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چکیده
ومعنويدستاوردهاينمایانگریاندانشجو. استمحیطبابهترسازگاريالزمهومعنویتيهحوزدرمهممفاهیمازیکیمعنويهوش:هدفوزمینه

وپرستاريدانشکدهدانشجویانمعنويهوشمیزانبررسیهدفبامطالعهاین. ددارفراوانیاهمیتقشراینروانسالمتوهستندجامعههرانسانی
.شدانجامشناختیجمعیتمتغیرهايبرخیباآنارتباطسنجشوزنجانمامایی
دانشکده دانشجویاننفر از 220شده بر روي بنديطبقهگیري به روش تصادفینمونه. استهمبستگی–توصیفیايمطالعهمطالعه حاضر،:بررسیروش

و تحلیل تجزیه.امه اطالعات دموگرافیک انجام شدشنها با استفاده از پرسشنامه هوش معنوي و پرسآوري دادهجمع. انجام شدپرستاري و مامایی زنجان
. شدانجام17نسخه SPSSاز نرم افزار تفاده یا اسها داده
کلمیانگین. بود68/16±19/2هانمونهمعدلمیانگینوسال18- 33دامنهباسال5/21±32/2هانمونهسنیمیانگینکهدادنشانمطالعهنتایج:هایافته

رانـپسدرو) 61/122±9/16(رانـدختدرويـمعنوشـهنـانگیمی. ودـب) 145رـحداکثو43لـحداق(121±42/17جویانـدانشويـمعنوشـهرهـنم
.داشتندضعیفیمعنويهوشدرصد8/1ومتوسطدرصد5/14خوب،معنويهوشدانشجویاندرصد4/83. بود)44/18±3/116(

اختی، سن، جنس و ن متغیرهاي جمعیت شناز بی.یی از هوش معنوي برخوردار بودنداالح بپرستاري و مامایی از سطدانشکدهدانشجویان:گیرينتیجه
.داري با هوش معنوي داشتندمعدل رابطه معنی

شناختیجمعیتمتغیرهايدانشجویان،معنوي،هوش: کلیديواژگان

مقدمه
بودهجامعهآنانسانیومعنويدسترنججامعههردانشجویان

. آیندبه حساب میخویشکشورفردايسرنوشت سازانازو
بهمربوطمشکالتوجدیدفن آوريوصنعترفتپیشـبا

جسمانی،مشکالتهمانندروانیهايبیماريوآن، اختالالت
دانشجورـقشروانسالمتکهازوهـیافتچشمگیريافزایش

عظیمقشراینروانیمسایلکهالزمستدارد،فراوانیاهمیت
ردتـبهداشاسیـروان شن). 1(ردـگیرارـقیـرسیدگوردـم

ايمقابلهراهبردهاينقشبرايزیادياهمیتاخیرهايسال
قائلروانیوجسمانیسالمتوضعیتچگونگیدرافراد

وشناختیهايان تواناییـمقابله همايـهوهـشی.تـاسدهـش
نیازهاي رفاهی درونیکنترلمنظوربهفردکههستندرفتاري

زنجانکارشناس ارشد مامایی، مربی دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی-1
کارشناس ارشد پرستاري، مربی دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان-2
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اخیراًکههاییشیوهازیکی. گیردمیکاربهفشارآوربیرونیو
ومعنويمقابلهشیوهاستکردهپیداگسترشبهروروند

). 2(استمذهبی
صاحببرخیوبودهانساندرونینیازهايازیکیمعنویت

شناختیرشدهايزمینهسطوحباالترینمتضمنراآنظرانن
زندگیبهبخشیدنمعنابرايآدمیيهموارهتالشواخالقی

شدهباعثامرهمین. دانندمیزندگیچراهايهبپاسخو
وجوديابعادتعریفدرنیزجهانیبهداشتسازمانکهاست
معنويبعدبهاجتماعیروانی،جسمانی،ابعادبرعالوهانسان

