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A b s t r a c t
Background & Aims: In menopause, several factors are associated with 
depression and stress. Spirituality is a beneficial strategy to promote mental 
health during this period. However, conflicting results have been proposed 
in this regard. The present study aimed to investigate the correlations be�
tween depression and perceived stress with spiritual health in postmeno�
pausal women in Isfahan, Iran
Methods:This descriptive-analytical study was conducted on 340 post�
menopausal women referring to the selected health centers in Isfahan in 
2019. Data were collected using Pulitzer and Ellison spiritual health ques�
tionnaire, Beck depression inventory, and Cohen’s perceived stress ques�
tionnaire. Data analysis was performed in SPSS version 21 using descrip�
tive statistics, Pearson’s correlation-coefficient, the Mann-Whitney U test, 
and Kruskal-Wallis test.
Results: : In total, 332 women were enrolled in the study, and the mean 
score of spiritual health was 80.56±20.63. A significant, inverse correlation 
was observed between depression and spiritual health (r=-0.647; P<0.001). 
In addition, a significant, inverse correlation was denoted between per�
ceived stress and spiritual health (r=-0.619; P<0.001).
Conclusion: According to the results, the postmenopausal women with 
higher scores of spiritual health had lower levels of depression and stress. 
Therefore, proper strategies should be adopted to improve the spiritual 
health of postmenopausal women, which could in turn effectively decrease 
the prevalence of depression and stress in this population
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بررسی ارتباط افسردگی و استرس درک شده با سالمت معنوی در زنان یائسه شهر اصفهان
عنوان گردان: سالمت معنوی زنان یائسه

حدیث سوری نژاد1، اشرف کاظمی2، الهام ادیب مقدم1، مژگان جانی قربان3، زیبا رئیسی دهکردی1، مرجان منصوریان4

1. گروه مامایی و بهداشت باروری ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
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3.گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
4. گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پژشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده: 

راهکار  معنویت،  و  هستند  استرس  و  افسردگی  زمینهساز  یائسگی  در  متعددی  عوامل  هدف:  و  زمینه 
سودمندی جهت ارتقای سالمت روان در این دوره است. اما نتایج مطالعات در این زمینه متفاوت بوده 
است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط افسردگی و استرس درک شده با سالمت معنوی در زنان 

یائسه شهر اصفهان انجام شد.

این مطالعه توصیفی- تحلیلی، بر روی 340 زن یائسه مراجعهکننده به مراکز بهداشتی  روش بررسی: 
معنوی  سالمت  پرسشنامههای  توسط  دادهها  گردآوری  شد.  انجام   98 سال  در  اصفهان  شهر  منتخب 
پولیتزینوالیسون، مقیاس افسردگی بک وپرسشنامه استرس درک شده کوهن انجام شد. دادهها با نرم افزار 
SPSS21 و آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمونهای آماریمن ویتنی و کروسکال والیس 

تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: در بین 332 زن مورد بررسی، میانگین نمره سالمت معنوی در واحدهای پژوهش، 80/56±20/63 
بود. نتایج نشان داد که بین افسردگی و سالمت معنوی ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد )0/647-
=p<0.001 ،r(. همچنین رابطه معکوس و معنی داری بین استرس درک شده و سالمت معنوی مشاهده 

.)p<0.001 ،r=-0/619( شد

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که در زنان یائسه با نمرات باالتر سالمت معنوی، سطح افسردگی 
و استرس پایینتر است. با توجه به این یافته، ضرورت توجه و ارائه راهکارهایی جهت ارتقای سالمت 

معنوی زنان یائسه، راهکاری مفید و موثر در کاهش شیوع افسردگی و استرس در این زنان خواهد بود.

