
 

 

            نشريه اسالم و سالمتدانشگاه علوم پزشکی بابل، 

 61-22، صفحه: 49دوره دوم، شماره دوم، تابستان 

 

 

 یک مطالعه :هوش معنوی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان پرستاری
 مقطعی -توصیفی

 
 

   4/8/49پذيرش مقاله:           8/3/49دريافت مقاله: 

 چکیده
ی مداخله .ل مراقبت از بعد معنوی بیماران هستندئوای و اخالقی مسپرستاران از لحاظ حرفه تمامی اعضاء تیم درمان به ویژه سابقه و هدف:

که گاهی جهت کسب سالمتی همه جانبه خواهد  ،شود روان و معنویت می، معنوی درکنار دیگر مداخالت پرستاری سبب تعادل بین جسم

شناسائی هوش معنوی و عوامل موثر بر آن به ویژه در دانشجویان پرستاری به عنوان ارائه دهندگان خدمات سالمتی در آینده نزدیک از  بود.

رخوردار است لذا این پژوهش با هدف تعیین میزان هوش معنوی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه قزوین اهمیت باالئی ب

 انجام گردید. 4931در سال 

های سوم تا هشتم مقطع کارشناسی به روش دانشجوی در حال تحصیل در ترم 481 مقطعی، –در این مطالعه توصیفی مواد و روش ها:

زاده پس از انجام روایی ها از فرم مشخصات فردی و پرسشنامه هوش معنوی عبداهللآوری دادهسرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع

 تجزیه و تحلیل شدند. Spss16ها در نهایت با نرم افزار هداد (.α=87/0)محتوا و پایایی به روش همسانی درونی استفاده گردید 

 معنوی هوش از باالیی سطح یدهنده نشان که بود 48/441±43/41 پرستاری دانشجویان در معنوی هوش نمره میانگین يافته ها:

 معنوی هوش نمره. بود( >01/0P) معناداری و مثبت ارتباط دارای پرستاری حرفه هب عالقه تنها شناختی حمعیت متغیرهای میان از.باشدمی

 (.<01/0P) نگردید گزارش معنادار آماری نظر از که بود باالتر مونث افراد میان در

این  های پرستاری درسطح باالی هوش معنوی در میان دانشجویان پرستاری یکی از نقاط قوت و مطلوب برای ارائه مراقبت نتیجه گیری:

های تواند سبب بهبود عملکرد و ارائه مراقبتعالقه به حرفه پرستاری به عنوان یک متغیر موثر بر هوش معنوی نیز میباشد، از طرفی حرفه می

 پرستاری موثر به بیماران توسط دانشجویان پرستاری به عنوان پرستاران آینده کشور شود.

 معنويت، هوش معنوی، مراقبت معنوی، دانشجويان پرستاری واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
ی شناختی دارد و هوش توانایی حل مسئله است که بیشتر جنبه

در اواخر قرن بیستم بر اساس  (.4و2شود )پردازش اطالعات را مشمول می

شواهد علم نورولوژی، انسان شناسی، علوم شناختی مشخص شده است که 

، هوش هیجانی، هوش سومی نیز وجود دارد که IQی هوشی عالوه بر بهره

اعتقاد صاحب نظران بر این است که  (.9و1آن را هوش معنوی نامیدند )

هوش معنوی به عنوان  (.4و1و1هوش معنوی اختصاصاً برای انسان است )

اساس باورهای فرد بر کارایی او تاثیر گذاشته و باعث ارتقاء انعطاف پذیری 

(. هوش معنوی شامل نوعی 7و8شود )ها و مشکالت میدر برابر استرس

تی، های شناخسازگاری و توانایی حل مسئله است که منجر به رشد در حیطه

ی با مشاهدهEmmons . (3و40هیجانی و بین فردی است ) -اخالقی

جدید ترکیب های افراد معنوی، معنویت و هوش را درون یک ساختار رفتار

-8استخراج کرد ) را Spiritual intelligent کرده و واژه هوش معنوی

هوش معنوی عبارت است از ساختاری جهت  Emmons(. به عقیده 1

معنای  یهای مورد نیاز برای بینش عمیق سواالتی دربارهسازماندهی توانایی

 ( و 3و44شود؟( )زندگی )آیا مشکل من باعث تکامل من در زندگی می

 

