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 سالمت معنوی و شادكامی در كاركنان اداری دانشگاه علوم پزشكی سمنان و ارتباط آن ها با یكدیگر

 3، مهدی یاسری1*، سحرناز نجات2الهام دهقانی

 .دپارتمان آموزش پزشكی،  دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران2

 دانشگاه علوم پزشكی تهران ، تهران،ایران. گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشكده بهداشت، 1

 . گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكی تهران ، تهران،ایران3

 

سالمت معنوی به عنوان یکی از سرمایه های با ارزش دینی انسان است که به تامین و ارتقای سالمت روانی افراد کمک  مقدمه و هدف:

می کند. از طرفی نقش شادکامی در بهداشت روانی ، سالمت جسمانی و احساس رضایت از زندگی افراد بسیار مهم شمرده می شود. این 

 پرداخته است.  2334عنوی و شادکامی در کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال مطالعه به بررسی ارتباط بین سالمت م

تحلیلی كه بر روی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه  -توصیفی نوع ازمطالعه  :هاروش

از پرسشنامه های استاندارد سالمت معنوی پولوتزین و الیسون و   هادادهری بندی شده و جدول اعداد تصادفی انجام گرفت. جهت گردآو

گردید و با  SPSS 21پرسشنامه شادکامی اکسفورد تجدید نظر شده آرگیل استفاده شد. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار آماری 

ون من ویتنی ،کروسکال والیس ، رگرسیون تحلیلی ) ضریب همبستگی اسپیرمن ،آزم –ی آمار توصیفی هاروشاستفاده از 

 در مورد اهداف و سؤاالت پژوهشی به قضاوت پرداخته شد.(  ANCOVA ،MANCOVAخطی،

ت معنوی .  میانگین)انحراف معیار(  نمره سالمد نفر از کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی سمنان پرسشنامه را تکمیل کردن 243 یافته ها:

(  به دست آمد. میانگین نمره سالمت معنوی 35/0) 73/35( و میانگین نمره شادکامی در آن ها ./33) 77نمرات کارکنان با توجه به میانگین 

(. سالمت معنوی کارکنان ستادی با شادکامی آن ها رابطه مثبت و معناداری داشت p= 02/0در زنان به طور معناداری از مردان باالتر بود )

(002/0 =p ،43/0 =rتم . ) امی ابعاد سالمت معنوی با شادکامی ارتباط  مستقیم و معناداری داشت . بیشترین ارتباط را بعد عواطف سالمت

 معنوی با شادكامی و کمترین ارتباط را بعد شناخت سالمت معنوی با شادكامی  داشت 

ن ن اداری ،  می توان میزان شادکامی ایدر صورت برنامه ریزی پیرامون ابعاد سالمت معنوی خصوصا بعد عواطف کارکنا گیری:نتیجه

 گروه از جامعه را افزایش داده و امیدوار بود که این شادکامی باعث افزایش رضایتمندی شغلی ، تعهد و بهره وری سازمانی گردد. 

 سالمت معنوی ، شادکامی ،کارکنان اداری کلمات کلیدی :
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