کلید واژه ها:
سردگی، استرس درک شده، 

سالمت معنوی، یائسگی
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مقدمه:
یائسگی روندی طبیعی و با اهمیت در زندگی زنان است و با 
قطع قاعدگی متعاقب از بین رفتن فولیکول های تخمدانی مشخص 
افزایش  زنان  پیشرفت در علم پزشکی، طول عمر  با  می گردد)1(. 
یافته و حدود 95% آنان، به سن یائسگی می رسند. پیش بینی شده 
 1/2 از  بیش  به  جهان،  یائسه  زنان  جمعیت   ،2030 سال  تا  که 
بیلیون برسد)2(. در کنار همه تغییرات مرتبط با یائسگی، بسیاری از 
زنان میانسال اغلب با چالش های دیگری هم چون بیماری جسمی، 
و  زناشویی  مشکالت  خانواده،  اعضای  از  مراقبت  همسر،  فوت 
خروج فرزندان از خانه مواجه می شوند. تمامی این موارد ممکن 
است زمینه ساز افسردگی و استرس در این زنان شود، به گونه ای 
می دانند)5-3(.  استرس زا  فرآیندی  را  یائسگی  زنان،  از  بسیاری  که 
استرس نه تنها بر سالمت جسمی زنان یائسه، بلکه بر روابط افراد، 
موثر  نیز  آنها  زندگی  کیفیت  و  احساس سالمتی  کاری،  عملکرد 
است)5(. امروزه استرس درک شده عامل مهمی در تضعیف سالمتی 
و  سرطان  مانند  مهمی  بیماری های  ایجاد  در  مهمی  فاکتور  و 
بیماری های قلبی- عروقی می باشد)5-7( و اطالعات اندکی در مورد 
اثرات استرس بر سالمت در زنان میانسال و یائسه وجود دارد)8(. 
متغیرهای  تأثیر  تحت  یائسگی،  دوران  تغییرات  با  مقابله  توانایی 
جمعیت شناختی- اجتماعی، تحصیالت، درآمد، وضعیت کار و 
روابط اجتماعی قرار می گیرد)4(. مطالعاتی که در زمینه افسردگی 
و یائسگی انجام شده است نشان می دهد که زنانی که وارد دوران 
یائسگی می شوند، بیش از دیگران در معرض خطر افسردگی قرار 
دارند)9(. افسردگی در زنان یائسه باعث ایجاد ناتوانی، مختل شدن 
کارکردهای بین فردی، اجتماعی و شغلی قابل توجه و هزینه باالی 
چالش های  از  یکی  افسردگی  می شود)10(.  بهداشتی  مراقبت های 
با  رویارویی  چگونگی  درباره  است.  جامعه  در  روانی  شایع 
این  از  یکی  که  دارد  وجود  مفهوم  چندین  تنش ها  و  مشکالت 
بهداشت، سالمت  مفاهیم، سالمت معنوی است. سازمان جهانی 
معنوی را به عنوان یکی از ابعاد سالمتی ارائه کرده است. همانگونه 
که ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی با هم ارتباط داشته و بر هم 
تاثیرگذارند، بعد روحی انسان و سالمت معنوی او با سایر ابعاد 
سالمت در ارتباط بوده و نیازمند توجه است)11(. سالمت معنوی 
یکی از ابعاد مهم سالمت و از پیشگویی کننده های مهم پیامدهای 
سالمتی انسان، فراهم کننده سازگاری افراد با تنش ها و سازگاری 
بعد  معنوی،  سالمت  تشکیل دهنده  مولفه  دو  بحران هاست)12(.  با 
قدرت  با  ارتباط  به  اشاره  مذهبی،  بعد  است.  مذهبی و وجودی 
نشان  را  فرد  بعد وجودی، احساس  و  دارد  یعنی خداوند  واالتر 
می دهد که چه کسی است و به کجا تعلق دارد)13(. اهمیت سالمت 
معنوی و تاثیر آن بر جنبه های مختلف سالمت، در اکثر کشورهای 
سالمت  افتادن  خطر  به  صورت  در  است)14(.  شده  محرز  جهان 
معنوی، فرد ممکن است دچار اختالالت روحی مانند افسردگی 
سالمت،  و  معنویت  لذا  گردد.  زندگی  معنای  دادن  دست  از  و 
در  و  بوده  روانی  با مشکالت  مقابله  به منظور  راهکار سودمندی 
سالمت جسمی و روانی اهمیت زیادی دارد)15(. از طرفی کنترل 
استرس با تقویت سالمت معنوی می تواند منجر به ارتقای کیفیت 
زندگی نیز گردد)16(. امروزه اهمیت مذهب و معنویت در جوامع 
نمایان تر شده و موضوع سالمت معنوی نیازمند مطرح شدن است. 
پژوهش ها در زمینه معنویت، در رشته های مختلف علوم پزشکی و 
اجتماعی رو به رشد است)17(. نتایج مطالعات متعدد انجام شده در 
زمینه ارتباط سالمت معنوی با مولفه های سالمت روان )افسردگی 
در  است)18, 19(.  بوده  متناقضی همراه  نتایج  با  استرس درک شده( 

