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 چکیده پژوهش

 را شان جسمي و نيروا سالمت كه شوند مي مواجه زيادي شغلي هاي استرس با روزانه پزشكي گروه هاي رشته دانشجويان زمینه:

 به و كنند اقدام معنوي نگرش شیوه با مشكالت حل براي تا میسازد قادر را ها آن معنوي هوش از استفاده. مي اندازد مخاطره به

 تصمیم بهتر توانند مي و هستند كارآمدتر و تر خالق كنند شادي احساس افراد وقتي. نمايند شادكامي احساس و رسیده حقیقت

 تحصیلي پیشرفت و ترند فعال تحصیلي عملكرد در دارند، بااليي بهزيستي و شادكامي احساس طرفي افرادي كه از نمايند. گیري

 .دارند بااليي

اين مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین هوش معنوي با شادكامي و پیشرفت تحصیلي در دانشجويان پرستاري دانشكده هدف: 

 ام شد.انج 49پرستاري و مامايي قزوين در سال 

نفر از  469اين مطالعه توصیفي تحلیلي به شیوه نمونه گیري سهمیه اي در دانشكده پرستاري و مامايي قزوين انجام شد.روش ها: 

در ترم هاي تحصیلي مختلف به تكمیل پرسشنلمه شادكامي آكسفورد و هوش معنوي پرداختند.  و مامايي دانشجويان پرستاري

  و آمار توصیفي و استنباطي انجام شد. spss41تفاده از تحلیل داده ها با اس تجزيه و

( مونث بودند. نمره كلي %  3/66بود. اكثريت واحدهاي مورد پژوهش) 6/34 ±32/44میانگین سني دانشجويان پرستاري يافته ها:

هوش معنوي و  . بینبه دست آمد62/96±23/46و  11/492 ±64/46هوش معنوي و شادكامي با میانگین و انحراف معیار به ترتیب 

 ,/.000شد. بین هوش معنوي و شادكامي ارتباط معني دار و ضعیفي مشاهده گرديد)نارتباط معني داري مشاهده با معدل شادكامي 

P= 222/0 =R) 

ه توجه ب بار به افزايش شادكامي در دانشجويان مي شود از اين رو مي توان هوش معنوي منجبه نظر مي رسد ارتقا نتیجه گیري: 

 نهايت سالمت رواني دانشجويان كمک كرد. بعد معنوي در دوران تحصیل به بهبود بهزيستي و آرامش و در

 پرستاري دانشجويان،هوش معنوي، شادكامي،پیشرفت تحصیلي،: كلید واژه ها
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 بیان مسئله و اهمیت پژوهش
 

 بیشترين. است گرفته قرار توجه مورد اي فزاينده طور به معنوي موضوعات ي¬مطالعه و دين شناسي روان اخیر، دهه دو در

 به جديدي مفهوم اخیر سال چند در اما. است روان سالمت با معنويت و دين رابطه به مربوط حوزه اين در گرفته صورت مطالعات

 (.4)است گرفته قرار شناسان روان توجه مورد معنوي هوش نام

 گیري اندازه براي را آزموني همچنین او. شد طرح 4بینه آلفرد توسط بیستم قرن اوايل در شناختي توانايي يک عنوان به هوش

 خصوص به و انسان هاي توانايي و ها ظرفیت  قلمروها، ساير به هوش مفهوم گسترش از پس. كرد ابداع افراد هوش بهره میزان

 را هوش و معنويت هاي سازه معنوي، افراد حاالت و رفتارها در مشاهده با 3زايمون شناسي، روان در هیجاني هوش شدن مطرح

 چارچوبي: كند مي تعريف گونه اين را معنوي هوش او. آورد وجود به را معنوي هوش واژه و كرده تركیب جديد سازه يک درون

 سطوح براي بینشي هاي ارزش و حیاتي التسؤا عمیق درك براي نیاز مورد هاي توانايي و ها مهارت دهي سازمان و شناسايي براي

 (. 3) بخشند مي ارتقا را سازمان كل كارايي كاركنان، كاري زندگي كیفیت بهبود بر عالوه كه معنوي آگاهي چندگانه

 غیر ارتباط اين: هستند معنوي هوش سازگارانه كاربردهاي معنويت، از استفاده با مشكل حل هاي تكنیک و مقابله راهبردهاي

 براي كه هايي كاربرد و تعريف به توجه با(. 2) دارد نقش ارتباطالت اين در میانجي يک عنوان به معنوي هوش و است قیممست

 هم. باشد داشته تاثیر افراد همه رواني و جسمي سالمت در معنوي هوش كه دارد وجود احتمال اين است، شده ذكر معنوي هوش

 ديگران با تر عمیق طور به و داده كاهش بتوان را ها اضطراب و ها نگراني و داشته تيثبا با خود تا میكند كمک افراد به چنین

 چندگانه سطوح به نسبت بینش و آگاهي دهنده افزايش معنوي، هاي تمرين دهند، مي نشان شواهد برخي(. 2)نمايند برقرار ارتباط

 مي تأثیر او عملكرد بر كه است فرد باورهاي زيربناي معنوي شهو واقع در (.9)دارند مثبت تاثیر افراد عملكرد بر و هستند هوشیاري

 (.2) شود مي مشكالت برابر در فرد پذيري انعطاف افزايش باعث و گذارد

                                                           
1 Alferd binet 
2 Emmons 
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(. 6) يابد توسعه و رشد تواند مي مستقل طور به كه است چندگانه هاي هوش انواع از يكي معنوي، هوش كه است معتقد  4واقان

 در تقديس حس زندگي، در مأموريت داشتن و معنا حس شامل معنوي هوش است معتقد 3آمارام از نقل به شناس حق همچنین

 (. 6) شود مي دنیا شدن بهتر به معتقد و ماده ارزش از متعادل درك زندگي،

 (.2)شود انسان بهزيستي و سازگاري افزايش موجب میتواند روزمره زندگي در ديني و معنوي الگوهاي كارگیري به طرفي از

 هايي فعالیت. اند بوده پايدارتر هاي لذت دنبال به همواره ها انسان. هستند زودگذر آني هاي لذت كه جا آن از گويد مي 2شاو 

 شادكامي به منجر تواند مي آنها براي سوزي دل ديگران، به كمک جمله از دهند مي انجام معنويت جستجوي براي افراد كه

 چگونگي و انسان شخصیتي هاي جنبه تمامي بر كه اي مالحظه قابل تاثیر دلیل به انسان رواني اطنش و سرزندگي بالندگي،(. 1)شود

 جمله از انسان مثبت احساسات به باستان عهد از. است بوده پژوهشگران توجه مورد همواره دارد، او مختلف رفتارهاي ظهور و بروز

 را شادي سطح، ترين پايین در ارسطو كند مي معرفي را شادكامي نوع هس  ارسطو از نقل به آذربايجاني.  است شده توجه شادكامي

 وي. است معنويت از برآمده شادي شادي، سوم نوع و است كامیابي و موفقیت همان شادي باالتر سطح در. داند مي لذت همان

(. 4)دارد دادن انجام ارزش القياخ لحاظ از كه چیزي انجام از بلكه شود نمي حاصل امیال ارضاي از حقیقي شادكامي است معتقد

 با مثبت روابط منفي، عواطف فقدان و زندگي در رضايت مثبت، هیجانات از اند عبارت كه است اساسي جزء سه داراي شادكامي

 داراي شادكامي( . 40)هستند شادكامي اجزاي ديگر از نیز ديگران داشتن دوست و شخصي رشد زندگي، بودن هدفمند ديگران،

 اين در. است ارتباطات كیفیت ارتقا و تفكر قدرت افزايش اثرات اين جمله از است، مختلف افراد براي اثربخشي و بتمث اثرات