ورشددرنیزرامعنويبعدیعنیچهارمبعدوکنداشارهنیز
کلمهاگرزنیکریمقرآنمنظراز).3(سازدمطرحانسانتکامل

ریشهآگاهانهانسان،وجوددرتوحیديپاكاندیشهوطیبه
پاك رفتارونگرششیرینهايمیوهالهیاذنبهبدواند
). 4(داشتخواهدپیدرراالهیوانسانی
وتوجهپرتودرکهاستمفاهیمیازیکیمعنويهوش
توسعهوشدهمطرحمعنویت،يحوزهبهشناسانروانعالقه

راهوشومعنویتهايسازهمعنويهوش. استیداکردهپ
ظرفیتعنوانبهو) 5(کندمیترکیبجدیدسازهیکدون

وزندگیمعناييدربارهنهاییسواالتپرسیدنبرايانسان
آندرکهدنیاییومابینیکپارچهارتباطوهمزمانتجربیات

هوشروایناز). 3(استشدهمطرحکنیم،میزندگی
هوشکهافراديواستمحیطبابهترسازگاريالزمهمعنوي
زندگیفشارهايمقابلدرآنانتحملدارند،باالتريمعنوي
ازمحیطباسازگاريبرايراباالتريتواناییوبودهبیشتر
). 6(هنددمیبروزخود

عنوانبهرامعنويهوشسازهپیدایشتوانمیکلیطوربه
عملیموقعیتوهازمینهدرمعنويمنابعوهاظرفیتکاربرد

کهبرندمیکاربهرامعنويهوشزمانی،افراد. گرفتنظردر
هايگیريتصمیمبرايمعنويمنابعوهاظرفیتازبخواهند

حلجهتدرتالشیاوجوديموضوعاتدراندیشهومهم

.)7(کننداستفادهروزانهمسائل
Tain and(پورهیتواینتازنقلبههمکارانوفرامرزي

purohit(،کهدانندمیايشدهتجربهتواناییرامعنويهوش
ودهدمیرابیشترفهمودانشبهدستیابیامکانافرادبه

فراهمرازندگیدرترقیوکمالبهرسیدنبرايرازمینه
.سازدمی
کهاستهافعالیتازايمجموعهمعنويهوشحقیقتدر

وخودآگاهیسببرفتار،درپذیريانعطافولطافتربعالوه
شود؛میآننمودنهدفداروزندگیبهنسبتفردعمیقبینش

وگرددمیترسیمماديدنیايازفراتراهداف،کهايگونهبه
وخشنوديومحیطبافردسازگاريموجبفرآیندهمین

ددرصدسازگارياینباويزیرااست،شدهدیگرانرضایت
).8(استمتعالخداوندرضایتجلب

بهمنجرتواندمیفردزندگیدرمعنويهوشآگاهانهکاربرد
).9(شودتربزرگجهانودیگرانخویشتن،بارابطهافزایش

درمعنويهوشبررسیبهکههمکارانویعقوبیمطالعهدر
کهدادنشانبودپرداختههمدانبوعلیدانشگاهدانشجویان

01/10و حدوداستبودهنمره01/45معنويهوشنمیانگی
). 3(استبودهبیشترجامعهدرانتظارموردمیانگینازنمره

نتایجپذیرفت،انجاممعلمیتوسطکهدیگرييمطالعهدر
معنويهوشدهیگزارشخودمقیاسمیانگینکهدادنشان

هبود59/49پسردانشجویاندرو84/47دختردانشجویاندر
). 1(است

زندگیدرمعنويهوشيگستردهنقشبهعنایتبابنابراین
متضمنکشورهردانشجویانکهاینبهتوجهباوبشر

وروحیسالمتودیارندآنفردايبالندگیوسازندگی
.استکشورآنآیندهدرمهمیاثراتمنشاآنانجسمی
معنويهوشوضعیتبررسیهدف باحاضرمطالعه
دموگرافیکمشخصاتازبرخیباآنارتباطوویان دانشج