نمره سالمت  بین  معنی داری  و  معکوس  ارتباط  دیگری،  مطالعه 
برخی  نتایج  وجود  این  با  شد)20(.  گزارش  افسردگی  با  معنوی 
مطالعات نشان دهنده تاثیر منفی باورهای مذهبی بر سالمت روان 
بوده است)21(. از آنجایی که زنان یائسه از مهم ترین گروه های در 
معرض خطر افسرگی و استرس هستند و توجهات معنوی، نقش 
ویژه ای در ارتقای سالمت روان آنان دارد، پژوهشگران این مطالعه 
بر آن شدند تا رابطه سالمت معنوی زنان یائسه را با افسردگی و 
استرس درک شده در آنان بررسی کرده و بدین ترتیب در زمینه 

برنامه ریزی ارتقای سالمت روان زنان یائسه، گام بردارند.

روش بررسی

ارتباط  زمینه  در  تحلیلی  توصیفی-  به صورت  پژوهش  این 
یائسه  زنان  در  استرس درک شده  و  افسردگی  با  معنوی  سالمت 
شهر اصفهان در سال 1398 انجام شد. بعد از هماهنگی های به عمل 
آمده توسط محقق با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مجوز کمیته 
 )IR.MUI.RESEARCH.REC.1397.237( اخالق 
نمونه گیری به صورت در دسترس و با در نظر گرفتن مالحظات 
به  مراجعه کننده  اصفهان  ساکن  و  ایرانی  یائسه  زنان  از  اخالقی 
دارای  و  اصفهان  امیر حمزه  و  سینا  ابن  درمانی  بهداشتی  مراکز 
معیارهای ورود به پژوهش انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده 
از فرمول کوکران و با توجه به نتایج مطالعه قبلی، معادل 340 نفر 
برآورد شد)22(. معیارهای ورود به پژوهش شامل: رضایت جهت 
شرکت در پژوهش، برخورداری از سواد خواندن و نوشتن، زنان 
یائسه ایرانی و ساکن اصفهان و نداشتن بیماری های مزمن و روانی 
ناقص  تکمیل  و  مطالعه  ادامه  از  انصراف  صورت  در  زنان  بود. 
پرسشنامه، از مطالعه خارج شدند. ابزار جمع آوری اطالعات شامل 
چک لیست اطالعات زمینه ای، سالمت معنوی پولیتزین و الیسون، 

مقیاس افسردگی بک و پرسشنامه ی استرس درک شده بود. 

گویه های  و  بوده  گویه   20 شامل  معنوی  پرسشنامه سالمت 
فرد بعد سالمت مذهبی و گویه های زوج بعد سالمت وجودی را 
می سنجد. پاسخ دهی به سواالت به صورت لیکرت 6 گزینه ای از کامال 
مخالف تا کامال موافق بوده و سواالت 1،2،5،6،9،12،13،16،18 
سالمت  نمره  دامنه  می شوند)23(.  نمره گذاری  معکوس  به صورت 
معنوی هر یک از ابعاد بین 60-10 بوده و جمع نمرات دو بعد 
بین 120-20 است. نمره باالتر نشان دهنده سالمت معنوی باالتر 
خواهد بود. در صورتی که نمره به دست آمده از هر دو بعد 40-
20 باشد، سالمت معنوی پایین، 99-41 سالمت معنوی متوسط و 
120-100 سالمت معنوی باال خواهد بود. در مطالعه اهلل بخشیان 
و همکاران روایی محتوایی مقیاس پس از ترجمه به فارسی تایید 
شده است. همچنین ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس و ابعاد آن 

بین 0/84 تا 0/91 به دست آمده است)24(.