 خود وظايف. ترند موفق خود مشاغل در شادكام افراد. كنند مي كمک ديگران به افراد و يافته افزايش دوستي نوع احساس حالت

 را انديشي مثبت روزمره، هاي فعالیت انجام هنگام شاد، روحیه داراي افراد(. 40)دارند ريبیشت مساله حل قدرت و داده انجام بهتر را

 زندگي بزرگ و كوچک مشكالت با رويارويي هنگام بیشتر انديشي چاره قدرت داراي و میدهند قرار خود هاي فعالیت سرلوحه

 خود اطراف محیط و خود از بیشتر رضايت احساس داراي انسان كه شود مي پديدار هنگامي شادكامي ديگر عبارت به. هستند

 بااليي پذيري مسئولیت حس داراي سالم و شاد هاي انسان كنوني متمدن جوامع در كه اند داده نشان همچنین مطالعات(. 44)است

 افراد. است رموث ها آن اثربخشي و بهینه برعملكرد و داشته شگرفي تاثیر شاغلین زندگي در شادكامي مثبت احساس. بود خواهند

 اتفاقات به نسبت منفي هاي سوگیري جهت به و هستند خود اطراف رويدادهاي به نسبت بینانه خوش و مثبت نگرشي داراي شادكام

 زيادي شغلي هاي استرس با روزانه پزشكي گروه هاي رشته دانشجويان(. 43)دارند وقايع اين از بهینه استفاده در سعي خود، دنیاي

 كند، كمک آنها به تواند مي آنچه شرايطي چنین در. اندازد مي مخاطره به را شان جسمي و رواني سالمت كه شوند مي مواجه

 و ارزش درك و مسائل حل در آن كارگیري به و خود معنوي هاي تجربه به توجه در را ها آن تواند مي زيرا(. 42)است معنويت

 كنند اقدام معنوي نگرش شیوه با مشكالت حل براي تا میسازد قادر را ها آن معنوي هوش از استفاده(. 49)دهد ياري زندگي غناي

 تصمیم بهتر توانند مي و هستند كارآمدتر و تر خالق كنند شادي احساس افراد وقتي. نمايند شادكامي احساس و رسیده حقیقت به و

 احساس كه نوجواناني. است شادكامي دارد، هرابط تحصیلي پیشرفت با كه مهم هاي متغیر از يكي ديگر طرف از(. 42)نمايند گیري

 طهماسبي علي پژوهش در(. 42.)دارند بااليي تحصیلي پیشرفت و ترند فعال تحصیلي عملكرد در دارند، بااليي بهزيستي و شادكامي

 (.46)است شده مشاهده معناداري ارتباط دانشجويان تحصیلي پیشرفت و شادكامي بین نیز ايران در همكاران و

 و جنس و سن متغیرهاي و معنوي هوش نمرات میانگین بین كه است آن از حاكي كاران هم و رحیمي مطالعه ديگر طرف از 

 (.46)ندارد وجود معناداري تفاوت آماري نظر از معدل با آن ارتباط و آموزشي دوره گذراندن تحصیلي، سال و تاهل وضعیت

                                                           
1vaughan  
2 Amram 
3 Shaw 
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 از بیشتر معنوي هوش و شادكامي میانگین مامايي، دانشجويان در كه است هشد ذكر نیز  همكاران و رئیسي از ديگري مطالعه در

 داري معني ارتباط تحصیلي پیشرفت و شادكامي بین مطالعه اين در  همچنین. باشد مي عمومي پزشكي و پرستاري دانشجويان

 (.41)است نشده مشاهده

 جديد موضوعي دارد، وجود هوش اين با رابطه در كه اييه نظريه و معنوي هوش سازه كه گرفت نتیجه چنین توان مي پايان در

 انجام متفاوتي نتايج با و تحصیلي پیشرفت و شادكامي با معنوي هوش ارتباط زمینه در ما كشور در اندكي تحقیقات. است تازه و

 خدمات ارائه در ماماها و انپرستار نقش بین اين در و است نگر كلي مراقبت هاي جنبه از يكي معنوي مراقبت ارائه امروز.است شده

 هاي برنامه از بسیاري زيربنا تواند مي مراقبت نوع اين در دخیل متغیرهاي به توجه لزوم بین اين در باشد اهمیت حائز بیماران به

 بررسي هدف با اي مطالعه كه شدند برآن پژوهشگران رو اين از. باشد درماني و بهداشتي سیستم در الخصوص علي آموزشي

 دهندگان ارائه كه قزوين پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشجويان شادكامي و تحصیلي پیشرفت با معنوي هوش باطارت

 .دهند انجام هستند كشور آينده در بهداشتي خدمات

 

 

 

 مروری بر مطالعات

 .است گرفته قرار بررسي مورد مطالعه 6 حاضر مطالعه با سو هم بخش اين در

  قم پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان در تحصیلي پیشرفت و شادكامي با معنوي هوش ارتباط تعیین هدف با ارانك هم و رئیسي

 هاي رشته دانشجويان كلیه آماري جامعه. بود تحلیلي– توصیفي مطالعه يک پژوهش اين كه دادند انجام 4244 سال در پژوهشي

 قرار مطالعه مورد سرشماري گیري نمونه روش به نفر 290. بودند قم پزشكي  علوم هاي دانشگاه پزشكي و مامايي و پرستاري

 هوش نامه پرسش شامل استفاده مورد نامه پرسش. بود دانشجو تمايل عدم نیز و اول ترم دانشجويان مطالعه از خروج معیار. گرفتند

 هوش كلي نمره میانگین كه ددا مي نشان همبستگي آزمون. بود دموگرافیک مشخصات و آكسفورد شادكامي و بديع معنوي

 باشد بیشتر معنوي هوش هرچه عبارتي به(. P=0.000) داشت معنادار و مستقیم رابطه شادكامي كلي نمره میانگین با معنوي

   P=0.041 r=0.124داشت وجود ضعیفي و مثبت رابطه دانشجويي دوره معدل با معنوي هوش بین و شود مي بیشتر هم شادكامي

.  r=0.001 و P=0.948 نشد مشاهده معناداري رابطه( دانشگاه معدل میانگین) تحصیلي پیشرفت با شادكامي تباطار نظر از اما

 كه طوري به(. r=1.99و P=0.048)دارد معناداري تفاوت جنس دو بین معنوي هوش میانگین نمره كه داد نشان t آماري آزمون

 تفاوت جنس دو بین در شادكامي نمره كه شد مشخص آزمون همین از استفاده با. بود مردان از بیشتر زنان در معنوي هوش میانگین

 بین در معنوي هوش و شادكامي نمره میانگین كه داد نشان واريانس آنالیز آزمون(. r=0.048 و p=0.396)ندارد معناداري

 در كه طوري به. داشت وجود معناداري تفاوت مختلف تحصیلي هاي مقطع و رشته بین در نیز و اقتصادي سطح مختلف طبقات

 كه انجايي از بنابراين.باشد مي عمومي پزشكي و پرستاري دانشجويان از بیشتر معنوي هوش و شادكامي میانگین مامايي، دانشجويان

 روان بهداشت اهمیت نیز و است دانشجويان تحصیلي پیشرفت و شادكامي با معنوي هوش ي رابطه دهنده نشان تحقیق اين

 هايي برنامه و افراد معنوي هوش افزايش ي زمینه در مستمر، و مناسب هاي آموزش با است بهتر ها، دانشگاه و جامعه دانشجويان،

 (41. )شود تالش دانشجويان، ديني هاي ارزش تقويت جهت در
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 انجام را يا مطالعه تحصیلي پیشرفت با آموزان دانش نفس عزت و معنوي هوش رابطه تعیین هدف با همكاران و پور فراهنگ

