتقاء سالمت
معنوی کارکنان دانستهاند ( Mousavi .)10و همکاران ،معنویت،
ارزشهای اخالقی محیط کار ،مهارت رهبری ،تجربه ،ویژگیهای
روانشناختی ،توانایی تصمیمگیری ،اعتماد و آموزش را عوامل موثر
بر توانمندسازی معنوی نیروهای مسلح بر میشمارند (.)11
 ،Mohammadiپایههای اصلی الگوی تربیت و آموزش
فرماندهان نواحی سپاه پاسداران انقالب اسالمی را فرهنگ
سازمانی و اساتید الگو معرفی کرده و استاد ،مربی ،محتوا ،نظامات
و فرهنگ را واجد بیشترین تأثیرگذاری در تربیت و آموزش گزارش
نمود ( ،Rashidzadeh .)12مهمترین مؤلفههای تعالی معنوی

نیروهای مسلح را اخالص ،معرفت دینی ،محبت و عواطف معنوی،
عمل صالح ،کارکردها و ثمرات معنوی دانسته و عامل معنویت
فرماندهی و الگوپذیری فرماندهان را مهمترین عوامل رشد تعالی
معنوی نیروهای مسلح میداند ( ،Bakhtiari .)13ایمان ،معرفت
و بصیرت را ،دو عامل موثر بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران
میانى ناجا دانسته ( )14و  Shahmoradiنشان داده که هر چه
معنویت در کار قویتر باشد ،خالقیت و ابتکار ،عدالت فکرى -
روحى -اخالقى و اجتماعى افراد بیشتر خواهد بود ( .)15اما متاسفانه
موضوع مهم توانمندسازی معنوی اساتید و فرماندهان مورد غفلت
قرار گرفته است.
این در حالی است که توانمندسازی معنوی با کمک به افراد
جهت کسب توانایی در جهت ارتقاء سطح سالمت به وسیله استفاده
از تواناییهای فطری افراد با هدف افزایش تسلط و کنترل بر
استرسها ،سبب ارتقاء اعتماد به نفس ،توانایی دستیابی به هدف،
احساس کنترل بر زندگی ،امیدواری به آینده ،احـساس شایستگی،
مؤثربودن ،خود مختاری و معنادار بودن شغل میشود ( . )16این در
حالی است که شواهد دینی بر خود مراقبتی معنوی (آیه  105سوره
مائده ،آیه  18سوره حشر) ،تقویت بنیه نظامی مسلمانان (سوره آل
عمران ،آیه  ،200سوره انفال ،آیه  ،)60معرفی پیامبر اکرم (ص)
(سوره احزاب آیه  )21و حضرت ابراهیم خلیل الرحمان (آیه  4سوره
ممتحنه) به عنوان الگوهای تربیت معنوی در قرآن تا کید دارند.
احادیث متعدد" :مردم بر اساس دین حاکمان خود عمل میکنند"،
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به علت انصراف دو نفراز تحقیق 49 ،نفر در گروه مداخله و 49
نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .میانگین سنی در گروه مداخله 8/05
 43/73 ±و درگروه شاهد برابر با  40/12 ± 8/38بود .اختالف
معنیداری از نظر توزیع سنی بین دو گروه مشاهده نگردید )0/33
=  .)Pمیانگین سالهای کاری در گروه مداخله  13/59 ± 8/02و
در گروه شاهد برابر با  12/98 ± 8/36بود و از نظر سابقه کاری نیز
اختالف معنیداری بین دو گروه مشاهده نگردید.
میانگین و انحراف معیار سالمت معنوی حرفه ای در گروه
کنترل قبل از مداخله برابر با  254/54 ± 13/82و بعد از مداخله
برابر با  266/45 ± 19/9بود.
میانگین و انحراف معیار سالمت معنوی حرفهای در گروه
مداخله قبل از مداخله برابر با  257/59 ± 11/0و بعد از مداخله
برابر با  363/12 ± 68/51بود .اختالف معنیداری بین میانگین
قبل و بعد از مداخله از نظر این شاخص دیده شد (.)P >0/001
اختالف دو گروه از نظر شاخص سالمت معنوی حرفهای و پس
از دریافت مداخله مورد نظر و تعدیل اثر مقادیر پایه در دو گروه