بوده  گزینه ای   4 سوال   21 شامل  بک،  افسردگی  پرسشنامه 
و به هر گزینه نمره بین 0 تا 3 تعلق می گیرد. حداکثر نمره، 63 
 14-19 افسردگي،  حداقل   0-13 نمرات  آزمـون  این  در  است. 
افسردگي خفیف، 28-20 افسردگي متوسـط و 63-29 افسـردگي 
بر  و  ایران  در  پرسشنامه  این  روایی  مي دهد)25(.  نشان  را  شـدید 
روی دانشجویان ایرانی بررسی و قابل قبول گزارش شده است)26(. 
 0/94 ایران  در  کرونباخ،  آلفای  روش  با  پرسشنامه  این  پایایی 

گزارش شده است)27(.

استرس درک شده توسط پرسشنامه استرس درک شده کوهن 

الهام ادیب مقدم و همکاران.  بررسی ارتباط افسردگی و استرس درک شده با سالمت معنوی در زنان یائسه شهر اصفهان
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و همکاران )1983( سنجیده شد. این پرسشنامه حاوی 14 سوال 
است و دامنه نمرات هر سوال از 0 تا 4 متغیر بوده و پاسخ دهی 
اوقات  تمام  تا  هرگز  از  گزینه ای   5 لیکرت  به صورت  سواالت 
معکوس  به صورت   10،13  ،9  ،7  ،6  ،5  ،4 سواالت  می باشد. 
نمره گذاری می گردد. دامنه نمره کلی پرسشنامه از 0 تا 56 متغیر 
بوده و نمره کمتر از 28، استرس درک شده پایین و مساوی یا باالتر 
روایی  می گیرد)27(.  قرار  باال  درک شده  استرس  گروه  در   ،28 از 
این پرسشنامه در مطالعه اصغری و همکاران به روش های تحلیل 
عاملی، سازه و محتوی مورد تایید قرار گرفته است و پایایی آن به 

روش آلفای کرونباخ 0/84 گزارش شده است)28(.

جهت حفظ محرمانگی، به هر یک از واحدهای پژوهش کد 
اختصاص داده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 
انحراف  میانگین،  )فراوانی،  توصیفی  آمار  و   21 ورژن   SPSS
معیار(، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون های آماری من ویتنی 
و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری کمتر 

از 0/05 در نظر گرفته شد.