.انجام شده است
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روش بررسی
. توصیفی و از نوع همبستگی استپژوهش حاضر، مطالعه 

هاي رشتهش شامل تمام دانشجویانجامعه آماري پژوه
پرستاري، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مامایی، کارشناسی 

اردانی ـکل، ـعماتاقیـاسـرشناـري، کـوشبـاسی هـکارشن
90-91سال دوم سال تحصیلی هاي پزشکی که در نیمفوریت

در تحصیل را ،ترم2مشغول به تحصیل بوده و حداقل سابقه 
.این دانشکده را داشته اند

با در نظر گرفتن نسبت جنسیت و )نفر584(د تعدااز این 
ر نف164پسر و 56(نفر دانشجو 220گروهاي آموزشی تعداد

انتخاب شدهبنديطبقهتصادفیگیري با روش نمونه) دختر
به عنوان ابزار عبارتی 29معنوي د و از پرسشنامه هوششدن

.پژوهش استفاده شد
اي گزینه5بارتی هوش معنوي به صورت ع29پرسشنامه 

نمره حداقل . شده استاري گذاست و با روش لیکرت نمره 
دهندهنشان)29-67(نمره. باشدمی145و حداکثر نمره 29

متوسطمعنويهوش) 68-106(نمرهضعیف،معنويهوش
این . استباالمعنويهوشبیانگر ) 107- 145(نمرهو

برروي 1387زاده و همکاران در سال پرسشنامه توسط عبداهللا
با روش آلفاينیز هنجاریابی شده و پایایی آن ،دانشجویان

.)10(محاسبه گردیده است 87/0کرونباخ 
یـاري توصیفـماي آـها از روشـهس از جمع آوري دادهپ
راي خالصه کردن ب) ارـمعیراف ـس، انحـانگین، واریانـمی(

ار ـمهاي آـاز روشها هبا توجه به نرمال بودن دادوهاداده
تفاوت میانگین هوش س براي بررسی ـالیز واریانـآن(ی ـتحلیل

راي تعیین بپیرسونبستگیمهاي مختلف، همعنوي در رشته
با استفاده ) گرافیکوش معنوي و عوامل دموهمبستگی بین ه

الزم به .استفاده گردید18SPSSنسخه مارياز نرم افزار آ
ذکر است که این پژوهش پس از کسب اجازه از معاونت 

. محترم آموزشی دانشکده پرستاري و مامایی زنجان انجام شد

در کاملحقیق توضیحات به کلیه شرکت کنندگان در ت
شد و خصوص اهداف طرح و محرمانه بودن اطالعات داده

.رضایتنامه کتبی از آنها اخذ شد

یافته ها
220از مجموعکهدادنشانهادادهتحلیلوتجزیهنتایج
کارشناسیدانشجويدرصد82/16پژوهش،موردنمونه

مامایی،ناپیوستهکارشناسیدرصد64/8مامایی،پیوسته
کارشناسیدرصد82/16پرستاري،کارشناسیددرص73/42

درصد27/7وعملاتاقکارشناسیدرصد73/7هوشبري،
بیندانشجویانسنیدامنه. بودندپزشکیهايفوریتکاردانی

میانگینبیشترین. بود5/21±32/2آنمیانگینوسال33-18
و) 20/27±1/3(ماماییناپیوستهدانشجویانبهمربوطسنی

ودـبلـعماقـاتجویانـدانشهـبوطـربـمآننـیرـمتـک
ودخترانراپژوهشهاينمونهدرصد5/74). 99/0±53/20(
درصد35/11. بودنددادهتشکیلپسرانرادرصد5/25

معدلمیانگین. بودندمجرددرصد65/88ومتاهلهانمونه
. آمددستبه68/16±1/29نیزپژوهشمورددانشجویان

