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چکیده
سابقه و هدف :تمامی اعضاء تیم درمان به ویژه پرستاران از لحاظ حرفهای و اخالقی مسئول مراقبت از بعد معنوی بیماران هستند .مداخلهی
معنوی درکنار دیگر مداخالت پرستاری سبب تعادل بین جسم ،روان و معنویت می شود ،که گاهی جهت کسب سالمتی همه جانبه خواهد
بود .شناسائی هوش معنوی و عوامل موثر بر آن به ویژه در دانشجویان پرستاری به عنوان ارائه دهندگان خدمات سالمتی در آینده نزدیک از
اهمیت باالئی ب رخوردار است لذا این پژوهش با هدف تعیین میزان هوش معنوی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه قزوین
در سال  4931انجام گردید.
مواد و روش ها :در این مطالعه توصیفی– مقطعی 481 ،دانشجوی در حال تحصیل در ترمهای سوم تا هشتم مقطع کارشناسی به روش
سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند .جهت جمعآوری دادهها از فرم مشخصات فردی و پرسشنامه هوش معنوی عبداهللزاده پس از انجام روایی
محتوا و پایایی به روش همسانی درونی استفاده گردید ( .)α=0/87دادهها در نهایت با نرم افزار  Spss16تجزیه و تحلیل شدند.
يافته ها :میانگین نمره هوش معنوی در دانشجویان پرستاری  441/48±41/43بود که نشان دهندهی سطح باالیی از هوش معنوی
میباشد.از میان متغیرهای حمعیت شناختی تنها عالقه به حرفه پرستاری دارای ارتباط مثبت و معناداری ( )P<0/01بود .نمره هوش معنوی
در میان افراد مونث باالتر بود که از نظر آماری معنادار گزارش نگردید (.)P>0/01
نتیجه گیری :سطح باالی هوش معنوی در میان دانشجویان پرستاری یکی از نقاط قوت و مطلوب برای ارائه مراقبتهای پرستاری در این
حرفه میباشد ،از طرفی عالقه به حرفه پرستاری به عنوان یک متغیر موثر بر هوش معنوی نیز میتواند سبب بهبود عملکرد و ارائه مراقبتهای
پرستاری موثر به بیماران توسط دانشجویان پرستاری به عنوان پرستاران آینده کشور شود.
واژگان کلیدی :معنويت ،هوش معنوی ،مراقبت معنوی ،دانشجويان پرستاری

مقدمه
پردازش اطالعات را مشمول میشود (2و .)4در اواخر قرن بیستم بر اساس

کارکنان و سازمان مربوطه میشود ( Piedmont .)42هوش معنوی را به

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

عنوان هستهی درونی خود میداند که میتواند سبب آرامش در شرایط

عالوه بر بهرهی هوشی  ،IQهوش هیجانی ،هوش سومی نیز وجود دارد که

استرسزا شود و او را به یک نیروی برتر جهان هستی متصل کند (8و .)7به

آن را هوش معنوی نامیدند (1و .)9اعتقاد صاحب نظران بر این است که

نظر میرسد که نحوه ی ابراز هوش معنوی ،میزان عالئق معنوی ،اعمال

هوش معنوی اختصاصاً برای انسان است (1و1و .)4هوش معنوی به عنوان

مذهبی ،معنوی و مهارتهای مربوط به هوش معنوی تحت تاثیر ویژگیهای

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

شخصیتی و عوامل فرهنگی است (49و Karimi-moonaghi .)4و

در برابر استرسها و مشکالت میشود (8و .)7هوش معنوی شامل نوعی

همکاران نشان دادهاند که بین هوش معنوی و صالحیت بالینی پرستاران

سازگاری و توانایی حل مسئله است که منجر به رشد در حیطههای شناختی،

رابطهی معناداری وجود دارد ( .)41به طوری که  Nohiو همکاران در

اخالقی -هیجانی و بین فردی است (40و Emmons .)3با مشاهدهی

مطالعات خود بیان میکنند که یکی از نقاط قوت آموزشی مدنظر برنامهریزان

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

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

کرده و واژه هوش معنوی  Spiritual intelligentرا استخراج کرد (-8

همچنین در مطالعهی  Bagheriو همکاران که روی  421نفر از پرستارانی

 .)1به عقیده  Emmonsهوش معنوی عبارت است از ساختاری جهت

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

سازماندهی تواناییهای مورد نیاز برای بینش عمیق سواالتی دربارهی معنای

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

زندگی (آیا مشکل من باعث تکامل من در زندگی میشود؟) (44و )3و

بیمارشان کمک میکند ( .)41در همین راستا  Heravi-karimooiو

] [ Downloaded from iahj.ir on 2023-01-07

هوش توانایی حل مسئله است که بیشتر جنبهی شناختی دارد و

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

Islam and Health Journal. 2015; 2(2): 16-22
Spiritual Intelligence and its influencing factors in nursing students/ Emamgholian F, et al