 كلیه شامل پژوهش  آن آماري جامعه كه بود اي مقايسه و همبستگي  _توصیفي نوع از پیمايشي بررسي يک حاضر مطالعه. دادند

 فرمول از استفاده با كه بود نفر 2429 بر بالغ  كه بود 10-40  تحصیلي سال در تبريز يک ناحیه متوسطه سوم سال آموزان دانش

 نامه پرسش نوع دو از پژوهش اين در.بودند گرفته قرار مطالعه مورد اي خوشه گیري نمونه با آموز دانش نفر 226 كوكران

 آيزنک نفس عزت ي نامه پرسش كه.بود شده استفاده معنوي هوش و نفس عزت به مربوط اطالعات آوري جمع براي استاندارد

 پرسش.است نفس عزت میزان بیشترين 32 نمره و نفس به  زتع كمترين بیانگر صفر نمره كه بود دارا را  اي گزينه سه سوال 20

 340 نمره بیشترين و 93 نمره كمترين. باشد مي سوال 93 شامل بود همكاران و بديع مقاله از برگرفته كه معنوي هوش استاندارد نامه

 از رابطه بررسي براي و معیار فانحرا میانگین، فراواني، مثل توصیفي آمار هاي روش پژوهش اين در. بود معنوي هوش به مربوط

 گانه 9 هاي مولفه كه رسیدند نتیجه اين به كه.كردند استفاده مستقل t از ها گروه میانگین مقايسه براي و پیرسون همبستگي ضريب

 شكالت،م با مقابله توانايي اعتقادي، و كلي تفكر: اولويت ترتیب به آموزان دانش نفس عزت میزان بر %96 میزان به معنوي هوش

 بنابراين. است دختران از بیشتر پسران نفس عزت ها گروه بین مقايسه در و بود موثر عالقه و عشق آگاهي، خود اخالقي، سجاياي

 بین داد، نشان پژوهش نتايج كه آنجا از.باشد داشته موثري نقش ها آن نفس عزت افزايش در تواند مي افراد در انتقادي تفكر وجود

 و بودن مهم به توجه با كه میشود پیشنهاد لذا.ندارد وجود معناداري رابطه آنها تحصیلي پیشرفت و موزانآ دانش معنوي هوش

 مادي چه) جانبه همه پیشرفت و رشد در متعال هوش به حقیقي ايمان تأثیرعمیق به توجه با و معنويت و معنوي هوش تأثیرگذاري

 مادران، جمله از تربیت و تعلیم مجريان تمام بلكه مدارس، معلمان و مشاوران و مديران تنها نه زندگي مسیر تمام در( مادي غیر چه

 افزايش و خودسازي به اول وهله در تكمیلي؛ تحصیالت هاي دوره استادان تا دبستاني پیش دلسوز مربیان سپس و تولد بدو از

 و هوش اين صحیح رشد و انتقال به دوم ۀوهل در و دهند اهمیت معنويت حیطه در پژوهش و تحقیق و خود اطالعات و معلومات

 (.44) بگذارند وقت دقیق و علمي صورت به معنويت

 سال در كرمان پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشجويان معنوي هوش تعیین هدف با پژوهشي  كاران هم و رحیمي

 رازي دانشكده مامايي و پرستاري دانشجويان تمام شامل پژوهش جامعه. بود توصیفي و مقطعي مطالعه يک كه دادند انجام 4244

 نفر 420) بود نفر 333 ها آن تعداد و سرشماري روش از گیري نمونه. بودند كارشناسي مقطع در كرمان پزشكي علوم دانشگاه

 توسط كه بود معنوي هوش سوالي 93 نامه پرسش مطالعه اين در پژوهش ابزار ،(مامايي دانشجوي نفر 63 و پرستاري دانشجوي

 از هريک براي اي گويه 93 مقیاس اين گذاري نمره منظور به. بود شده سنجیده آن پايايي و روايي كه شد تهیه همكاران  و بديع

 از پس. شد گرفته نظر در 0،4،3،2،9 نمره ترتیب به "مخالف ،كامال"مخالف"،"حدودي تا" ،"موافق" ،"موافق كامال" گزينه پنج

 Anova و مستقلt) متريک پارا آماري هاي آزمون از استفاده با و 30 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده آوري جمع

 سني گروه % 6662  كه شد تكمیل(  مامايي نفر 22 و پرستاري نفر 432)نفر 412 توسط نامه پرسش. گرفتند قرار تحلیل تجزيه مورد(

 كل معدل نظر از كه بودند تحصیل سوم سال در دانشجويان از %9466 همچنین. دبودن مجرد و خانم بود،اكثرا سال 30 دانشجويان از

 و باال نسبتا كه  420606 ±  46641 دانشجويان معنوي هوش نمره میانگین كه داد نشان نتايج. بود 46 زير دانشجويان معدل 2664%

 سال و تاهل وضعیت و جنس و سن متغیرهاي و معنوي هوش نمرات میانگین بین كه است آن از حاكي نتايج ساير.است مطلوب

 نظر به مطالعه نتايج به توجه با.  ندارد وجود معناداري تفاوت آماري نظر از معدل با ارتباط در آموزشي دوره گذراندن تحصیلي،

 و تر موفق اي حرفه آينده ساز زمینه بتواند قوت نقطه يک عنوان به دانشجويان معنوي و انساني هاي ظرفیت به توجه رسد مي

 و ارزش درك بر را دانشجويان تواند مي آن تبیین و معنوي هوش به توجه لذا باشد، مامايي و پرستاري گروه دو هر در تر مطلوب

 و مامايي و پرستاري رشته ماهیت به توجه با همچنین.  رساند ياري جهان و ديگران خود، با پیوند در و مسائل حل زندگي، معناي

 در بتواند مامايي و پرستاري دانشجويان معنوي هوش تقويت كه گفت بتوان شايد بیماران با ماماها و پرستاران نزديک تعامالت
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 و پرستاري دانشجويان و معنوي هوش دهنده ارتقا بتواند كه درسي محتواي علت همین به. باشد مؤثر بیماران از مراقبت نحوه

 مناسب آموزشي محیط و محتوا راستا اين در كه است الزم و شود گنجانده اماييم و پرستاري آموزش برنامه در بايد باشد مامايي

 (.46) گردد فراهم نیز

 فاطمه بیمارستان پرستاران در دموگرافیک هاي متغیر و شادكامي و معنوي هوش بین رابطه تعیین هدف با كاران هم و باقري

 شامل پژوهش جامعه. بود تحلیلي– توصیفي مطالعه اين كه دادند جامان 4240 سال در پژوهشي بوشهر شهرستان الهدي بنت و الزهرا

 نمونه روش از استفاده با سپس. بود شده برآورد(4464) مورگان جدول وسیله به نمونه حجم. بودند بیمارستان در شاغل پرستاران

 جلسه برگزاري از بعد. شدند راجاستخ ها بیمارستان هاي بخش از كدام هر در شاغل پرستاران اسامي تصادفي- اي طبقه گیري

 اطالعات شامل نامه پرسش. شد پر %10 كه شد توزيع نامه پرسش 492 كه شد توزيع نامه پرسش مسئوالن و سوپروايزر با توجیهي

 اساس بر آن پايايي و روايي كه معنوي هوش نامه پرسش.بود غیره و تحصیالت كار، محل بخش سن، جنس، شامل دموگرافیک

 سوال، 29 معنوي تجربیات ، سوال 22 متعالي آگاهي خود مولفه 9 كه است سوال 46 حاوي. باشد مي  0642 باخكرون ضريب

 از و است گزينه چهار داراي عبارت هر. بود لیكرت روش به گذاري نمره روش. سنجد مي را سوال 6 بخشش و سوال 44 شكیبايي