برابر با ( 97/10±01/33 )76/117-59/61و مقدار اختالف بین
دو گروه معنیدار بود ( .)P >0/001بر اساس نتایج ضریب همبستگی
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با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و بعد از توضیح
روش مطالعه و گرفتن رضایت آگاهانه ،افرادی که حاضر به شرکت
در مطالعه شده بودند و بعد از پر کردن پرسشنامه سالمت معنوی
حرفهای کمتر از دو سوم نمره کل ( 262یا کمتر از مجموع 396
نمره) را کسب کرده بودند ،به روش تصادفی گروهی به دو گروه
آزمون و کنترل تقسیم شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل:
فرماندهان نظامی)ارتش( که کار تربیتی ،آموزشی یا مدیریتی
انجام میدهند)دارای درجه  14و باالتر( ،نداشتن سابقه شرکت در
تحقیق مشابه ،نداشتن سابقه بیماری روانی مزمن در گذشته و
اکنون ،عدم مصرف داروهای روانگردان و نداشتن سابقه اعتیاد
به مواد مخدر و برخورداری از سالمت جسمی و معیارهای خروج
از مطالعه ،انصراف از ادامه همکاری ،انتقال فرمانده به مراکز دیگر
و بروز بحران مهم در زندگی در حین مطالعه )نظیر بیماری جسمی
روانی یا مشکالت اجتماعی( بودند.
برای ارزیابی شایستگی منتورینگ معنوی اساتید و فرماندهان
از پرسشنامه اختصاصی شایستگی منتورینگ معنوی اساتید
 Asadzandiو همکاران استفاده شد که حاوی  66گویه با پاسخ
لیکرت شش قسمتی می باشد .اعتبار پرسشنامه با سنجش روایی
صوری ،روایی محتوا کیفی و کمی ( CVRو  )CVIروایی سازه،
و پایایی ابزار با همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و تعیین ثبات
بررسی شده بود .امتیاز  67 CVRگویه ،از عدد جدول الوشه
( )0/33بزرگتر بود .تمامی گویهها نمره  CVIباالتر از  0/79را
کسب کردند .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود مدل  7عاملی
(الگوی معنویت ،شجاعت ،مهروزی ،حکمت ،حیا ،کرامت نفس،
عدالت خواهی) را درساختار گویهها نشان داده بود .همسانی درونی
پرسشنامه (با آلفای کرونباخ  )0/9نشان داد ،تمام گویهها همبستگی
باالیی دارند و در سطح  P <0/05معنیدار بودند (  .)18مداخله
در گروه آزمون ،اجرای برنامه غیرحضوری چندرسانهای ،مبتنی بر
مدل توانمندسازی معنوی قلب سلیم با هدف جلب اعتماد (تاکید بر
نقش فرماندهان در جایگاه مرشدان معنوی) ،دانش افزایی (آشنایی
با مفهوم سالمت معنوی ،روش ارتقاء آن ،شاخصهها و تاثیرات آن
بر سایر ابعاد سالمت) ،توسعه ارتباطات چهارگانه (با خدا ،خود ،مردم
و عالم طبیعت) ،انگیزش (حساسسازی درباره خالء معنویت
وپیامدهایش و نقش معنویت در مدیریت استرسها) بود (.)19
همراه با اهدای نرم افزار آموزشی ،و پیگیری آموزشها در شبکه
مجازی یک بار در هفته ،به مدت  15هفته ( 4ماه) اجرا شد .اما
برای افراد گروه کنترل هیچگونه مداخلهای صورت نپذیرفت.
بالفاصله پس از پایان مداخله  4ماهه مورد نظر ،پرسشنامه سالمت
معنوی حرفهای اساتید ،مجدد توسط دو گروه پر شد .محتوای نرم
افزار آموزشی با توجه به نیازسنجی انجام شده و بر اساس الگوی
قلب سلیم طراحی شد که شامل :پاور پوینتهای آموزشی ،فایلهای
صوتی سخنرانی ،کلیپ ،مقاالت طراح نظریه ،فصول مختلف از
کتاب راهنمای اساتید در توانمندسازی معنوی دانشجویان بود.