های بینشی برای آگاهی معنوی که سبب ارتقاء کیفیت زندگی کاری ارزش

هوش معنوی را به  Piedmont(. 42شود )یکارکنان و سازمان مربوطه م

تواند سبب آرامش در شرایط داند که میی درونی خود میعنوان هسته

(. به 7و8زا شود و او را به یک نیروی برتر جهان هستی متصل کند )استرس

ی ابراز هوش معنوی، میزان عالئق معنوی، اعمال رسد که نحوهنظر می

ی هابوط به هوش معنوی تحت تاثیر ویژگیهای مرمذهبی، معنوی و مهارت

و  Karimi-moonaghi (.4و49شخصیتی و عوامل فرهنگی است )

اند که بین هوش معنوی و صالحیت بالینی پرستاران همکاران نشان داده

و همکاران در  Nohi(. به طوری که 41ی معناداری وجود دارد )رابطه

ریزان وت آموزشی مدنظر برنامهکه یکی از نقاط قکنند بیان میمطالعات خود 

(. 42) آموزش پرستاری و مامایی مطلوب بودن سطح هوش معنوی آنهاست

نفر از پرستارانی  421روی که  و همکاران Bagheriی همچنین در مطالعه

نشان دادند که هوش معنوی  ،که با بیماران ارتباط داشتند انجام گرفت

پرستاران در شادکامی پرستاران تآثیر دارد و در تأمین سالمتی خود و 

و  Heravi-karimooi(. در همین راستا 41) کندبیمارشان کمک می

 6(Student BSc)فاطمه امامقلیان 

 2(MSc)محمدرضا مصطفايی 

 *2و3(MSc)محمدجواد حسین آبادی فراهانی 

 6(Student BSc)مینا کشاورز 

 

. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و 4

 رانقزوین، ایمامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 

. گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، 2

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

. مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی، دانشگاه 9

 علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 
محمدجواد حسین آبادی  :نويسنده مسئول*

گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و ، فراهانی
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ر مومی بهتکه افزایش هوش معنوی با سالمتی عکنند بیان می همکاران

همراه بوده است که منجر به سالمت جسمانی و روانی  پرستاری دانشجویان

شود ان مینشات بهبود کیفیت مراقبت از بیماریدانشجویان پرستاری و در نها

اند که هوش معنوی در و همکارانش نشان داده Miriی در مطالعه .(4)

بت کیفیت و مراقتواند به بهبود ها و شخصیت پرستاران میتقویت باور

اهمیت  و همکاران Nohiی (. همچنین در مطالعه41) بیماران کمک نماید

در بین دانشجویان پرستاری و برنامه ریزی جهت  پرداختن به موضوع معنوی

نیز  و همکاران Tasharofi. (8) اندارتقا سطح معنویت آنها را نشان داده

، انعطاف پذیری، و که یک رابطه مثبت بین هوش معنوی کنندبیان می

 .(47) سالمت معنوی وجود دارد

Amram  بر این باور است که هوش معنوی از جمله عناوینی است

 های آنبرای مشخص کردن ویژگی ایزمان یافتهساکه تحقیقات چندان 

-Karimi و همکاران و Amram (.4و48) پذیرفته استنصورت 

moonaghi  دادند که هوش معنوی ی خود نشان در مطالعهو همکاران

 رسد هوش معنویدر نتیجه به نظر می ،در مدیریت شغلی موفق موثر است

در  (.41و48) تواند از عوامل تاثیر گذار در صالحیت بالینی پرستاران باشدمی

ن م نویتوان بیان نمود که هوش معنوی به عنوان یکی از مفاهیمجموع می

شناختی مطرح گردیده است و تحت تاثیر عوامل که به تازگی در علوم روان

متعددی است. از طرفی یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر میزان کیفیت مراقبت 