 گزينه و 3 نمره ندرت به ،گزينه 2 نمره اغلب گزينه ، 9 نمره كند انتخاب ار تقريبا گزينه آزمودني اگر. میكند پیروي 9-4 الگوي

 اكسفورد دانشگاه توسط و بود سوال 34 حاوي كه اكسفورد شادكامي نامه پرسش چنین هم و.  شد داده وي به را 4 نمره هرگز

 سپس و شد مقیاس لیكرت توسط آن گذاري نمره. شد گرفته بهره شادكامي سنجش جهت شد ترجمه پور علي توسط و ساخته

 نرم توسط كه بود 16-0 بین نمرات سواالت، به توجه با. بود شده گرفته نظر در الف،ب،ج،د هاي گزينه ترتیب به 0،4،3،2 نمرات

 مستقیمي معنادار و خطي رابطه شادكامي و معنوي هوش بین كه داد نشان تحلیل  و تجزيه. شد انجام  آماري تحلیل SPSS  افزار

( P<0.000) معنوي تجربیات ،(P<0.001) متعالي خودآگاهي مولفه سه معنوي، هوش مولفه 9 بین از(.  p<0.000)دارد جودو

) نشد مشاهده معناداري رابطه شادكامي با بخشش چهارم، عامل در  تنها و داشتند مستقیم رابطه شادكامي با(P<0.002)شكیبايي و

P<0.11 .)ارتباط شكیبايي يعني معنوي هوش هاي مولفه از يكي با شادكامي با كار محل بخش هاتن دموگرافیک مشخصات بین از 

 (.13) (P<0008)داشت وجود معناداري ارتباط هم شادكامي و كار محل بین همچنین(. P<0.003) داشت وجود معناداري

 معنوي هوش براساس  خراسان شكيپز علوم دانشگاه  دانشجويان شادكامي بیني پیش تعیین هدف با كاران هم و نژاد ضمیري

 به همبستگي ضريب به توجه با نمونه حجم. باشد مي تحلیلي-مقطعي نوع از مطالعه اين كه دادند انجام 4243 سال در پژوهشي

 به متناسب اي طبقه گیري نمونه روش از. گرفتند قرار بررسي مورد نفر 434 مطالعه اين در كه بود شده برآورد نفر 406 آمده دست

 مقیاس همچنین معنوي، هوش شناسي خود مقیاس شناختي، جمعیت ساخته محقق نامه پرسش افراد. شد استفاده تصادفي صورت

 ساخته معنوي هوش هاي توانايي سنجش منظور به  كینگ توسط معنوي هوش نامه پرسش. نمودند تكمیل را آكسفورد شادكامي

 شامل كه كند مي ارزيابي اصلي بعد 9 در را معنوي هوش به مربوط توانايي كه بود عبارت 39 داراي نامه پرسش اين. بود شده

 من مورد در هیچ" از تايي 2 لیكرت صورت به آن هاي پاسخ. بود متعالي آگاهي شخصي، معناي تولید موجودي، انتقادي تفكر

 بار اولین براي كه آكسفورد اميشادك اي گزاره 34 نامه پرسش. باشد مي "میكند صدق من مورد در كامال" تا"كند نمي صدق

-430 معنوي هوش سواالت مقیاس و بود 16-0 ي محدوده در شادكامي سواالت مقیاس. شد ساخته كاران هم  و  ارگايل توسط

 افزار نرم توسط  step wise گام به گام روش به گانه چند رگرسیون و مستقل T و پیرسون توسط آماري تحلیل.باشد مي 39

SPSS 20 برابر متغیر دو اين بین همبستگي ضريب كه شد مشخص معنوي هوش با شادكامي ارتباط بررسي در.شد تحلیل و هتجزي 

r=0.505 بود بوده معنادار آماري نظر از كه آمده دست به (P<0.001 .)و معنوي هوش تنها دموگرافیک متغیرهاي بین  از 

 هاي گروه در معنوي هوش میزان كه شود مي پیشنهاد پژوهش تايجن به توجه بودبا دار معني شادكامي  بیني پیش در جنسیت
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 پیشنهاد باشد، مي شناختي و اجتماعي عاطفي، هاي مولفه داراي شادكامي كه انجا از جنین هم.شود مقايسه يكديگر با مختلف

 (.30) گیرد قرار مطالعه مورد هم شادكامي منابع ساير میشود

 در تحصیلي عملكرد و پرخطر، رفتارهاي افسردگي، در مذهبي دخالت نقش تعیین هدف با اي مطالعه  همكاران و كنگ

 رفتارهاي در مشاركت افسردگي، عاليم شخصي، معنويت بین تعامل. دادند انجام  3044 سال در  آمريكايي اي كره نوجوانان

 مذكر نفر 430 و مونث 431 كه نوجوان 391 از نامه پرسش يک از استفاده با ها داده. شد گزارش اي كره نوجوانان بین در پرخطر

 در دموگرافیک اطالعات كه بود شكل اين به مطالعه روش. باشد مي سال 43-44 آنان سني محدوده. كردند آوري جمع بودند

 تحصیالت سطح  مهاجرت، سن مادر، و پدر اصلي كشور مهاجرت، سن اصلي، كشور مدرسه، در تحصیلي سال جنس، سن، مورد

 كلیسا در مذهبي هاي فعالیت میزان سنجش براي مقیاسي همچنین و منزل در مكالمه براي استفاده مورد زبان نوع  مادر، و پدر براي

 مي كلیسا با رابطه و خصوصي هاي شیوه و ها باور ، ديني روزانه تجارب گیري اندازه عنوان به فردي معنويت.  شوند مي سنجیده

 اين به. است بوده مرتبط افسردگي عاليم و دانشجو نمرات میزان با فردي معنويت و كلیسا با ملتعا سطح كه داد نشان نتايج و باشد

 عاليم میزان كه دهد مي نشان نتايج. كردند دريافت را بااليي نمره میزان آن تاثیرات و كلیسا در شركت با است بوده حالت

 (.34) است بیشتر پسران در باالتر نمرات و بیشتر دختران در افسردگي

 

 

 

 است، معنوي هوش آموزش براي مناسبي زمان دانشجويي دوران كه گرفت نتیجه چنین توان مي شده ذكر مطالعات مجموع از

 هاي تجربه به توجه در را دانشجو تواند مي معنويت پرورش و پروراند مي ذهن در زمینه اين در فراواني سؤاالت دانشجو كه چرا

 دانشجويان تحصیلي پیشرفت كه جا آن از. دهد ياري زندگي معناي و ارزش درك و مسائل لح در آن كارگیري به و معنوي

 بیش توجه مقوله اين به پزشكي آموزش ريزان برنامه و مسئوالن شود مي پیشنهاد دارد؛ ارتباط جامعه سالمت با پزشكي هاي گروه

 .دارند مبذول تري
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 ی پژوهشها و مشکالت اجرایمحدودیت
 

تكمیل ناكامل برخي از پرسشنامه ها كه جهت كاهش اين محدوديت عالوه بر اخذ رضايت دانشجويان، هدف پژوهش به آنها 

 توضیح داده شد و پرسشنامه ها در حضور محقق تكمیل شدند.

