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 بررسی وضعیت سالمت معنوی و رابهه آن با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
   ۳، مهناز علیجان زاده۳، وحیده شجاعی۳، زبیده سوقی۰مرتضی دارابی نیا

 عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران-۰
 .وی کارشناسی فناوری اطالعات ستالمت، کمیتته تحقیقتات دانشتجویی، معاونتت تحقیقتات و فنتاوری، دانشتگاه علتوم پزشتکی مازنتدران، ستاری، ایتران             دانشج-۳

alijanzadehmahnaz@gmail.com 

یت ستالمت  از آنجا که دوران دانشجویی دوره ای حساس و توام با عوامل استرس زای گوناگونی است، توجته بته وضتع    مقدمه و هد :

معنوی دانشجویان در راستای کاهش استرس در این دانشجویان می تواند بسیار مفید واقع گردد. هدف از مطالعه حاضتر، بررستی وضتعیت    
 بود. ۰۳۷۳سالمت معنوی و رابطه آن با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شتد. معیتار ورود بته     ۳۶۳برروی  ۰۳۷۳روش کار: این مطالعه ی توصیفی در سال 
مطالعه عدم وجود بیماری مزمن روحی و روانی در دانشجویان بود. نمونه گیری به صتورت تصتادفی بتود و جهتت جمتع آوری داده هتا  از       

استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم  (DASS-21)مه استرس و پرسشنا (Palutzian & Elison)پرسشنامه استاندارد سالمت معنوی 

 تحلیل گردید و برای معناداری روابط از آزمون تی استفاده شد. SPSS-21افزار آماری 

 ۳۳7۳نفتر)  ۶۳درصد( از دانشجویان جنسیت مونتث داشتتند.    ۶۳7۳) نفر ۳۳۳سال بود و  ۳۳7۶±۰7۷۳میانگین سن دانشجویان برابر  نتایج:

درصد( از آن ها دارای سالمت معنوی متوسط بودند، در بین دانشتجویان   ۷۷7۳) نفر ۰۶۷د( از دانشجویان دارای سالمت معنوی باال و درص
، ۳7۳۶±۳7۰۳، ۶7۶۳± ۳7۶۳سالمت معنوی پایین مشاهده نشد. میانگین استرس، اضطراب و افسردگی در دانشجویان بته ترتیت  برابتر بتا     

بتود. دانشتجویان دارای ستالمت معنتوی      ۷۳7۳۰±۰۳7۶۳میانگین ستالمت معنتوی در دانشتجویان برابتر بتا       بود، همچنین ۳7۶۳ ۳7۳۷±

 (.>P ۳7۳۳باالتردارای میانگین استرس، اضطراب و افسردگی پایین تری بودند که این مقدار معنادار بود) 

توجه به این مسئله مهم متی توانتد در کتاهش استترس و     با توجه به نتایج مطالعه ، ارتقاء سالمت معنوی در دانشجویان و  نتیجه گیری:

نتده  اضطراب در دانشجویان موثر واقع گردد. توجه به امور دینی همچون دعا و راز نیاز با پروردگار می تواند از جمله بهترین موارد ارتقتا ده 
 سالمت معنوی و در نتیجه کاهش اضطراب و استرس در دانشجویان باشد.

 استرس، دانشجویان معنوی ، سالمت کلمات کلیدی:
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