باشد. همچنین با توجه به اینکه معنوی برخورداری از هوش معنوی می

دانشجویان پرستاری به عنوان پرستاران آینده نظام سالمت نیازمند 

ای را با تاکید بر ستند تا مراقبت همه جانبهبرخورداری از هوش معنوی ه

های معنویت ارائه نمایند، لذا آگاهی از میزان هوش معنوی آنان از جنبه

 میزاناهمیت باالیی برخوردار است، از این رو این مطالعه با هدف تعیین 

دانشگاه علوم  هوش معنوی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان پرستاری

 نجام گردید.ا 4931ال پزشکی قزوین در س

 

 ها مواد و روش
در دانشگاه علوم  4931های دی تا بهمناین مطالعه توصیفی بین ماه

رم دانشجویان تپزشکی قزوین در شهر قزوین انجام گرفت. در این مطالعه، 

سه تا هشت پرستاری شاغل به تحصیل در دوره کارشناسی پرستاری که 

بودند به روش سرشماری انتخاب و مورد دارای معیارهای ورود به مطالعه 

بررسی قرار گرفتند. معیارهای ورود به مطالعه شامل دانشجوی شاغل به 

های سه تا هشت در نظر گرفته شد. همچنین عدم تکمیل یا تحصیل در ترم

تکمیل ناقص پرسشنامه نیز به عنوان معیار خروج از مطالعه در نظر گرفته 

های تحصیلی سه تا هشت تحصیل در ترم شد. مجموع دانشجویان در حال

نفر بودند که ابزار پژوهش در بین همه آنها  200دوره کارشناسی پرستاری 

ری آوپرسشنامه به صورت صحیح تکمیل و جمع 481توزیع گردید، در نهایت 

ها از فرم مشخصات فردی شامل موارد: سن، جهت جمع آوری داده گردید.

های صیلی فعلی، سابقه گذراندن دورهجنس، وضعیت تاهل، نیمسال تح

آموزش معنویت، عالقه مندی به حرفه پرستاری استفاده گردید. الزم به ذکر 

های های آموزش معنویت، شرکت افراد در دورهاست که منظور از دوره

آشنایی با اصول و اجزاء معنویت و تاثیر آن به عنوان یکی از ابعاد کیفیت 

جهت اندازه گیری میزان هوش معنوی از  زندگی مد نظر بوده است.

زاده و همکاران در توسط عبداهلل 4987پرسشنامه هوش معنوی در سال 

های فرهنگی این جامعه تدوین و اعتبار سنجی شد. ایران با توجه به ویژگی

برای بررسی روایی ابزار مذکور عالوه بر روایی محتوا، سواالت با نظر 

نامه دو عامل اصلی درک و ارتباط با متخصصین تایید شد. این پرسش

ا ی درونی بسوال و زندگی معنوی یا اتکا به هسته 42ی هستی با سرچشمه

سوال به دست آمد. رابطه همبستگی بین عامل اول این پرسشنامه با  47

 71/0به میزان  2007سوالی آمرام و درایر  89پرسشنامه هوش معنوی جامع 

. رابطه همبستگی بین عامل دوم ه دست آمده استب 04/0ر سطح د

 2007سوالی آمرام و درایر  89پرسشنامه با پرسشنامه هوش معنوی جامع 

به دست آمده است. در این مطالعه نیز جهت  04/0در سطح  71/0ن به میزا

پایایی ابزار از روش همبستگی درونی ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید 