 

 هاتعریف واژه

 سؤاالت عمیق درك براي نیاز مورد هاي توانايي و ها مهارت دهي سازمان و شناسايي براي چارچوبي معنوي هوش :هوش معنوی
 سازمان كل كارايي كاركنان، كاري زندگي كیفیت بهبود بر عالوه كه معنوي آگاهي چندگانه سطوح براي بینشي هاي ارزش و حیاتي

 تعريف مي شود. بخشند مي ارتقا را
 میانگین نمره در هر ترم تحصیلي تعريف مي شود.: پیشرفت تحصیلی

 

 و انسان شخصیتي هاي جنبه تمامي بر كه اي مالحظه قابل تاثیر دلیل به انسان رواني نشاط و سرزندگي ي،بالندگ :شادکامی

 دارد. او مختلف رفتارهاي ظهور و بروز چگونگي
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 فصل دوم
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 هدف اصلی طرح 

 4249 سال در قزوين مامايي و رستاريپ دانشكده دانشجويان در تحصیلي پیشرفت و شادكامي با معنوي هوش ارتباط تعیین

 اهداف فرعی 
 4249 سال در قزوين مامايي و پرستاري دانشكده  دانشجويان در معنوي هوش میزان تعیین-

 4249 سال در قزوين مامايي و پرستاري دانشكده  دانشجويان در شادكامي میزان تعیین -

  4249 سال در قزوين مامايي و ستاريپر دانشكده  دانشجويان در تحصیلي پیشرفت میزان تعیین-

 4249 سال در قزوين مامايي و پرستاري دانشكده  دانشجويان در تحصیلي پیشرفت و معنوي هوش بین ارتباط تعیین-

 4249 سال در قزوين مامايي و پرستاري دانشكده دانشجويان در شادكامي و معنوي هوش بین ارتباط تعیین-

 4249 سال در قزوين مامايي و پرستاري دانشكده  دانشجويان در اجتماعي و فردي مشخصات و معنوي هوش بین ارتباط تعیین-

 4249 سال در قزوين مامايي و پرستاري دانشكده  دانشجويان در اجتماعي و فردي مشخصات و شادكامي بین ارتباط تعیین-

 

 پژوهش: سوال
 است؟ چگونه 4249 سال در قزوين ييماما و پرستاري دانشكده  دانشجويان در معنوي هوش وضعیت -

 است؟ چگونه 4249 سال در قزوين مامايي و پرستاري دانشكده دانشجويان در شادكامي وضعیت -

  است؟ چگونه4249 سال در قزوين مامايي و پرستاري دانشكده دانشجويان در تحصیلي پیشرفت میزان -

 4249 سال در قزوين مامايي و پرستاري دانشكده دانشجويان رد اجتماعي و فردي مشخصات و معنوي هوش بین ارتباطي چه -

 دارد؟ وجود

 وجود 4249 سال در قزوين مامايي و پرستاري دانشكده  دانشجويان در اجتماعي و فردي مشخصات و شادكامي بین ارتباطي چه-

 دارد؟

 

 ت پژوهشفرضیا
 

 .وجود دارد ارتباطبین هوش معنوي و پیشرفت تحصیلي 

 وجود دارد. ارتباط شادكاميو وي هوش معنبین 
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 نوع مطالعه

 آوري فن و تحقیقات معاونت از مجوز دريافت از پس پژوهشگر. است مقطعي نوع از تحلیلي توصیفي مطالعه يک پژوهش اين

 اطالعات آوري جمع به سواالت به پاسخگويي و آنان به تحقیق اهداف بیان با پژوهش مورد واحدهاي شناسايي و دانشكده

 پرداخت.

 جمعیت مورد مطالعه 
 كارشناسي مقطع در قزوين مامايي و پرستاري دانشكده مامايي پرستاري، هاي رشته دانشجويان كلیه  را پژوهش اين آماري جامعه

 .دادند تشكیل

 

 گیریحجم نمونه و روش نمونه
 

دانشكده پرستاري و مامايي قزوين در مقطع كارشناسي  مامايي پرستاري، هاي رشته دانشجويان كلیه آماري اين پژوهش را  جامعه

در صورت احراز شرايط وارد  نمونه گیري سهمیه اي  به شیوه نفر مي باشند 266كه معادل  واحدهاي مورد پژوهش دادند.تشكیل 

مايي به تفكیک ترم تحصیلي با تعیین دن آمار دانشجويان پرستاري و مادين شكل كه پژوهشگر پس از مشخص نموب شدندمطالعه 

 42زمان تكمیل هر پرسشنامه . تعداد نمونه به شیوه غیر تصادفي به سراغ شركت كنندگان رفت و به تكمیل پرسشنامه پرداخت

 از خروج معیار. محل تكمیل پرسشنامه دانشكده پرستاري و مامايي و در زمان استراحت دانشجويان بود.  شددقیقه در نظر گرفته 

 مي باشد. در شركت به دانشجو تمايل عدم نیز و اول ترم دانشجويان شامل مطالعه

 
 

 = i n 

 =2dو  =  02/0مربوط به میانگین نمره هوش معنوي و  = 12/41( پس از جايگذاري مقادير 41با استناد به مقاله مرضیه ريیسي)

 نمونه مورد نیاز بود. 414تعداد  %30دانشجو برآورد شد. با برآورد درصد ريزش به میزان  424د نمونه فرمول زير تعدادر  

 

Ni  40يعني تعداد دانشجويان هر ورودي مثال پرستاري بهمن 

N  دانشجوي پرستاري و مامايي 266يعني تعداد كل جامعه يعني 

Ns  نفر  414تعداد نمونه اي كه ابتدا محاسبه كرديم 
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 حجم نمونه نهايي                                                                          

 

   inسهم هر ترم بر اساس فرمول تعداد دانشجويان به تفكیک ترم و رشته تحصیلي

 43=99/42 نفر                                               31، 40پرستاري بهمن 

 49=10/46 نفر                                              22،  44پرستاري بهمن 

 49=23/46 نفر                                                   29مهر 43پرستاري 

 42=90/49 نفر                                                20بهمن  43پرستاري 

 42=23/46 نفر                                                  29 مهر 44پرستاري 

 49=10/46 نفر                                                  22مهر  40پرستاري 

 32=43/32 نفر                                                  29مهر  42پرستاري 

 44=46/43                                             نفر     36پیوسته  40مامايي 

 42=31/46 نفر                                                 26پیوسته  44مامايي 

 42=10/46 نفر                                                22پیوسته  43مامايي 

 42=90/49                                 نفر                20پیوسته  42مامايي 

 1=60/4 نفر                                             30نا پیوسته   43مامايي 

 49=19/42 نفر 22ناپیوسته  42مامايي 

 414تعداد حجم نمونه= 266تعداد كل=

 

 پرسشنامه تكمیل گرديد. 469پس از اتمام نمونه گیري 

 
 

 انجام مطالعه مكان و زمان
 وابسته به  دانشگاه علوم پزشكي قزوين قزوين مي باشد. محیط پژوهش، دانشكده پرستاري و مامايي قزوين

 
 
 
 
 



18 
 

 
 
 

 متغیرهاي تحقیق

                                 

 مشخصات                     

 متغیر  

    

 مستقل

 وابسته

زمینه 

اي يا 

مداخله 

 گر

 كیفي كمي

 مقیاس ميتعريف عل

 پیوسته

گ

س

س

 ته

 رتبه اي اسمي

 *   جنس
  *  

 مونث/مذكر به شیوه خود گزارش دهي تكمیل مي شود

 *   سن
*    

 سال ه شیوه خود گزارش دهي تكمیل مي شود

 *   دين
  *  

منظور از دين، اعتقاد دانشجويان به يكي از اديان آسماني 

 است. 

 اسالم

 *   مذهب
  *  

مذهب، اعتقاد دانشجويان به يكي ازمذهاب منظور از 

 دين اسالم است.

 شیعه/سني

 *   محل تولد
  *  

منظور از محل تولد يكي از شهر هاي كشور است كه 

 محل صدور شناسنامه مي باشد.

 شهر

 *   رشته تحصیلي
  *  

منظور از رشته تحیصلي ،رشته اي است كه اكنون در آن 

 مشغول به تحصیل مي باشند.