همکاران بیان میکنند که افزایش هوش معنوی با سالمتی عمومی بهتر

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

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

پرسشنامه هوش معنوی در سال  4987توسط عبداهللزاده و همکاران در

دانشجویان پرستاری و در نهایت بهبود کیفیت مراقبت از بیمارانشان میشود

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

( .)4در مطالعهی  Miriو همکارانش نشان دادهاند که هوش معنوی در

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

تقویت باورها و شخصیت پرستاران میتواند به بهبود کیفیت و مراقبت

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

بیماران کمک نماید ( .)41همچنین در مطالعهی  Nohiو همکاران اهمیت

سرچشمهی هستی با  42سوال و زندگی معنوی یا اتکا به هستهی درونی با

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

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

ارتقا سطح معنویت آنها را نشان دادهاند ( Tasharofi .)8و همکاران نیز

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

بیان میکنند که یک رابطه مثبت بین هوش معنوی ،انعطاف پذیری ،و

در سطح  0/04به دست آمده است .رابطه همبستگی بین عامل دوم

سالمت معنوی وجود دارد (.)47

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

 Amramبر این باور است که هوش معنوی از جمله عناوینی است

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

که تحقیقات چندان سازمان یافتهای برای مشخص کردن ویژگیهای آن

پایایی ابزار از روش همبستگی درونی ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید

صورت نپذیرفته است (48و Amram .)4و همکاران و Karimi-

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

 moonaghiو همکاران در مطالعهی خود نشان دادند که هوش معنوی

گزینههای کامالً مخالفم ،مخالفم ،تا حدودی موافقم ،موافقم ،کامالً موافقم

در مدیریت شغلی موفق موثر است ،در نتیجه به نظر میرسد هوش معنوی

با نمرهی  4تا  1است .دامنهی نمرات  23تا  411میباشد .بر این اساس در

میتواند از عوامل تاثیر گذار در صالحیت بالینی پرستاران باشد (48و .)41در

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

مجموع می توان بیان نمود که هوش معنوی به عنوان یکی از مفاهیم نوین

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

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

دارای سطح هوش معنوی باال میباشد.

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

پس از اخذ مجوزهای الزم و دریافت کد اخالق به شماره

معنوی برخورداری از هوش معنوی میباشد .همچنین با توجه به اینکه

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

دانشجویان پرستاری به عنوان پرستاران آینده نظام سالمت نیازمند

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

برخورداری از هوش معنوی هستند تا مراقبت همه جانبهای را با تاکید بر

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

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

پرسشنامه برای دانشجویان توضیح داده شد .در خصوص محرمانه ماندن

اهمیت باالیی برخوردار است ،از این رو این مطالعه با هدف تعیین میزان

اطالعات فردی و نیز داوطلبانه بودن شرکت کردن دانشجویان در پژوهش

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

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

پزشکی قزوین در سال  4931انجام گردید.

مطالعه و امضاء نمودند.
پس از جمع آوری ،دادهها با نرم افزار  Spss v16مورد تجزیه و

مواد و روش ها

تحلیل قرار گرفت .جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیروویلک

این مطالعه توصیفی بین ماههای دی تا بهمن 4931در دانشگاه علوم

استفاده گردید .در نهایت از آزمونهای آماری توصیفی میانگین ،درصد و

پزشکی قزوین در شهر قزوین انجام گرفت .در این مطالعه ،دانشجویان ترم

انحراف معیار جهت توصیف دادهها ،ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین

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

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

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

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

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

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

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

معناداری تعیین گردید.

تکمیل ناقص پرسشنامه نیز به عنوان معیار خروج از مطالعه در نظر گرفته
دوره کارشناسی پرستاری  200نفر بودند که ابزار پژوهش در بین همه آنها

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

توزیع گردید ،در نهایت  481پرسشنامه به صورت صحیح تکمیل و جمعآوری

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

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

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

جنس ،وضعیت تاهل ،نیمسال تحصیلی فعلی ،سابقه گذراندن دورههای

جدول شماره  4اطالعات جمعیت شناختی را نشان میدهد .میانگین نمره

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

هوش معنوی در دانشجویان پرستاری  441/48±41/43که نشان دهندهی

است که منظور از دورههای آموزش معنویت ،شرکت افراد در دورههای

سطح باالیی از هوش معنوی میباشد .در پژوهش حاضر هوش معنوی در

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

سه سطح کم ،متوسط ،زیاد تقسیم بندی شد (جدول شماره  .)2از میان

47

] [ Downloaded from iahj.ir on 2023-01-07

شد .مجموع دانشجویان در حال تحصیل در ترمهای تحصیلی سه تا هشت

يافته ها

نشريه اسالم و سالمت ،دوره دوم ،شماره ( ،)2تابستان  ،49صفحه61-22 :
هوش معنوی و عوامل موثر بر آن در دانشجويان پرستاری /فاطمه امامقلیان و همکاران