روایی صوری و روایی محتوایی این نرم افزار وکتاب آموزشی طی
سه راند دلفی در جلسات گروه سالمت معنوی فرهنگستان علوم
پزشکی جمهوری اسالمی ایران بررسی و تایید شد.
تجزیه و تحلیل دادهها :جهت آنالیز اطالعات از آمار
توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و روشهای آماری تحلیلی شامل
آزمونهای ویلکاکسون و منویتنی ،آزمون کایمربع و آزمون دقیق
فیشر استفاده شد .از آنالیز کوواریانس ( )ANCOVAبه منظور
مقایسه اختالف میانگین نمره دو گروه پس از مداخله با کنترل اثر
مقادیر پایه استفاده شد .تمامی آنالیزها با استفاده از نرم افزار آماری
 SPSS-22و در سطح معنی داری  α = 0/05صورت گرفت.
مالحظات اخالقي :جهت رعایت اخالق در پژوهش ابتدا
از دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) کد اخالق
 IR.BMSU.REC1398.231اخذ شد و تحقیق در سامانه
کارآزمایی بالینی ثبت و با کد IRCT20190708044153N1
به تایید رسید .نکات اخالقی بیانیه هلسینکی از جمله :توضیح
اهداف به واحدهای پژوهش ،کسب رضایت کتبی آگاهانه ،دادن
حق انتخاب به واحدهای پژوهش برای خروج از تحقیق در هر
زمان ،محرمانه ماندن اطالعات ،رعایت صداقت در جمعآوری،
تحلیل و انتشار دادهها ،ارائه نتایج پژوهش به نمونهها در صورت
درخواست و قدردانی از کلیه واحدهای مورد پژوهش ،رعایت شدند.
رعایت اصول نشر و اخالق در پژوهش و انتشار یافتههای مطالعه
طبق اصول کمیته بین المللی اخالق نشر ( )COPEاز دیگر
تعهدات اخالقی رعایت شده توسط پژوهشگران بود.
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اسپیرمن ،مقدار ضریب همبستگی ( )rبین سالمت معنوی حرفه-
ای -سالمت معنوی آلیسون برابر با  0/76و مقدار P >0/001
بودکه نشانگر همبستگی مستقیم و معنیداری آماری بود.

در بررسی متغیرهای جمعیت شناختی :سن ،جنس ،تحصیالت،
وضعیت تاهل و سابقه کار بر شاخص سالمت معنوی حرفهای تاثیر
هر یک از متغیرهای مورد نظر بر این شاخص معنی دار بود.

جدول .1-مقایسه شایستگی منتورینگ معنوی (سالمت معنوی حرفهای) قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل
قبل از مداخله

گروه کنترل
متغیر

الگوی معنویت
شجاعت
شفقت
خرد
شرم
کرامت
عدالت
سالمت معنوی حرفه ای

N
49
49
49
49
49
49
49
49

میانگین
43
40/92
41/1
40/69
38/9
31/47
18/41
254/24

P

بعد از مداخله

انحراف معیار
3/082
4/035
3/842
4/154
2/191
1/569
3/458
13/824

انحراف معیار
3/017
6/868
7/1
6/65
1/364
0/764
2/099
19/9

میانگین
42/98
44/47
45/57
45/16
39/12
13/57
17/63
266/45

0/76
0/005
0/005
0/001
0/86
0/97
0/19
0/008

جدول .2-مقایسه شایستگی منتورینگ معنوی (سالمت معنوی حرفهای) قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله
قبل از مداخله

گروه مداخله
متغیر

بعد از مداخله

انحراف معیار
3/775
5/148
1/947
2/8
2/466
0/875
1/718
11/004

انحراف معیار
3/977
4/175
68/295
6/08
1/925
2/769
1/555
68/51

میانگین
58/35
60/9
65
56/45
53/2
42/8
26/43
363/12

>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001

جدول .3-مقایسه اختالف میانگین نمرات دو گروه از نظر متغیرهای مورد مطالعه بر اساس نتایج ANCOVA
متغیر