 تاري/ماماييپرس

شیوه پذيرش در 

 دانشگاه

  * 
  *  

منظور از سهمیه امتیازي است كه در رتبه كنكور 

 سراسري موثر مي باشد.

سهمیه مناطق                               سهمیه شاهد و 

 ايثارگر                          سهمیه كارمند

 *   وضعیت تاهل
  *  

 /مطلقه /بیوهمتاهل مجرد/ وضعیت ازدواج دانشجو

 *   تحصیالت پدر

   * 

بیسواد،ابتدايي،راهنمايي ،متوسطه  از طريق پرسشنامه

،كارداني،كارشناسي،كارشناسي ارشد حوزوي 

 و باالتر

 *   تحصیالت مادر

   * 

بیسواد،ابتدايي،راهنمايي ،متوسطه  از طريق پرسشنامه

،كارداني،كارشناسي،كارشناسي ارشد حوزوي 

 و باالتر

 *   شغل پدر
  *  

بیكار،آزاد،كارگر،كارمند                        از طريق پرسشنامه

                   و...روحاني  

 *   شغل مادر
  *  

خانه دار،كارگر كارمند                  روحاني    از طريق پرسشنامه

                   و...

 *   وضعیت درآمد

   * 

 زير پانصد هزار تومان هاز طريق پرسشنام

 بین پانصد هزار تومان تا يک میلیون

 بین يک تا دو میلیون

 بیش تر از دو میلیون

 *   معدل ديپلم
*    

  میانگین نمره كل دوره متوسطه مي باشد

میانگین معدل 

 فعلي

  * 
*    

  میانگین نمره كل دوره تحصیل تا كنون

معدل در هر ترم 

تحصیلي به 

 ترتیب

  * 

*    

  مینانگین نمره در هر ترم تحصیلي 

  *  شادكامي

 *   

نمره اي است كه آزمودني از پرسش نامه شادكامي 

 اكسفورد دريافت مي كند.

به عنوان سطح پايین 34تا  0از   

به عنوان سطح متوسط 21تا  20از   

 به عنوان سطح باال 16تا  24از 
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   * هوش معنوي

 *   

 دهي سازمان و شناسايي براي چارچوبي معنوي هوش

 عمیق درك براي نیاز مورد هاي توانايي و ها مهارت

 سطوح براي بینشي هاي ارزش و حیاتي سؤاالت

 كیفیت بهبود بر عالوه كه معنوي آگاهي چندگانه

 ارتقا را سازمان كل كارايي كاركنان، كاري زندگي

 تعريف مي شود. كه با ابزار سنجیده مي شود. بخشند مي

 :اول حیطه .است حیطه 9در گويه 93 شامل رسشنامه

 توانايي :دوم گويه(،حیطه 43اعتقادي) بعد و كلي تفكر

 :سوم گويه(،حیطه 42مشكالت) با تعامل و مقابله

 حیطه گويه(، 1اخالقي) سجاياي به پرداختن

 گويه(. 6عالقه) و عشق و خودآگاهي:چهارم

به عنوان سطح پايین 64تا  4از   

وان سطح متوسطبه عن 424تا  60از   

 به عنوان سطح باال340تا  490از 

  *  پیشرفت تحصیلي

*    

 نمره معدل منظور میانگین كل دوره تحصیل دانشجو است

 

 ها و ابزار آنروش گردآوری داده
 بخشي مي باشد: 2ابزار جمع آوري اطالعات در اين پژوهش پرسشنامه اي 

 و بديع معنوي هوش پرسشنامه-3دموگرافیک اطالهات-4:بخش سه در كه باشد مي شنامهپرس حاضر مطالعه در اطالعات آوري جمع ابزار

 نتايج بودن اعتماد قابل جهت.بود خواهد(تحصیلي پیشرفت سنجش جهت) دانشجويان معدل میانگین-2 و آكسفورد شادماني پرسشنامه

 هر در دانشجويان معدل دانشكده آموزش به مراجعه با اندانشجوي شناسايي و پرسشنامه پرسشنامه هر به كد ارائه با پژوهشگر بخش اين

  شناسايي قابل پژوهشگر براي تنها كنندگان شركت كه باشد مي نكته اين ذكر به الزم آورد خواهد بدست را كلي صورت به و نیمسال

 .ماند  باقي محرمانه صورت به شده آوري جمع اطالعات كلیه و ندماند

 :دموگرافیک اطالعات

 شغل پدر، شغل مادر، ،تحصیالت پدر تحصیالت تأهل، وضعیت دانشگاه، در پذيرش تحصیلي،شیوه تولد،رشته دين،محل ن،جنس،س 

    تحصیلي ترم هر معدل فعلي معدل میانگین ديپلم، ،معدل تاهل ،وضعیت مادر

 آن سؤاالت طراحي اينكه به توجه با( 34)است شده اعتباريابي و ساخته ايران در همكاران و بديع علي توسط معنوی هوش پرسشنامه

 93 شامل پرسشنامه. شد استفاده مطالعه اين در دارد، را ديني گیري جهت و اجتماعي فرهنگي، سوگیري حداقل كه است بوده اي گونه به

: سوم ،حیطه(گويه 42)مشكالت با تعامل و مقابله توانايي: دوم ،حیطه(گويه 43)اعتقادي بعد و كلي تفكر: اول حیطه. است حیطه 9در گويه

 گزينه 2  لیكرت مقیاس اساس بر پرسشنامه اين(.گويه 6)عالقه و عشق و خودآگاهي: چهارم حیطه ،(گويه 1)اخالقي سجاياي به پرداختن

 سؤاالت مفهوم به توجه با  دهي نمره اين كه شود مي دهي نمره 4:مخالف كامال ،3:مخالف ،2:حدودي تا ،9:موافق موافق، كامالً: 2  از اي

 پرسشنامه طراحان. شد گرفته نظر در 340 تا 4 بین پرسشنامه ي نمره حداكثر و حداقل بنابراين. است برعكس دوم درحیطه آن، منفي بار و

 اين كه. كردند استفاده كردن نیمه دو روش و كرونباخ آلفاي ضريب ي محاسبه روش از معنوي هوش پرسشنامه پايايي تعیین براي

 تعیین براي چنین هم. است شده ياد پرسشنامه قبول قابل پايايي بیانگر كه است 61/0 و 12/0 با برابر ترتیب به پرسشنامه لك براي ضرايب

 داري معنا(r=0.55,P=0.0001)مثبت رابطه كه گرديده مشخص و شده همبسته مالك سؤال نمره با آن نمره شده ياد پرسشنامه اعتبار

 (. 33)است برخوردار الزم اعتبار از معنوي هوش پرسشنامه دهد يم نشان كه آمد بوجود آنها بین
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 دوم حیطه( گويه 1)زندگي از رضايت:  اول  حیطه. است حیطه 2در گويه 34 شامل آرگیل شده نظر تجديد آكسفورد شادکامی پرسشنامه

 گويه هر(. گويه سه)مثبت خلق: پنجم ،حیطه(گويه 9)خاطر رضايت:  چهارم حیطه( گويه 2)فاعلي بهزيستي  سوم حیطه(گويه 6)خود حرمت

 16 تا صفر از آن دامنه كه دهد مي تشكیل را مقیاس كل نمره گانه، 34 هاي گويه هاي نمره جمع و شود مي گذاري نمره 2 تا 0 از ترتیب به

 جامعه در شادكامي گیري اندازه ايبر كه دادند نشان نتايج و شده سنجیده هريس آگاه و علیپور توسط پرسشنامه اين روايي و اعتبار. است

 34 تمام كه دهد مي نشان دروني همساني نظر از آكسفورد شادكامي پرسشنامه روايي و اعتبار. است برخوردار مناسب روايي و اعتبار از ايراني

 (.32)44/0 با برابر پرسشنامه كل براي كرونباخ آلفاي و دارند بااليي همبستگي كل، نمره با پرسشنامه اين گويه

 هاروایی و پایایی ابزار گردآوری داده
پس از مشاوره با اساتید و اعمال نظرات و پیشنهادات آنها، پرسشنامه براي تعیین از روايي محتوا استفاده شد. براي تعیین روايي   

آلفا براي پرسشنامه  ضريب پايايي آماده شد. براي تعیین پايايي جهت تعیین همبستگي دروني از آلفا كرونباخ استفاده شد.