یافته ها

در  مطالعه ی حاضر،  در  یائسه شرکت کننده  زن  بین 340  از 
نهایت 332 زن یائسه مورد بررسی قرار گرفتند و تعداد 8 نفر به 
دلیل تکمیل ناقص پرسشنامه ها از آنالیز آماری کنار گذاشته شدند. 
میانگین سنی واحدهای پژوهش 5/62 ± 55/16 سال و محدوده 
یائسگی  سن  میانگین  بود.  سال   45-65 افراد شرکت کننده  سنی 
با   )%41/6( شرکت کنندگان  اکثریت  بود.  سال   49/67  ±  5/74
تحصیالت در حد زیر دیپلم، 36/1 % دیپلم و بقیه با تحصیالت 
لیسانس و باالتر بودند. عالوه براین حدود 88 % از آنها متاهل و 
تعداد محدودی مطلقه )2/4 %( و یا بیوه )9/6 %( بودند. میانگین 
نمره سالمت معنوی کل در واحدهای پژوهش20/63 ± 80/56 
بود )جدول 2(. 40/2 درصد افراد مورد مطالعه، بدون افسردگی 
بودند و در 57/5 درصد افراد، استرس درک شده پایین بود )جدول 
شماره 1(. میانگین نمرات متغیرهای مورد بررسی شامل افسردگی، 
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استرس درک شده، بعد مذهبی و زیر مقیاس های آن شامل سالمت 
جدول  در  مطالعه  در  شرکت کننده  افراد  در  معنوی  و  وجودی 
شماره 2 ذکر شده است. به منظور بررسی همبستگی بین افسردگی 
و استرس درک شده با سالمت معنوی )سالمت وجودی و مذهبی( 
زنان یائسه شرکت کننده در مطالعه، از آزمون همبستگی پیرسون 
استفاده شد، که نتایج آن در جدول شماره3 گزارش شده است. 
 )p<0.001 ، r= -0/647( نتایج آزمون نشان داد که بین افسردگی
و استرس درک شده )p<0.001 ، r= -0/619( با سالمت معنوی، 
ارتباط آماری معناداری و به صورت معکوس وجود دارد. همانطور 
که در جدول شماره 4 مشاهده می شود طبق نتایج آزمون آماری 
میزان  که  گفت  می توان  درصد   99 اطمینان  با  والیس  کروسکال 
سالمت معنوی کل در گروه های مختلف افسردگی متفاوت است 
میزان  افسردگی  شدت  رتبه  میانگین  افزایش  با   .)P<0.001(
سالمت معنوی کل کاهش یافته است به طوری که کمترین میزان 
سالمت معنوی در افراد با افسردگی شدید و بیشترین میزان آن در 
افراد بدون افسردگی مشاهده می شود. همچنین طبق آزمون آماری 
درک شده  استرس  با  یائسه  زنان  در  معنوی  سالمت  ویتنی،  من 
.)P<0.001( پایین و باال متفاوت و از نظر آماری معنادار می باشد

جدول1. فراوانی متغیرهای اصلی در واحدهای پژوهش

درصدفراوانیسطح متغیرمتغیر

سالمت معنوی )کل(

پایین)20-40(

متوسط)41-99(

باال)100-120(

16

268

48

4/8

80/7

14/5

افسردگی

بدون افسردگی)0-13(

خفیف)14-19(

متوسط)20-28(

شدید)29-63(

133

57

63

79

40/2

17/1

18/9

23/8

استرس درک شده
پایین )کمتر از28(

باال )بیشتر و یا مساوی 28(

190

142

57/2

42/8
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جدول2. میانگین نمرات متغیرهای مورد بررسی در واحدهای پژوهش

انحراف معیارمیانگینمتغیر
19/0912/88افسردگی

27/478/09استرس درک شده
42/4210/76نمره بعد مذهبی سالمت معنوی
38/1410/64نمره بعد وجودی سالمت معنوی

80/5620/63نمره کل سالمت معنوی

جدول4. مقایسه نمره سالمت معنوی کل در بین زیرگروه های افسردگی و استرس درک شده 

Pvalueمیانگین/انحراف معیار)Mean/ SD(میانگین رتبه ها)Mean rank(سطح متغیرمتغیر

افسردگی

بدون افسردگی

خفیف

متوسط

شدید

226/61

190/96

119/08

76/50

93/27 ± 13/12

86/50 ±13/05

71/51 ± 22/56

61/94 ± 16/87

*0/000

استرس 
درک شده

پایین)کمتر از28(

باال)بیشتر و یا مساوی 
)28

208/58

110/19

89/58 ±16/44

68/49 ±19/50
**0/000

 Kruskal–Wallis*
Mann Whitney U Test**

بحث
استرس  و  افسردگی  ارتباط  تعیین  هدف  با  حاضر  مطالعه 
درک شده با سالمت معنوی در زنان یائسه انجام شد. نتایج مطالعه 
در  یائسه،  زنان  اکثر  معنوی  سالمت  سطح  که  داد  نشان  حاضر 
سالمت  مذهبی  بعد  نمره  میانگین  دارد.  قرار  متوسط  محدوده 
معنوی باالتر از میانگین نمره بعد وجودی بود. این نتایج با نتایج 
پژوهش خضری و همکاران، موسی الرضایی و همکاران و رضایی 
و همکاران مشابه است)12, 18, 29(. اما در مطالعه انجام شده توسط 
حجتی و همکاران، نمره بعد وجودی باالتر از بعد مذهبی گزارش 