(87/0=α نمره گذاری ابزار .) مذکور بر اساس مقیاس لیکرت دارای

حدودی موافقم، موافقم، کامالً موافقم  های کامالً مخالفم، مخالفم، تاگزینه

باشد. بر این اساس در می 411تا  23ی نمرات است. دامنه 1تا  4ی با نمره

باشد دارای سطح هوش معنوی کم،  1/17تا  23صورتی که نمره فرد بین 

 411تا  9/401طح هوش معنوی متوسط و نمره س 2/401تا  7/17نمره 

 باشد.دارای سطح هوش معنوی باال می

به شماره  پس از اخذ مجوزهای الزم و دریافت کد اخالق

49314231IR.QUMS.REC. معاونت تحقیقات و  از کمیته اخالق

ها فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تیم پژوهش اقدام به جمع آوری داده

نمودند. پیش از تحویل پرسشنامه، اهداف پژوهش و چگونگی تکمیل 

پرسشنامه برای دانشجویان توضیح داده شد. در خصوص محرمانه ماندن 

 ان در پژوهشاطالعات فردی و نیز داوطلبانه بودن شرکت کردن دانشجوی

اطمینان خاطر داده شد. کلیه شرکت کنندگان نیز فرم رضایت آگاهانه را 

 مطالعه و امضاء نمودند. 

مورد تجزیه و  Spss v16ها با نرم افزار پس از جمع آوری، داده

ها از آزمون شاپیروویلک تحلیل قرار گرفت. جهت بررسی نرمال بودن داده

های آماری توصیفی میانگین، درصد و وناستفاده گردید. در نهایت از آزم

ها، ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین انحراف معیار جهت توصیف داده

ارتباط میان سن و نیمسال تحصیلی، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه جهت 

مقایسه میزان عالقه و هوش معنوی و در نهایت از آزمون تی مستقل جهت 

نمره هوش معنوی استفاده گردید، سطح تعیین ارتباط سایر متغیرها با 

 معناداری تعیین گردید.

 

 ها يافته
پرسشنامه جمع آوری شد.  481پرسشنامه توزیع شد که  200در کل 

سال بود و اکثریت  98/22±37/2در این پژوهش میانگین سن دانشجویان 

( تشکیل دادند. %2/22) 9( و در حال تحصیل در ترم %9/17ها )آنها را خانم

دهد. میانگین نمره اطالعات جمعیت شناختی را نشان می 4جدول شماره 

ی نشان دهندهکه  48/441±43/41هوش معنوی در دانشجویان پرستاری 

در پژوهش حاضر هوش معنوی در  باشد.سطح باالیی از هوش معنوی می

(. از میان 2)جدول شماره  بندی شد سه سطح کم، متوسط، زیاد تقسیم
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ا عالقه به حرفه پرستاری با میانگین نمره هوش معنوی ارتباط متغیرها تنه

که هرچه عالقه به حرفه پرستاری بیشتر  مثبت و معناداری داشت به طوری

بود نمره باالتری را نسبت به دانشجویانی که عالقه کمتر داشتند کسب 

 (.9)جدول شماره ( >01/0Pکردند که این تفاوت از نظر آماری معنادار بود )

وره گذراندن د، ترم تحصیلی، جنس، در حالی که با متغیرهایی نظیر سن

 .معنویت و معدل ارتباط معناداری وجود ندارد ،آموزش

 

فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی در میان  -6 جدول شماره

 6349دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوين 
 

 (درصد) تعداد متغیر   

 جنس
 (9/17) 401 مونث

 (7/12) 73 مذکر

 وضعیت تاهل
 (3/81) 417 مجرد

 (4/41) 28 متاهل

دوره آموزش 

 معنویت

 (8/47) 99 بلی

 (2/82) 412 خیر

عالقه به حرفه 

 پرستاری

 (7/22) 12 کم

 (1/18) 30 متوسط

 (1/28) 19 زیاد

 (400) 481  جمع کل

 