 بدست آمد كه بیانگر پايايي پرسشنامه ها بود. 40/0 هوش معنويو  پرسشنامه  43/0شادكامي

 روش کار 
پس از هماهنگي با رياست محترم دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي قزوين و معاونت محترم پژوهشي دانشكده پرستاري مامايي 

حله اي انجام شد. قبل از تكمیل پرسشنامه ها، رضايت كتبي آگاهانه از واحدهاي قزوين جمع آوري اطالعات بصورت يک مر

 مورد پژوهشي اخذ شد و سپس پرسشنامه ها در اختیار دانشجويان قرار داده مي شود تا در حضور پرسشگر تكمیل نمايند. 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

راي متغیرهاي كیفي و میانگین و انحراف معیار براي متغیرهاي كمي( جهت توصیف داده ها از آمار توصیفي )فراواني و درصد ب

براي داده هاي طبقه بندي شده و كیفي  همبستگياستفاده شد. جهت تعیین متغیرهاي مرتبط با هوش معنوي از آزمون هاي آماري 

 .در نظر گرفته شد > p 02/0 استفاده شد. سطح معني داري spss.18استفاده شد. جهت تجزيه و تحلیل آماري از نرم افزار 

 

 

 مالحظات اخالقی
 قزوين پزشكي علوم دانشكده آوري فن و تحقیقات معاونت از اجازه كسب .4

 قزوين مامايي و پرستاري دانشكده رياست از اجازه كسب .3

 پژوهش مورد واحدهاي براي تحقیق هدف بیان .2

  شپژوه در شركت در پژوهش مورد هاي واحد بودن اختیاري .9

 پژوهش در كنندگان شركت از كتبي آگاهانه رضايت كسب .2

 نتايج نشر و متون از استفاده در اخالقي موازين رعايت .6

 قزوين پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري هاي دانشكده به پژوهش اين نتايج اطالع .6
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 فصل چهارم
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( مونث بودند. نمره كلي هوش %  3/66د. اكثريت واحدهاي مورد پژوهش)بو 44/32 ± 34/6میانگین سني دانشجويان پرستاري

میانگین  (4به دست آمد. )جدول شماره 62/96±23/46و  11/492 ±64/46معنوي و شادكامي با میانگین و انحراف معیار به ترتیب 

-tتحلیل داده ها با استفاده از آزمون  در تجزيه وبود.  66/42 ± 49/4و معدل كنوني آنان   22/46 ± 23/3معدل ديپلم دانشجويان

test9 جدول شماره سن با شادكامي و هوش معنوي  و شادكامي و رشته تحصیلي ارتباط معني داري مشاهده شد.  و پیرسون بین 

اط ارتباط برخي از متغیرهاي فردي و اجتماعي با هوش معنوي و شادكامي را نشان مي دهد.اما بین هوش معنوي و شادكامي ارتب

ارتباط تک متغیرهاي  زير مقیاس هاي شادكامي با (9( )جدول شماره P=  222/0 =R ,/.000معني دار و ضعیفي مشاهده گرديد)

نشان  9( هم چنین جدول شماره2)جدول شمارههوش معنوي و  زير مثیاس هاي هوش معنوي با شادكامي  نشان داده شده است 

و مجرد است و میزان هوش معنوي در مذكر و  اهل تسنن و متاهل بیشتر از افراد  شیعهو  مونثمي دهد كه میزان شادكامي در افراد 

 و متاهل بیشتر مي باشد. شیعهافراد مونث و 

 :توزيع فراواني واحدهاي مورد پژوهش بر حسب مشخصات فردي و اجتماعي4جدول شماره

 فراواني                                                  

 صات فردي و اجتماعيمشخ

 

 فراواني )درصد( 

 پرستاري رشته

 مامايي

401(4/62) 

26(4/29) 

 مؤنث   جنسیت

 مذكر    

432 (3/66) 

24 (1/32) 

 آزاد شغل پدر

 كارگر

 كارمند

 روحاني

 ساير

61 (6/96) 

44 (6/44) 

22 (4/30) 

3 (3/4) 

23 (2/44) 

 خانه دار شغل مادر

 شاغل                       

499 (1/16) 

30(3/43) 

 44/32 ± 34/6 سن  )سال(                                             

 (46)424 شیعه  مذهب   
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 (2) 2 سني   

 نوع سهیه پذيرش در دانشگاه                     

 

 بدون سهمیه

 منطقه اي                     

 شاهد 

 كارمند           

40 (4/6) 

420 (2/64) 

2 (1/4) 

1 (4/9) 

 وضعیت تاهل                                

 

 مجرد                                                      

 متاهل 

444 (6/63) 

99 (1/36) 

 سطح تحصیالت  پدر                               

 

 بي سواد

 ابتدايي  

 راهنمايي  

 دبیرستان 

 كارداني     

 اسيكارشن

 كارشناسي ارشد وباالتر 

 حوزوي  

6 (6/2) 

24 (4/41) 

26 (33) 

94 (4/34) 

46 (9/40) 

49 (2/1) 

4 (2/2) 

3 (1/4) 

 سطح تحصیالت  مادر                            

 

 بي سواد  

 ابتدايي   

 راهنمايي 

 

 دبیرستان 

 كارداني 

 كارشناسي  

 كارشناسي ارشد و باالتر 

 حوزوي  

34 (6/46) 

90 (9/39) 

23 (2/44) 

 

90 (9/39) 

1 (4/9) 

43 (2/6) 

3 (3/4) 

0 (0) 

 درآمد ماهیانه

 

 هزاز تومان 200كمتر از 

4000000-200000 

3000000-4000000 

 بیشتر از دو میلیون

44 (6/6) 

99 (1/36) 

19(3/24) 

33 (9/42) 

 3 ترم تحصیلي

2 

9 

2 

6 

6 

1 

3(3/4) 

26(6/33) 

46(1/4) 

46(9/40) 

23(2/44) 

44(6/44) 

33(9/42) 
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  22/46 ± 23/3 معدل ديپلم

  66/42 ± 49/4 معدل كنوني

 (400)469 مجموع

 11/492 ±64/46 هوش معنوي

 62/96±23/46  شادكامي

 میانگین( بیان شدند. ±داده هاي كمي بصورت )انحراف معیار  *

 باط بین زیر مقیاس های شادکامی با هوش معنوی: ارت2جدول شماره                                              

 

 

 

 

 

                                    

 /. گرفته شده است.50*سطح معنی داری کمتر از 

 

 

        

 :ارتباط بین زیرمقیاس های هوش معنوی با شادکامی3جدول شماره 

 

 

 

 

                                    

 

 

 هوش معنوي                               R سطح معني داري

 متغیر

 رضايت از زندگي  229/0 000/0

 حرمت از خود  219/0 000/0

 بهزيستي  294/0 000/0

 رضايت خاطر  329/0 004/0

 خلق مثبت  046/0 164/0

              شادكامي                       R سطح معني داري

                     

  متغیر

 تفكر كلي و بعد اعتقادي  261/0 000/0

 توانايي مقابله و تعامل با مشكالت  43/0 33/0

 پرداختن به سجاياي اخالقي 206/0 004/0

 خودآگاهي و عشق و عالقه  243/0 000/0
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 /. گرفته شده است.50*سطح معنی داری کمتر از 