معدلمیانگینرینـبیشتازلـعماتاقرشتهنویاـدانشج
دلـمعرینـکمتازیـپزشکهايتـفوریو) 36/1±32/17(
.بودندبرخوردار) 34/1±38/15(

121±42/17ان ـویـوي دانشجـوش معنـره هـن نمـمیانگی
وي در ـوش معنـمیانگین ه.بود) 145ر ـحداکثو 43لـحداق(

.بود) 3/116±44/18(و در پسران)61/122±9/16(دختران
ویان را نشان می دهد میانگین هوش معنوي دانشج، 1جدول

ن بیشترین نمره مربوط به دانشجویابر اساس نتایج این جدول 
هاي ط به دانشجویان فوریترشته مامایی و کمترین نمره مربو

درصد دانشجویان هوش معنوي 4/83.پزشکی بوده است
د هوش معنوي درص8/1درصد متوسط و 5/14خوب، 

درصد95در سطح معناداري بر همین اساس،.ضعیفی داشتند
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تاري و ـسده پرـکـدانشاي مختلف ـهوي در رشتهـوش معنـه
).p=01/0(شتداري دامامایی با هم تفاوت معنی

میان که نشان دادمبستگی پیرسونهنتایج آزمونهمچنین
و معدل )p=004/0(و سن)p=02/0(با جنسهوش معنوي 

)003/0=p (دانشجویان تفاوت آماري معنی داري وجود دارد.
هوش معنوي در دانشجویان دختر، افرادي که سن و معدل 

.استبوده ر باالتري داشتند بیشت

دانشکده پرستاري و مامایی زنجانهاي مختلف رشتههوش معنوي در دانشجویان میانگین نمرات مقایسه :1جدول 

آزمون اماريانگین نمره هوش معنويمیرشته تحصیلی
122±13کارشناسی پیوسته مامایی

P= 010/0
F= 125/3

5/136±6/9کارشناسی ناپیوسته مامایی
9/119±3/16کارشناسی پرستاري
4/117±64/24کارشناسی هوشبري
7/122±7/13کارشناسی اتاق عمل

1/115±6/14کاردانی فوریت هاي پزشکی

یجه گیريو نتبحث
درصد80ازبیشکهاستآنبیانگرآمدهبدستنتایج

. برخوردارندباالییمعنويهوشازدانشکدهایندانشجویان
تحقیقپیشینهمعنوي،هوشسازهبودنجدیدبهتوجهبا

تحقیقاتجملهاز. استدسترسدرخصوصایندراندکی
) 1390(همکارانوکریمیمطالعهزمینه،ایندرموجود

هـبتگیـهمبس-یـوصیفـتمطالعهیکقالبدرکهباشدمی
پرستارانبالینیصالحیتوويـمعنوشـههـرابطیـبررس

اکثرکهکردندهمشاهدنیزمحققیناین. پرداخته است
2ازهایافتهاین. )11(باالیی داشتندمعنويهوشپرستاران

برمطالعهدوهرکهاینبهتوجهبا. استبحثقابلمنظر
فرضیهاینسو،یکازاست،شدهانجامپرستاريجامعهروي

معنويهوشبودنباالشایدکهگیردمیشکلذهندر
اینتحصیلوکارمحیطبهرشتهایندانشجویانوپرستاران

بهمعنويهوشازروانشناسی،علمدر. باشدمنسوبافراد
واقع،در). 12(شودمییادفردهیجانیپختگیمیزانعنوان

سريیکازبایدردـفوي،ـمعنوشـهازديـمنرهـبهرايـب

داشتن،نگرکلدیدگاهخردمندي،: از قبیلاخالقیهايویژگی
باشدبرخوردارسازشقدرتوپذیريانعطافدلسوزي،