زمان

سالمت
معنوی
الیسون

قبل از
مداخله

سالمت
معنوی
حرفهای

پس از
مداخله
قبل از
مداخله

میانگین

گروه آزمایش
()N = 49
83/3±1/48

گروه کنترل
()N = 49
83/4±88/01

107/4±59/12

83/3±92/90

257/11±59/00

254/13±24/82

363/68±12/51

266/19±45/90

P

-

33/13

>0/001

0/26

24/0±09/70
()22/25-69/49
-

1165

>0/001

0/93

0/09

>0/75

0/001

88.30

>0/001

0/48

97/10±10/33
()76/117-59/61

جدول .4-همبستگی بین سالمت معنوی حرفهای با سالمت معنوی آلیسون
متغیر

سالمت معنوی حرفه ای -سالمت معنوی آلیسون

ضریب همبستگي ()r

P

0/76

<0/001
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پس از
مداخله

اختالف میانگین

F

Partial Eta
square
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الگوی معنویت
شجاعت
شفقت
خرد
شرم
کرامت
عدالت
سالمت معنوی حرفه ای

N
49
49
49
49
49
49
49
49

میانگین
42/43
43/14
41/71
41/51
39/2
31/67
17/92
257/59

P
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جدول .5-بررسی تاثیر برخی متغیرها بر روی شاخص سالمت معنوی حرفه ای
P>z

Z

SE

Coefficient t

][95% CI

0/01
0/06

0/00
0/01

0/03
0/01

2/16
2/65

0/00
0/01

0/00
0/04

0/24
0/26

0/06
0/08

0/001
0/001

3/41
3/60

0/04
0/05

0/15
0/17

0/00
0/01
5/56

-0/06
0/00
5/34

0/03
0/001
0/001

-2/19
4/52
96/42

0/01
0/00
0/06

-0/03
0/01
5/45

سالمت معنوی حرفهای

سن
زنان
تحصیالت
لیسانس
کارشناسی ارشد
ازدواج
مجرد
تجربه کاری
مقدار ثابت

بحث
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مجله طب نظامي
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با توجه به اهمیت تعمیق معنویت در بین عناصر کلیدی
سازمانها ،نظیر اساتید و فرماندهان ،که در نقش الگو (منتور
معنوی) افراد تحت آموزش خود را تربیت میکنند ،این مطالعه اجرا
شد .اجرای برنامه توانمندسازی معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم با
ایجاد اعتماد و محبت ،دانشافزایی معنوی ،تقویت ارتباطات
چهارگانه و ایجاد انگیزش ،توانست سالمت معنوی حرفهای
فرماندهان نظامی این تحقیق را به شکل معناداری افزایش دهد
که با یافتههای  Mousaviو همکاران در توجه به معنویت و
ارزش های اخالقی محیط کار ،اعتماد ،آموزش ،مهارت رهبری
همخوانی دارد ( Mohammadi .)11و همکاران ( )1397ضمن
بررسی الگوی تربیت و آموزش فرماندهان سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در قالب مدل  6سطحی  )1نظامات و فرهنگ سازمانی )2
اساتید و مربیان  )3سپس محتوی  )4عرصه ،قالب و ابزارهای
آموزش  )5زمان ،محیط و عوامل آموزش و تربیت  )6دانشجو را به
عنوان آخرین سطح و حلقۀ مکمل این مدل بیان کردند ( .)12در
این تحقیق هم اساتید و فرماندهان در جایگاه منتور معنوی ،موثر
در تربیت معنوی دانشجویان خود معرفی شدند و معنویت دینی
محتوای آموزش را شکل داد .مهدوی ( )1394با هدف طراحى مدل
توانمندسازى مدیران سطوح عالى وزارت نیرو نشان داد که عوامل
ساختارى ،عوامل فرهنگى ،عوامل انسانى ،عوامل محیطى ،عوامل
بصیرتى ،عوامل مهارتى و ویژگىهاى شخصیتى ،از عوامل مؤثر بر
توانمندسازى مدیران هستند (.)20
پرسشنامه سالمت معنوی حرفهای اساتید الگوی معنویت
بودن ،شجاعت ،شفقت ،خردورزی ،پاکدامنی ،کرامت نفس و
عدالتخواهی را عوامل اصلی سالمت معنوی حرفهای افسران
جنگ نرم میداند که با یافتههای مطالعه )1392( Rashidzadeh
در بیان عوامل تعالی معنوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
شامل :معنویت فرماندهی ،تقوا ،توکل ،اخالص و رابطۀ تنگاتنگِ با
مردم ،مدیریت معنوی ،شایسته ساالری و والیت معنوی بر دلها
کار علمی جهادی در کسب دانش و فناور یهاى نو ،زنده نگاهداشتن اندیشههای امام راحل ،عملکرد مسئوالن در اجراى قوانین،