متغیرها تنه ا عالقه به حرفه پرستاری با میانگین نمره هوش معنوی ارتباط

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

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

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

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

راستا ،مطالعه  Nohiو همکاران نشان داد که نمرهی هوش معنوی

کردند که این تفاوت از نظر آماری معنادار بود (( )P<0/01جدول شماره .)9

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

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

مطالعهی حاضر همخوانی دارد ( .)42نتایج مطالعه  Haghshenasو

آموزش ،معنویت و معدل ارتباط معناداری وجود ندارد.

همکاران که با هدف بررسی رابطهی هوش معنوی و سبکهای دلبستگی
دانشجویان انجام شده است که اکثر افراد نمرهی هوش معنوی پایینتر از

جدول شماره  -6فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی در میان

متوسط و پایین داشتند که با مطالعهی حاضر مغایرت دارد که میتواند به

دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوين 6349

علت متفاوت بودن جامعهی آماری باشد ( .)43به نظر میرسد سطح هوش

تعداد (درصد)

متغیر

معنوی باال درجوامعی که دارای اعتقادات مذهبی نسبتاً محکمی هستند دور
از انتظار نمیباشد.

مونث

)17/9( 401

مذکر

)12/7( 73

مجرد

)81/3( 417

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

متاهل

)41/4( 28

نقش باورها ،عقاید و ارزشها را در فعالیتهایی که بر عهده میگیریم ،مد

دوره آموزش

بلی

)47/8( 99

نظر قرار میدهد .البته معنویت در کنار رفتار ،ارزشمند و زیباست .زیرا ممکن

معنویت

خیر

)82/2( 412

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

کم

)22/7( 12

همچنین میانگین نمرهی هوش معنوی تا حد زیادی به بستر اعتقادی

متوسط

)18/1( 30

دانشجویان بستگی دارد .محققان هوش معنوی را به شکلهای متفاوتی

زیاد

)28/1( 19

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

)400( 481

درس گرفتن از شکستها ،داشتن معنا و هدف در کارها و فعالیتها ،خالقیت،

جنس

وضعیت تاهل

عالقه به حرفه
پرستاری
جمع کل

یانگ نیز در مطالعهی خود به این نتیجه دست یافته است که بین
اعتقادات مذهبی و هوش معنوی پرستاران رابطهی قوی وجود دارد (.)42

نوآوری و توسعه سازمان و خودآگاهی اشاره میکنند (8و.)7
یافتههای پژوهش حاضر ارتباط معناداری بین عالقه به حرفه پرستاری

جدول شماره  -2فراوانی مطلق و نسبی و میانگین نمره هوش

و هوش معنوی را نشان میدهد ( .)P<0/01نتیجه مطالعه حاضر نشان داده

معنوی در دانشجويان پرستاری
متغیر

هوش معنوی

تعداد

سطح هوش
معنوی
کم
متوسط
زیاد

که دانشجویانی که با عالقه رشته پرستاری را انتخاب کردهاند هوش معنوی
Mean±SD

(درصد)
441/48±41/3 )21/1( 13
)79/1( 491

باالتری دارند .به نظر میرسد که این مسئله میتواند قدرت حل مسئله و
انعطاف پذیری در برابر مشکالت و مقابله پرستاران را با موقعیتهای تنشزا
بیشتر کند (8و .)7ممکن است دلیل این موضوع ایجاد تطابق بهتر با شرایط
و محیط کار پرستاری در میان پرستاران دارای عالقه باشد ( .)20به نظر
می رسد بنا به ماهیت رشته پرستاری عامل کمک به مردم و مراقبت از آنها

جدول شماره  -3همبستگی عالقه به حرفه پرستاری و هوش

نقش مهمی در انتخاب این رشته داشته باشد (.)24

معنوی در دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوين
در سال 6349

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که میانگین نمره هوش معنوی،
اندکی در گروه مونث بیشتراز گروه مذکر بوده است ولی این اختالف به لحاظ

متغیر

P-Valu

آماری ارتباط معناداری ندارد .در مطالعه  Raisiو همکاران میانگین نمرهی

هوش معنوی /عالقه به حرفه پرستاری

P=0/09

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

بحث و نتیجه گیری

 Ghanaو همکاران نشان داد که نمره هوش معنوی دانشجویان پسر اندکی

یافتههای این پژوهش نشان میدهد که دانشجویان پرستاری دارای

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

سطح باالیی از هوش معنوی میباشند .سطوح باالی هوش معنوی در

است که با پژوهش حاضر همسو نیست ( )29و به نظر میرسد نمره هوش

دانشجویان پرستاری یک عامل موثر و زمینهای مناسب برای آشنایی

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

دانشجویان پرستاری با موضوعات معنوی و مراقبت معنوی در بیماران

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

میباشد .در حقیقت دانشجویانی که از هوش معنوی باالیی برخوردار هستند

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

انتظار میرود به عنوان پرستاران آینده کشور بتوانند خدمات پرستاری مناسب

دارند .از طرف دیگر ممکن است بتوانیم بگوییم زنان نسبت به مردان عالیق
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زیبایی شناختی و اجتماعی و دینی بیشتری دارند ( .)21یافتههای پژوهش