 هوشفراوانی مطلق و نسبی و میانگین نمره  -2جدول شماره 

 معنوی در دانشجويان پرستاری
 

 متغیر
سطح هوش 

 معنوی

 تعداد 

 (درصد)
Mean±SD 

 هوش معنوی

 -  کم

 (1/21) 13  متوسط 3/41±48/441

 (1/79) 491  زیاد

 
همبستگی عالقه به حرفه پرستاری و هوش  -3جدول شماره 

معنوی در دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوين 

  6349ال در س
 

 P-Valu متغیر

 =P 09/0 عالقه به حرفه پرستاری هوش معنوی/

 
 نتیجه گیریو بحث 

دهد که دانشجویان پرستاری دارای های این پژوهش نشان مییافته

باشند. سطوح باالی هوش معنوی در سطح باالیی از هوش معنوی می

ای مناسب برای آشنایی دانشجویان پرستاری یک عامل موثر و زمینه

دانشجویان پرستاری با موضوعات معنوی و مراقبت معنوی در بیماران 

دانشجویانی که از هوش معنوی باالیی برخوردار هستند باشد. در حقیقت می

رود به عنوان پرستاران آینده کشور بتوانند خدمات پرستاری مناسب انتظار می

و با کیفیت که همانا در سایه ارائه مراقبت کامل و همه جانبه با رعایت ابعاد 

این جسمی، روحی، اجتماعی و معنوی به دست خواهد آمد، ارائه نمایند. در 

ی هوش معنوی و همکاران نشان داد که نمره Nohiراستا، مطالعه 

دانشجویان پرستاری و مامایی در سطح مطلوب و باال است که با یافته 

و  Haghshenas(. نتایج مطالعه 42ی حاضر همخوانی دارد )مطالعه

های دلبستگی ی هوش معنوی و سبکهمکاران که با هدف بررسی رابطه

ر از تی هوش معنوی پایینجام شده است که اکثر افراد نمرهدانشجویان ان

د به توانی حاضر مغایرت دارد که میمتوسط و پایین داشتند که با مطالعه

رسد سطح هوش به نظر می (.43ی آماری باشد )علت متفاوت بودن جامعه

معنوی باال درجوامعی که دارای اعتقادات مذهبی نسبتاً محکمی هستند دور 

 باشد.انتظار نمیاز 

ی خود به این نتیجه دست یافته است که بین نیز در مطالعه یانگ

 .(42)ی قوی وجود دارد اعتقادات مذهبی و هوش معنوی پرستاران رابطه

این هوش در ارتباط با مسائلی است که ما به آنها اعتقاد داریم و ی رابطه

 گیریم، مدعهده می که برهایی ها را در فعالیتنقش باورها، عقاید و ارزش

 ارزشمند و زیباست. زیرا ممکن ،البته معنویت در کنار رفتار .دهدنظر قرار می

(. 41است فردی هوش معنوی باالیی داشته باشد مذهبی نباشد و یا بالعکس )

ی هوش معنوی تا حد زیادی به بستر اعتقادی میانگین نمره همچنین

های متفاوتی معنوی را به شکل محققان هوش دانشجویان بستگی دارد.

اند که تمام این تعاریف به مساله انعطاف پذیری در برابر تغییرات، تعریف کرده

ت، ها، خالقیها، داشتن معنا و هدف در کارها و فعالیتدرس گرفتن از شکست

 (.7و8) کنندنوآوری و توسعه سازمان و خودآگاهی اشاره می

 بین عالقه به حرفه پرستاری ینادارهای پژوهش حاضر ارتباط معیافته

. نتیجه مطالعه حاضر نشان داده (>01/0P)دهد و هوش معنوی را نشان می

عنوی اند هوش مکه دانشجویانی که با عالقه رشته پرستاری را انتخاب کرده

تواند قدرت حل مسئله و رسد که این مسئله میبه نظر می. باالتری دارند

زا تنش هایمشکالت و مقابله پرستاران را با موقعیتانعطاف پذیری در برابر 

(. ممکن است دلیل این موضوع ایجاد تطابق بهتر با شرایط 7و8بیشتر کند )