صداقت و پاکدامنى ،تالش خستگی ناپذیر در الگو قرار دادن
انسانهاى نمونه و طرد کردن انسانهاى فاسد ،عبادت و انس با
خدا ،تحقق قسط و عدل ،دفاع از ارزشهای اسالمی ،عمل به
ارزشها ،اخالق و اجتناب از گناهان ،معرفت به حق امامت و والیت
و شجاعت ،فداکاری و آمادگی براى مبارزه ،در بخشهایی
همخوانی دارد ( )1392( Asadzandi .)13با مرور نظام مند
شاخصههای معنوی اساتید الگو را تبیین نموده ،صاحبان قلب سلیم
را برخوردار از سالمت معنوی ،در حال تهذیب نفس و سیر در مراتب
ایمان ،مقید به خود مراقبتی روزانه ،پیرو سبک زندگی معنوی پیامبر
و ائمه معصومین و انسانهای کامل معرفی کرد .تفقه در دین برای
پرورش استعدادهای فطری و فضائل اخالقی اساتید (حکمت و
خردورزی ،آزرم و حیا ،شجاعت ،عدالت ورزی ،سخاوت و مهرورزی
و باالخره کرامت نفس و مقام محمود) را جزء مهم برنامه درسی
پنهان در آموزش معنوی ،معرفی نمود (.)21
تاکید بر توانمندسازی معنوی فرماندهان در نقش الگوهای
تربیتی در این تحقیق با یافتههای تحقیق )1395( Shahmoradi
که نشان داده معنویت سبب خالقیت و ابتکار ،عدالت فکرى-
اخالقى -حکومتی میشود ( )15و مطالعه )1394( Haghshenas
که مزایای معنویت در محیط کار را شامل :شهود و خالقیت،
صداقت و اعتماد ،خودشکوفایی فردی و تعهد دانسته ( )22همخوانی
دارد .این تحقیق با یافتههای  Khorshidiو همکارش ()1391
که شاخصهای رهبری و مدیریت فرماندهان نیروی زمینی را
مشتمل بر شش عامل  )1سالمت معنوی  )2سالمت روانی )3
توانایی تخصصی  )4توانایی رهبری  )5توانایی بلوغی  )6توانایی
عمومی دانسته ،هم خوانی دارد ( )23و افزایش سالمت معنوی
فرماندهان به عنوان رهبر و الگو ،را مهمترین عامل در مدیریت و
رهبری معرفی میکند Ramroodi .و همکاران ( )1399به بررسی
تأثیر رهبری معنوی بر سالمت معنوی با میانجیگری حمایت
سازمانی "در بین  215نفر از معلمان شهرستان میرجاوه پرداختندکه
نشانگر همبستگی رهبری معنوی با سالمت معنوی ( P <0/01و
 (r = 0/228بود (.)10
اجرای برنامه توانمندسازی معنوی با آموزش چند رسانهای در
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نتیجهگیری
با توجه به یافتههای این تحقیق و تأثیر برنامه توانمندسازی
معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم بر سطح سالمت معنوی حرفهای
فرماندهان نظامی که با تاکید اسالم بر محاسبه نفس روزانه
همخوانی دارد ،استفاده از این نرمافزار آموزشی و کتاب راهنمای
اساتید در توانمندسازی معنوی دانشجویان که با توجه به نیاز سنجی
به عمل آمده از جامعه هدف و به شکل مبتنی بر مدل ،طراحی شده
و در گروه سالمت معنوی فرهنگستان مورد بررسی و تایید قرار
گرفته ،جهت افزایش تعمیق معنویت فرماندهان پیشنهاد میگردد.
نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 تعمیق معنویت در محیط کار و سالمت معنوی حرفهای اساتید
و فرماندهان باید بیش از پیش مورد توجه جامعه ایران قرار
گیرد .اساتید باید به خود مراقبتی معنوی بپردازند.
 آموزش چند رسانهای روش مفید برای تسهیل انتقال مفاهیم است.
 نرمافزار آموزشی ،برای توانمندسازی معنوی اساتید و فرماندهان
قابلیت کاربرد دارد.
تشکر و قدرداني :مطالعه حاضر ،حاصل طرح تحقیقاتی
مصوب در  1398/7/24با کد IR.BMSU.REC.1398.231