شد)36(. 
در این مطالعه ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین بعد 
مذهبی سالمت معنوی و افسردگی ارتباط معکوس و معنی داری 

افسردگی  شدت  رتبه  میانگین  افزایش  با  همچنین  دارد.  وجود 
به طوری که  است  یافته  کاهش  نیز  کل  معنوی  سالمت  میزان 
و  شدید  افسردگی  با  افراد  در  معنوی  سالمت  میزان  کمترین 
بیشترین میزان آن در افراد بدون افسردگی مشاهده می شود. نتایج 
مطالعه مومنی قلعه قاسمی و همکاران، یافته های پژوهش حاضر را 
تایید میکند)30(. اما نتایج مطالعه مک کوربی و همکاران و خضری 
و همکاران، این یافته را تایید نمی کند و نتایج آن نشان دهنده عدم 
ارتباط معنی دار بعد مذهبی سالمت معنوی با افسردگی بود)12, 20(. 
شاید تفاوت در واحدهای پژوهش دلیل این تفاوت باشد که در 
مطالعه حاضر زنان یائسه و در مطالعه مک کوربی و خضری، زنان 
مبتال به سرطان بودند، ضمن اینکه در مطالعه مک کوربی مذهب 

افراد مورد پژوهش نیز متفاوت بوده است. 

جدول3. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفه های سالمت معنوی با افسردگی و استرس درک شده 

متغیر ها
سالمت معنوی کلیبعد وجودی سالمت معنویبعد مذهبی سالمت معنوی

rprprp

0/6470/000-0/6230/000-0/6230/000-افسردگی

0/6190/000-0/6550/000-0/5380/000-استرس درک شده
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بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین بعد وجودی سالمت 
معنوی و افسردگی، ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد که 
کوربی  مک  و  همکاران  و  خضری  قلعه قاسمی،  مومنی  مطالعه 
تایید می کند و  یافته را  این  با پژوهش حاضر بوده و  نیز همسو 
نشان دهنده پایین تر بودن سطح افسردگی در زنانی است که نمره 

بعد وجودی سالمت معنوی آنان باالتر بوده است)12, 20, 30(.
همچنین همبستگی معکوس و معناداری بین نمره کلی سالمت 
معنوی و افسردگی در زنان یائسه وجود دارد. در مطالعه مروری 
مک دونالد و همکاران همانند مطالعه حاضر، ارتباط معکوس و 
معنی داری بین نمره سالمت معنوی با افسردگی گزارش شد)20(. 
Mc�  نتایج مطالعه مومنی و همکاران، مک کوربی و همکاران،
Clain  و همکاران و نلسون و همکاران نیز نشان دهنده ارتباط 
بود)20,  معنوی  سالمت  و  افسردگی  بین  معنی داری  و  معکوس 
تاثیر منفی  نتایج برخی مطالعات نشان دهنده  این وجود  با   .)32-30

 Beery باورهای مذهبی بر سالمت روان بوده است)21(. در مطالعه
و همکاران نیز وضعیت سالمت روان در بیماران با گذشت 9 ماه 
است)19(.  بوده  بدتر  باالتر،  معنوی  دارای سالمت  افراد  در  زمان، 
مطالعه قهاری و همکاران و Tuck و همکاران نیز نشان داد که 
نشده  افسردگی  سطح  کاهش  به  منجر  معنویت  سطح  افزایش 
بودن  متفاوت  است  ممکن  تفاوت ها  این  علت  که   )34 است)33, 
جامعه مورد بررسی و ناهمگون بودن شرایط واحدهای پژوهش 