به نظر  .(20و محیط کار پرستاری در میان پرستاران دارای عالقه باشد )

رسد بنا به ماهیت رشته پرستاری عامل کمک به مردم و مراقبت از آنها می

 (.24ی در انتخاب این رشته داشته باشد )نقش مهم

 ،میانگین نمره هوش معنویهای پژوهش حاضر نشان داد که یافته

حاظ ولی این اختالف به ل است اندکی در گروه مونث بیشتراز گروه مذکر بوده

ی و همکاران میانگین نمره Raisiآماری ارتباط معناداری ندارد. در مطالعه 

که تفاوت معنادار آماری  است هوش معنوی دختران بیشتر از پسران بوده

همچنین نتایج مطالعه  .(22ر همخوانی دارد )داشتند که با نتایج مطالعه حاض

Ghana  و همکاران نشان داد که نمره هوش معنوی دانشجویان پسر اندکی

دار نبوده باالتر از دختران بوده است اما این اختالف به لحاظ آماری معنی

رسد نمره هوش ( و به نظر می29است که با پژوهش حاضر همسو نیست )

ممکن است به دلیل داشتن روحیات و خلقیات متفاوت معنوی باال در زنان 

تواند دلیل حتی اندک افزایش هوش معنوی در از مردان باشد که این نیز می

(. همچنین زنان اندکی بیشتر از مردان گرایش به معنویت 22زنان باشد )

از طرف دیگر ممکن است بتوانیم بگوییم زنان نسبت به مردان عالیق  دارند.
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های پژوهش یافته (.21ناختی و اجتماعی و دینی بیشتری دارند )زیبایی ش

دهد که با حاضر عدم همبستگی را بین سن و وضعیت تاهل نشان می

ی ( و مطالعه29و همکاران ) Ghanaی مطالعات متعددی چون مطالعه

Akbarizadeh ( همخوانی دارد که این عدم ارتباط 21و همکاران )

ن فاصله سنی زیاد بین افراد نمونه باشد زیرا یونگ تواند به دلیل نداشتمی

سالگی در روند معنویت و هوش معنویشان  91معتقد است که افراد، بعد از 

شود به طوری که جامعه مورد پژوهش ما افراد ای ایجاد میتغییرات عمده

 ی تاهل نیاز به مطالعات بیشتری داریم.(. در زمینه42سال بودند ) 91زیر 

ای پژوهش حاضر نشان داد که بین نیمسال تحصیلی و معدل با هوش هیافته

و همکاران همسو  Nohiی معنوی ارتباط معناداری وجود ندارد که با مطالعه

های دموگرافیک نظیر رسد ویژگی(. در مجموع به نظر می42بوده است )