بهپزشکیعلومبامرتبطهايحرفهدرشاید،پس). 13(
درکهماماییوپرستاريپزشکی،چونمشاغلیخصوص

وحساسهايموقعیتباهموارهبیمار،باتنگاتنگارتباط
خود،غنیهايتجربهفراخوربهافراد،مواجه هستندبحرانی
ازنتیجهدروداشتهمسائلبهنسبتتريبینانهروشنرویکرد
.شوندمیبرخوردارباالتريمعنويهوشوقدرت

انجاممطالعاتدرهکهستیمآنشاهدمادیگر،سويازاما
شدهگزارشهمسویینتایجنیزهاگروهسایررويبرشده
هوشخود،پژوهشدر) 1387(همکارانورقیب. است

ارزیابیباالییسطحدررااصفهاندانشگاهدانشجویانمعنوي
هوشوضعیتنیز) 1390(همکارانوحریري. )14(کردند 
باالرااصفهانرشهدولتیهايدانشگاهکتابدارانمعنوي

بااليسطحبتوانیمشایداوصاف،اینبا. )15(کردند گزارش
کلبهرامختلفمطالعاتدرآمدهدستبهمعنويهوش
. بدهیمتعمیمجامعهکردهتحصیلقشربهحداقلیاوجامعه
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جامعهبرحاکممعنويودینیجوبهتوجهبامساله،اینالبته
الزمههايویژگیکهچرا. نیستانتظارازدورماکنونی
بهاعتقادچوندیگريهايتواناییکناردرمعنويهوش

کنندمیپیداتبلوردینیهايارزشوباورهاداشتنومعنویات
بررسیبهچینکشوردرنیز ) 2007(همکارانویانگ). 14(

هوشکهکردندگزارشوپرداختهپرستارانمعنويهوش
بهندارد،پررنگیچنداننقشافرادازگروهایندرمعنوي
وپایینمعنويهوشدارايافراددرصد82ازبیشکهطوري

یافتهاین.)16(داشتندمتوسطمعنويهوشدرصد1/17
مذهبجایگاهبهتوجهباکهگذاردصحهامراینبرتواندمی
سطحدرراخودافرادمعموالما،کشوردردینیعقایدو

). 11(کنندمیارزیابیمعنویاتازباالتري
جنس،بامعنويهوشدارمعنیارتباطازحاکیهایافتهسایر

تاهلوضعیتبامعنويهوشولی. بودتحصیلیرشتهسن و
.نداشترابطه

معنويهوشمطالعات،برخیباهمسوحاضر،مطالعهدر
مطالعهدر. بودپسرانازبیشترداريمعنیطوربهدختران

) 1387(ارانـهمکواوي ـزکو) 1381(ارانـهمکوورـظه
بودپسرانازباالترداريمعنیطوربهدخترانمعنوينگرش

ارتباطنیز) 2006(همکارانوجورجمطالعهدر. )12،17(
بهشد،مشاهدهمعنويهوشوجنسیتبینمعناداريآماري
بهنسبتباالتريمعنويهوشمیانگیناززنانکهطوري
برخاستهرامسالهاینبتوانشاید. )18(بودندبرخوردارمردان

واجتماعیشناختی،زیباییعالیقکهدانستواقعیتایناز
بهبناب). 14(استمردانازتربیشمراتببههازندینی
درمعنويهوشتکاملروندکهاستمعتقدیونگازنقل
اینبا). 13(دگیرمیصورتمردانازمتفاوتیطوربهزنان

وصحرائیانو) 1387(همکارانورقیبمطالعهدروجود
ارتباطمعنويهوشوجنسیتبین) 1390(همکاران
کهمعتقدندمحققینازگروهاین. نداشتوجودمعناداري

ومعنویاتتقویتبرايجامعهدرموجودهاییفرصت

فراهمرامردانمعنويهوشرشدزمینهدینی،هايارزش
).14،19(استکرده

هوشبینمعنادارمثبتارتباطپژوهش،اینهايیافتهدیگراز
) Wollman(ولمنازنقلبهباقري. استسنومعنوي