در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) و کد
کارآزمایی بالینی با شماره  IRCT20190708044153N1بود.
نویسندگان مقاله ،مراتب تشکر و قدردانی خود را از معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،مرکز تحقیقات طب،
قرآن و حدیث دانشگاه و خصوصا فرهنگستان علوم پزشکی
جمهوری اسالمی ایران که بودجه اجرای طرح را تامین کردند ،ابراز
میدارند.
نقش نویسندگان :همه نویسندگان در بازنگری مقاله
سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر ،مسئولیت دقت و
صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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این تحقیق با یافتههای زیر همخوانی دارد :مطالعه  Castilloو
همکاران ( )2020در  164افسر وظیفه فعال ارتش آمریکا درگیر
در عراق و افغانستان  ،همبستگی آماری معنادار بین معنویت و
تابآوری را نشان دادند ( )2019( Sabin .)8نشان داد در پاسخ
دهندگان واجد سالمت معنوی و مقید به اجرای آداب مذهبی،
کیفیت زندگی باال بوده ،بین سالمت معنوی و اعمال دینی و کیفیت
زندگی رابطه معناداری وجود دارد و سالمت معنوی باالترین پیش
بینی کننده کیفیت زندگی بوده و باید به عنوان یکی از اولویتهای
اصلی مؤسسات دانشگاهی در نظر گرفته شود ( .)9مطالعه Hsiao
و همکاران ( )2012که تأثیر برنامه آموزش معنوی (شامل:
سخنرانی ،بحث ،تأمل و تمرین معنوی) ،بر بهبود سالمت معنوی
دانشجویان پرستاری در شمال تایوان را نشان داد ( .)24مطالعه
 Behboodiو همکاران ( )1398درباره اثربخشی مداخله آموزشی
بر سالمت معنوی دانشجویان کارشناسی مامایی ( )25و پژوهش
ابراهیمیان که نشان داد ،آموزش سبک زندگی اسالمی ،سالمت
معنوی را در زنان بهبود میبخشد و میتواند به عنوان یک روش
مداخلهای مؤثر مورد استفاده قرار گیرد (.)26
در بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تاثیر سن ،جنس،
تحصیالت ،وضعیت تاهل و سابقه کار بر شاخص سالمت معنوی
حرفهای معنیدار بود .مطالعه  Asgariدرباره رابطه سالمت معنوی
و ویژگی جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
نشانگر رابطه معنادار بین متغیر تحصیالت و سالمت معنوی و عدم
رابطه معنادار بین جنسیت و سالمت معنوی بود که از دالئل آن
میتوان تفاوت فرهنگی و سنی دانشجویان و اساتید را ذکر کرد
( .)27مطالعه  Dehbashiو همکاران که نشان داد زنان و افراد با
سن باالتر از سالمت معنوی باالتری برخوردار بودند ( .)28این
مطالعه توانست براساس مدل جامعهنگر قلب سلیم ،با پشتوانه قوی
علمی مبتنی بر تالش دو دهه تحقیق ،گامهای اجرای توانمندی
سازی معنوی را اجرا نماید.
یکی از محدودیتهای تحقیق انجام شده ،جامعه آماری محدود
آن میباشد که باعث شده تا تغییر کوچک دوازده واحدی در
میانگین سالمت معنوی حرفهای در گروه کنترل با ()P = 0/008
در برابر تغییر  106واحدی در میانگین سالمت معنوی حرفهای در
گروه مداخله ،معنادار دیده شود ( .)P >0/001اگرچه میزان
اثربخشی برنامه توانمندسازی در گروه مداخله کامال مشهود است.

بنابر این پیشنهاد میشود مطالعات مشابه با حجمهای آماری
بزرگتر و در بین خرده فرهنگهای مختلف صورت گیرد.
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