تاهل، معدل و نیمسال تحصیلی و... روی هوش معنوی اثرگذار نیستند زیرا 

خداوند معنویت و هوش معنوی همچون فطرت ذاتی هستند. همانطور که 

وجه خودت را به ت»فرماید: در قرآن در آیه فطرت خطاب به پیامبر )ص( می

طورکامل به دین معطوف کن و مالزم همان چیزی باش که سرنوشت و نوع 

 «کند )خودت را متوجه آیین پروردگار کن(آفرینش تو )فطرت( اقتضا می

 (.42) (90آیه  )سوره روم

ی آموزش در پژوهش حاضر نمره هوش معنوی در کسانی که دوره

 یمطالعه .لحاظ آماری ارتباط نداشتند معنویت را گذراندند باالتر بوده ولی به

Abbasi  و همکاران وNasehi ی این تواند نشان دهندهو همکاران می

موضوع باشند که دانشجویان رشته پرستاری در رابطه با مراقبت معنوی و 

کنند. از طرف دیگر یانگ در هوش معنوی آموزش خاصی را دریافت نمی

ی متفاوت به این نتیجه رسید که محیط اجتماعی ای در دو جامعهمطالعه

رسد باشد. بنابراین به نظر میاران میعامل موثری بر هوش معنوی پرست

واند تهای مربوط به ارائه مراقبت معنوی و هوش معنوی میشرکت در کارگاه

 های پرستاری ودر جهت ارتقاء صالحیت دانشجویان موثر باشد و دانشکده

وانند تی دانشجویان پرستاری میمامایی با عنوان مراکز اصلی آموزش دهنده

های آموزشی توسط اساتید مجرب جهت بحث ا و کالسهبا برگزاری دوره

با توجه به  (.21و27و تبادل نظر دانشجویان را با این ابعاد مهم آشنا سازند )

نتایج مطالعه، دانشجویان پرستاری دارای سطح باالیی از هوش معنوی بودند 

و تنها یک عامل عالقه به حرفه پرستاری به عنوان عامل موثر شناسایی شد. 

جه به معنویت و هوش معنوی در دانشجویان پرستاری که به طور مداوم تو

ای ونهباشند و باید به گبا بیمارانی سروکار دارند که نیازمند حمایت قوی می

از نظر روحی و روانی آماده گردند که این نقش را با کفایت و اعتماد بپذیرند، 

میزان هوش معنوی  های این پژوهش بررسیبسیار اهمیت دارد. از محدودیت

باشد که بر این اساس تنها در میان دانشجویان کارشناسی پرستاری می

های بیشتری جهت مقایسه هوش معنوی در میان گردد بررسیپیشنهاد می

دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی انجام گردد. همچنین این پژوهش در 

یری ت تعمیم پذدانشکده پرستاری و مامایی قزوین انجام شده است و لذا جه

کند. ها دعوت میها پژوهشگران را به بررسی در سایر دانشکدهبیشتر یافته

گردد تا مدیران از دانشجویان با توجه به نتیجه این مطالعه پیشنهاد می

مند به حرفه خویش جهت اشتغال در مراکز درمانی بهره پرستاری عالقه

ا یت باید هوش معنوی رگیرند، همچنین مدیران پرستاری برای بهبود وضع

 های آموزشی پرسنل و دانشجویان اضافه کنند.در برنامه

 

 تقدير و تشکر
این مقاله حاصل از یک طرح پژوهشی دانشجویی مصوب معاونت 

 21در مورخ  71/به شماره دتحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

پژوهشی و همچنین ی مسئولین از این رو از کلیه باشد.می 4931آذر 

 گردد.دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین تشکر و قدردانی می
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Abstract 

Introduction: The whole member of remedy specially nurses in terms of 

professional and ethical responsibility for the spiritual care of patients. Spiritual 

intervention along with other nursing interventions are to stimulate the balance 

between body, mind and spirituality, which sometimes will order a comprehensive 

health. Identification of spiritual intelligence and the factors influencing it especially 

nursing students as health care providers in the near future is important to determine. 

So this study aimed at determining to the spiritual intelligence and its influential 

factors in nursing students at Qazvin University of medical sciences in 2015. 

Methods: In this cross sectional study, 185 students are studying in the third to 

eighth semester undergraduate using the census. Data were collected using Abdullah 

Zadeh’s spiritual intelligence Questionnaire and demographic form after 

questionnaire content validity and internal consistency reliability was used 

(α=0.87). Finally, data were used using Spss16 software. 

Findings: Average score of spiritual intelligence in nursing students was 

116/18±15/19 which showed high levels of spiritual intelligence. Through 

demographic variables only interested in nursing profession had a significant and 

positive relationship (P<0.05) .score of spiritual intelligence was high in female that 

did not report statistically significant (P>0.05) 

Conclusion: The high level of spiritual intelligence among nursing students is one 

of the strengths and desirable points for nursing care in this profession; other hand 

interested to nursing is an effective variable that can promote the level of nursing 

care by nursing students as future nurses. 

Keywords: spirituality, spiritual intelligence, Spiritual care, nursing students 
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