دارندداريمعنیرابطهسنبامعنويعواملهمهکهنویسدمی
مقاطعدانشجویان) 1387(همکارانوزکويمطالعهدر). 20(

کهبودند،برخورداربیشتريهبیمذنگرشازباالترتحصیلی
فکريسطحوسنبودنباالتربهرامسالهاینبتوانشاید

ویانگمطالعهدر. )17(دادنسبتباالترمقاطعدانشجویان
Yang(مائو & Mao ( کارسابقهومذهبیعقایدسن،نیز

مسالهاین). 16(داشتندمعنويهوشباداريمعنیرابطه
بامعنويهايتجربهبیشترپذیرشدلیلبهاستممکن

مطالعهدرناسازگاريیافتهوجوداینبا. باشدسنافزایش
) 1390(همکارانوزادهاکبريو) 1387(همکارانورقیب

. )14،21(شدمشاهدهمعنويهوشوسنرابطهخصوصدر
بهاست،جوانیدورهدرپژوهشدوهرهاينمونهسنیدامنه

ورقیبمطالعهدردانشجویانسنیمیانگینکهطوري
) 1390(زادهاکبريمطالعهدروسال25) 1387(همکاران

تحتشدتبهاغلبسنیدامنهایندرافراد. استسال32
آنبههنوزشایدوگیرندمیقرارهمدیگرهاينگرشتاثیر

ازايعده). 22(باشندنیافتهدستمعنوییبلوغازدرجه
35سنازپسافرادازبسیاريدردندمعتقنظرانصاحب
کهگیردمیشکلناخودآگاهدرايعمدهتغیراتسالگی

گذارتاثیرآنهامعنويهوشارتقاومعنویترونددرتواندمی
).13. (باشد
ارتباطپژوهشایندرآزمونموردهايفرضیهازیکی

هوشمیانگیناگرچه. بودمعنويهوشباتاهلوضعیت
اینولیبود،مجردافرادازبیشترمتاهلانشجویاندمعنوي

حریرينتایجبایافتهاین. نبوددارمعنیآمارينظرازاختالف
زادهاکبريو) 1390(همکارانوباقري،)1390(همکارانو
نتایجباولی).14،19،20(باشدمیهمسو) 1390(همکارانو
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ومعنویتینبدارمعنیرابطهازحاکیکه) 1387(رقیب
اینرسدمینظربه. )14(نداردمطابقتبودتاهلوضعیت

چرااست،تروسیعمطالعاتانجاموبیشترتاملنیازمندمساله
پختگیبهوکردهتغییرازدواجازپسافراددیدگاهمعموالکه
.رسندمیبیشتريبالندگیو

يمعنوهوشنمرهنظرازداريمعنیتفاوتمطالعهایندر
ماماییوپرستاريدانشکدهمختلفهايرشتهدانشجویانبین

ازناپیوستهماماییدانشجویانکهطوريبه. شدمشاهده
نمرهترینپایینازپزشکیهايفوریتدانشجویانوباالترین

نشانتوکیتعقیبیآزمون. بودندبرخوردارهارشتهبیندر
نمراتیانگینمبیناختالفبهبودندارمعنیایندادکه
وپرستاريپیوسته،ماماییباناپیوستهماماییهايرشته

رغمعلی) 1387(همکارانورقیب. باشدمیمربوطهوشبري
مقطعمتغیرهايومعنويهوشبینداريمعنیرابطهکهاین

خودمقالهدرولینکردند،مشاهدهدانشکدهوتحصیلی
معنويهوشومتغیرهااینبینکهرسدمینظربه«نویسندمی

هايعلتازیکیآنها. »باشدداشتهوجودداريمعنیرابطه
خودبررسیموردهايگروهدرافرادناهمگونیراامراین
بین) 1387(همکارانوزکويپژوهشدر. )14(دانندمی

پزشکیعلوممختلفهايرشتهدانشجویانمعنوينگرش
معنوينگرشبیشترین).17(شدمشاهدهداريمعنیاختالف
مربوطآنکمترینوماماییوپرستاريدانشجویانبهمربوط