باشد.
سالمت  بین  معنی داری  و  معکوس  ارتباط  پژوهش  این  در 
معنوی در  استرس درک شده وجود داشت. و سالمت  معنوی و 
نظر  از  و  متفاوت  باال  و  پایین  درک شده  استرس  با  یائسه  زنان 
همکاران  و  قنبری  پژوهش  راستا،  این  در  بود.  معنادار  آماری 
بود.  معنوی  سالمت  با  استرس  معکوس  ارتباط  نشان دهنده  نیز 
به طوری که با افزایش نمره سالمت معنوی، نمره استرس کاهش 
ارتباط  افزایش  به  منجر  معنوی،  ارتباطات  واقع  در  می یابد)41(. 
عاطفی  واکنش های  به  پاسخ دهنده  و  مهاری  سیناپس های  بین 
همکاران،  و  بری  مطالعه  همچون  مطالعاتی  در  البته  می شود)42(. 
Koszycki و همکاران و تاک و همکاران، ارتباط معکوسی بین 
سالمت معنوی و سالمت روان بیماران مشاهده شد)19, 40, 43(. در 
توجیه این تفاوت ها می توان گفت که اعتقادات خاص مذاهب و 
فرهنگ متفاوت افراد، و همچنین تفاوت در وضعیت افراد مورد 

بررسی از جمله داشتن بیماری سرطان، می تواند موثر باشد. نتایج 
مطالعه حاضر نشان داد که 42/8 % از زنان یائسه در این پژوهش 
 Jayabharathi مطالعه  در  اما  داشتند  باالیی  استرس درک شده 
 )%70/4( پژوهش  مورد  یائسه  زنان  اکثر  شد،  انجام  هند  در  که 
باال  از  این میزان  باالیی را گزارش کردند)5(. شاید علت  استرس 
بودن استرس، اختالالت خلقی ناشی از ورود به دوره سالمندی 
در کشور هند باشد)44(. از طرفی هر چه سن افراد باالتر می رود، 
دوران  در  معنویت  اما  می شود)16(.  بیشتر  آنها  درک شده  استرس 
در  می تواند  است،  گذاشته  افزایش  به  رو  افراد  که سن  یائسگی 
سازگاری با شرایط استرس زای زندگی نقش مهمی داشته باشد)16(.

که  است  پژوهش  نوع  پژوهش،  این  محدودیت های  از 
نتیجه محدودیت هایی  انجام شده است. در  به صورت همبستگی 
در زمینه تعمیم و تفسیر یافته ها وجود دارد که سعی شده با حجم 

نمونه باالی انتخابی بر این مشکل فائق آید.
نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که در زنان یائسه با نمرات باالتر 
سالمت معنوی، سطح افسردگی و استرس پایین تر است. در نتیجه 
باالتر بودن سالمت معنوی، عاملی مهم در کاهش بروز افسردگی 
ارتباط معکوس  به  توجه  با  است.  این گروه سنی  در  استرس  و 
با افسردگی و استرس درک شده در زنان یائسه،  سالمت معنوی 
ضرورت توجه و ارائه راهکارهایی جهت ارتقای سالمت معنوی 
زنان یائسه، راهکاری مفید و موثر در کاهش شیوع افسردگی و 

استرس در این زنان خواهد بود.
کاربرد یافته های پژوهش در بالین

سالمت معنوی یکی از راهکارهای ارتقای سالمت روان است. 
ارتقای سالمت معنوی در زنان یائسه، که با توجه به شرایط ویژه 
این دوران در معرض آسیب های سالمت روان همچون افسردگی 
و استرس قرار دارند، بسیار مهم خواهد بود. ضمن اینکه ارتقای 
با توجه به جو فرهنگی  نبوده و  سالمت معنوی چندان پرهزینه 

کشور، قابل اجرا خواهد بود.
تقدیر و تشکر

و  تقدیر  مراتب  که  می دانند  الزم  خود  بر  مقاله  نویسندگان 
تشکر خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
و تمام افرادی که در انجام این تحقیق همراهی و همکاری داشتند، 

ابراز نمایند
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