در جهت ارتقاء صالحیت دانشجویان موثر باشد و دانشکدههای پرستاری و

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

مامایی با عنوان مراکز اصلی آموزش دهندهی دانشجویان پرستاری میتوانند

مطالعات متعددی چون مطالعهی  Ghanaو همکاران ( )29و مطالعهی

با برگزاری دورهها و کالسهای آموزشی توسط اساتید مجرب جهت بحث

 Akbarizadehو همکاران ( )21همخوانی دارد که این عدم ارتباط

و تبادل نظر دانشجویان را با این ابعاد مهم آشنا سازند (27و .)21با توجه به

میتواند به دلیل نداشت ن فاصله سنی زیاد بین افراد نمونه باشد زیرا یونگ

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

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

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

تغییرات عمدهای ایجاد میشود به طوری که جامعه مورد پژوهش ما افراد

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

زیر  91سال بودند ( .)42در زمینهی تاهل نیاز به مطالعات بیشتری داریم.

با بیمارانی سروکار دارند که نیازمند حمایت قوی میباشند و باید به گونهای

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

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

معنوی ارتباط معناداری وجود ندارد که با مطالعهی  Nohiو همکاران همسو

بسیار اهمیت دارد .از محدودیتهای این پژوهش بررسی میزان هوش معنوی

بوده است ( .)42در مجموع به نظر میرسد ویژگیهای دموگرافیک نظیر

تنها در میان دانشجویان کارشناسی پرستاری میباشد که بر این اساس

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

پیشنهاد میگردد بررسیهای بیشتری جهت مقایسه هوش معنوی در میان

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

دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی انجام گردد .همچنین این پژوهش در

در قرآن در آیه فطرت خطاب به پیامبر (ص) میفرماید« :توجه خودت را به

دانشکده پرستاری و مامایی قزوین انجام شده است و لذا جهت تعمیم پذیری

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

بیشتر یافتهها پژوهشگران را به بررسی در سایر دانشکدهها دعوت میکند.

آفرینش تو (فطرت) اقتضا میکند (خودت را متوجه آیین پروردگار کن)»

با توجه به نتیجه این مطالعه پیشنهاد میگردد تا مدیران از دانشجویان

(سوره روم آیه .)42( )90

پرستاری عالقهمند به حرفه خویش جهت اشتغال در مراکز درمانی بهره

در پژوهش حاضر نمره هوش معنوی در کسانی که دورهی آموزش
معنویت را گذراندند باالتر بوده ولی به لحاظ آماری ارتباط نداشتند .مطالعهی

گیرند ،همچنین مدیران پرستاری برای بهبود وضعیت باید هوش معنوی را
در برنامههای آموزشی پرسنل و دانشجویان اضافه کنند.

 Abbasiو همکاران و  Nasehiو همکاران میتواند نشان دهندهی این
موضوع باشند که دانشجویان رشته پرستاری در رابطه با مراقبت معنوی و

تقدير و تشکر

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

این مقاله حاصل از یک طرح پژوهشی دانشجویی مصوب معاونت

مطالعهای در دو جامعه ی متفاوت به این نتیجه رسید که محیط اجتماعی

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

عامل موثری بر هوش معنوی پرستاران میباشد .بنابراین به نظر میرسد

آذر  4931میباشد .از این رو از کلیهی مسئولین پژوهشی و همچنین

شرکت در کارگاههای مربوط به ارائه مراقبت معنوی و هوش معنوی میتواند

دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین تشکر و قدردانی میگردد.
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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
1. Student Research Committee,
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Zadeh’s spiritual intelligence Questionnaire and demographic form after
3. Research Center of Medical
questionnaire content validity and internal consistency reliability was used
Ethics and Law, Shahid Beheshti
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(α=0.87). Finally, data were used using Spss16 software.
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Findings: Average score of spiritual intelligence in nursing students was
116/18±15/19 which showed high levels of spiritual intelligence. Through
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demographic variables only interested in nursing profession had a significant and
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positive relationship (P<0.05) .score of spiritual intelligence was high in female that
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did not report statistically significant (P>0.05)
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Conclusion: The high level of spiritual intelligence among nursing students is one
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of the strengths and desirable points for nursing care in this profession; other hand
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