دانشجویانما،پژوهشدر. بودبهداشترشتهدانشجویانبه
ویژهتفاوتچندینهاگروهسایربامقایسهدرناپیوستهمامایی
سنیمیانگینمامی این دانشجویان دختر بوده وچون تدارند،

. داد افراد متأهل در این گروه بیشتر استتعوباال داشته
سابقهسالچندیندارايدانشجویاناینازتعداديهمچنین

می تواند به این عوامل مربوط کهباشند،مینیزبالینیکار
..باشد

تحقیقاتوپژوهشاینازحاصلهايیافتهنهاییتحلیلدر
خستینن. باشدسودمندتواندمینکتهچندبهاشارهمرتبط،
تنوعبرخوردیم،آنبهمتونبررسیدرماکهايمساله

مطالعاتدرمعنويهوشارزیابیبراياستفادهموردابزارهاي
. سازدمیدشوارراهایافتهتحلیلومقایسهامکانکهاست

بازعلمازشاخهاینبودننوپابهعمدتاًوضعیتایناگرچه
وابزارهامقایسهتجهدرمطالعاتیانجامولیگردد،می

کنندهکمکتواندمیهاآنخصوصدرنظراتفاقحصول
بامعنويهوشرابطهکهاینبهتوجهباهمچنین. باشد

مشخصقطعیطوربههنوزشناختیجمعیتخصوصیات
زمینهایندرتريعمیقوبیشترتحقیقاتبهنیازاست،نشده
بایدابتداتغیريمهربهبودوارتقابرايکهچرا. داردوجود
انجاملذا.گیرندقرارشناساییموردآنبرتاثیرگذارعوامل

معنويهوشبامرتبطعواملبررسیبرايتکمیلیمطالعات
افراد،معنويهوشسطحارتقايبامسلما،. شودپیشنهاد می

امکانویافتهافزایشافرادسازگاريومسالهحلتوانایی
بینوهیجانیاخالقی،شناختی،حسطوباالترینبهفردرشد

.شودمیفراهمفردي

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از همکاري مسئوالن محترم آموزش و دانشجویان 
محترم دانشکده پرستاري و مامایی زنجان و تمام کسانی که ما 

ي کردند  کمال تشکر و قدردانی را در اجراي این پژوهش یار
.داریم را
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Spiritual Intelligence in Zanjan Nursing and Midwifery Students and its Related Factors
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Background and Objectives: Spiritual intelligence is an important concept in the field of spirituality. It

combines the spirituality and intelligence structures within a new structure. Spirituality helps to better

compatibility with the environment. This study investigated the spiritual intelligence of Zanjan Nursing and

Midwifery students and assessed its relationship with some demographic factors.

Material and Methods: In this correlational study, the intelligence level of 220 students in Nursing and

Midwifery school of Zanjan were measured using the Spiritual intelligence questionnaire consisted of 29

items with the Likert scoring scale. The participants were selected using random sampling. The data was

analyzed using statistical tests at the significant level of P<0.05 in the SPSS-18.

Results: The result of the study revealed that 74.5 percent of the participants were female and 25.5 percent of

were male. The mean age of the students was 21.5 (SD=23.2). The mean GPA of the students was 16.68

(SD=19.2). The mean score of Spiritual intelligence of student was 17.42 (SD=121) with a range of 43-145.

The average of Spiritual intelligence was 16.9 (SD=122.61) among female students and 18.44 (SD=116.3)

among male students. About 83.4 percent of students had good spiritual intelligence, 14.5 percent had

average spiritual intelligence, and 1.8 percent of student had low spiritual intelligence.

Conclusion: Nursing and midwifery studentshavea high level of spiritual intelligence. Personality

characteristics need to be evaluated as predictor of spiritual intelligence.

Key words: spiritual intelligence, student, demographic
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