 ردی اجتماعی: ارتباط هوش معنوی و شادکامی با مشخصات ف4جدول شماره    

 شده است.. گرفته /50*سطح معنی داری کمتر از 

 متغیر متغیر R/ F/میانگین و انحراف معیار سطح معني داري نوع آزمون

t-test 61/0 20/42± 64/92 

49/41 ± 09/96 

 مذكر 

 مونث

 شادكامي

62/0 24/46 ± 66/493 

43/46 ± 32/499 

 مذكر

 مونث

 هوش معنوي

t-test 19/0 60/46± 66/96 

02/4 ± 62/92 

 شیعه 

 اهل تسنن

 شادكامي

41/0 14/46 ± 14/492 

33/49 ± 62/492 

 شیعه

 اهل تسنن

 هوش معنوي

t-test 30/0 04/46± 19/92 

46/41 ± 64/94 

 مجرد 

 متاهل

 شادكامي

24/0 01/46 ± 24/492 

12/41 ± 29/492 

 مجرد

 متاهل

 هوش معنوي

t-test 002/0 23/42 ± 12/92 

12/44 ± 32/23 

 پرستاري

 مامايي

 شادكامي

413/0 24/46 ± 44/492 

90/46 ± 94/494 

 پرستاري

 مامايي

 هوش معنوي

 023/0 پیرسون

001/0 

464/0 R= 

304/0 R= 

 شادكامي  سن

 هوش معنوي 

 69/0 پیرسون

92/0 

069/0 

420/0 

09/0 R= 

R= 069/0  

R= 462/0  

420/0 R= 

 معدل كنوني

 معدل ديپلم

 معدل كنوني

 معدل ديپلم

 شادكامي

 

 هوش معنوي 

=F 032/0 آنوا 26/4  هوش معنوي تحصیالت مادر 

=F 046/0 آنوا 66/4  هوش معنوي ترم تحصیلي 

=F 094/0 آنوا 91/4 سهمیه پذيرش در  

 دانشگاه

 شادكامي

=F 033/0 آنوا 12/4  شادكامي شغل پدر 

=F 004/0 آنوا 60/4  شادكامي تحصیالت پدر 

 هوش معنوي  شادكامي =R 222/0 000/0 پیرسون
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 فصل پنجم
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 بحث و نتیجه گیری

در بین دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي قزوين انجام شد. و پیشرفت تحصیلي شادكامي  با اين مطالعه با هدف تعیین ارتباط هوش معنوي

متغیر است( و  4-340)نمره هوش معنوي بین  11/492 ±64/46نمره كلي هوش معنوي و شادكامي با میانگین و انحراف معیار به ترتیب 

مشاهده گرديد  ادكامي ارتباط معني دارمتغیر است(. هم چنین بین هوش معنوي و ش 0-16دست آمد)نمره شادكامي بین به 96 /23/46±62

(000./, P=  222/0 =R هم سو با مطالعه حاضر رئیسي و )شجوياني كه نمره هوش معنوي باالتري باقري و آذربايجاني در مطالعه خود نشان دان

شادكامي در مطالعه كنوني بین رضايت از زندگي و هوش معنوي (. از بین زير مقیاس هاي 42و49و4ادكامي باالتري دارند)كسب كردند نمره ش

بطه معني داري مشاهده ارتباط معني داري مشاهده شد نادري و همكاران نشان دادند كه بین هوش معنوي و رضايت از زندگي سالمندان را

 (. ابوالقاسم يعقوبي و همكارن در مطالعه خود به اين نتیجه رسیدند كه بین میانگین گروه هاي مختلف دانشجويان براساس نمره شادكامي از46شد)

ن نیز افزايش مي يابد. از ، میزان شادكامي دانشجوياست كه با افزايش میزان هوش معنوينظر هوش معنوي تفاوت معناداري وجود دارد. بدين معنا

به افراد امكان دست يابي به دانش و فهم بیشتر را مي دهد و زمینه را براي رسیدن به معنوي توانايي تجربه شده اي است كه  كه هوش ييآنجا

و افراد داراي  بهبود و رضايت در زندگي و روحیه مشاركت باالتر مي گردد موجبشادي هم چنین  كمال و ترقي در زندگي فراهم مي كند

هوش معنوي باال از شادكامي بیشتري تند پس مي توان گفت افراد داراي زندگي معنوي بدون شک از نظر روان شناختي افراد سالم هس

ي سالمت معنوي با گرايش درونمي باشد كه دريافت  4446(. كه همسو با مطالعه ژينا 46برخوردارند كه خودشان نشان از سالمت روان مي باشد )

به مذهب و تعهد جدي نسبت به مذهب به خودي خود مي تواند هدف نهايي تلقي شود و داشتن هدف در زندگي با شادي همبستگي مثبت 

(. محمد 44( . و همچنین دولتیل و خارل در پژوهشي بیان كردند كه سطح افسردگي افرادي كه معنويت باالتري دارند پايین تر مي باشد)41دارد)

ديگري كه  (. در بررسي30ارتباط معناداري بین شادكامي و سالمت رواني وجود دارد ) العه خود به اين نتیجه رسیدند كهاران در مطرفیعي و هم ك

شهر ژنو سوئیس بر روي دانشجويان انجام شد نتايج بیانگر آن است كه دانشجويان كه شادي دائمي و همیشگي داشتند از سالمت رواني بهتري  در

(. يكي از تحقیقاتي كه موكرجي و برون در خصوص ارتباط مذهب با شادكامي در بین كشورهاي مختلف انجام دادند نشان 34ده اند)برخوردار بو

(. سیگمین مي گويد در 33چند گانه از شادكامي بیشتري برخوردار هستند) مذاهبداد افرادي كه در كشورهاي يک مذهبي زندگي میكنند تا 

اعتقاد بر اين است كه افراد شادكام رويدادهاي بیشتري را كه از نظر فرهنگي مطلوب است را تجربه مي كنند. و نیز  نظريه هاي روان شناختي

تي رويدادهاي خنثي را به صورت مثبت و رويدادهاي مثبت را مثبت تر در نظر مي گیرند. در واقع افراد قادرند از طريق كنترل افكارشان خوشبخ

( 39(. همچنین خدابخشي در مطالعه خود بین هوش معنوي و سالمت رواني رابطه مثبت و معنادار يافت)32افزايش دهند)ذهني و شادكامي خود را 

مي باشد.در مطالعه كنوني  بین جنسیت و هوش معنوي ارتباط   (36(و محمد قاسمي و همكاران )32كه همسو با مطالعه مجید هروي كريموي )

باالتر از مردان است. اما در مطالعه  32/499 ± 43/46اما هوش معنوي افراد مونث با میانگین و انحراف معیار (=p 0/ 62معني داري مشاهده نشد)

جنسیت مشاهده گرديد به طوري كه زنان میانگین  ( به نقل از رقیب و هم كاران ارتباط معني داري بین هوش معنوي و3006جورج و همكاران )

( شايد يكي از علت هاي آن پايبندي بیشتر زنان به عقايد و نگرش 36)كه با نتايج ما هم خواني ندارد دارند هوش معنوي باالتري نسبت به مردان

 هاي مذهبي باشد.

نمره باالتر زنان در معنويت ممكن است به دلیل جامعه پذيري،نقش هاي مورد انتظار )نقش زنان به عنوان مربي و مادر( تجارب زندگي و  

ي متفاوت آنها نسبت به مردان باشد.زنان ممكن است به دلیل ويژگي هايي چون دلبستگي، مطیع بودن،خطر ناپذيري و راهبردهاي مقابله ا

 (   49استعداد بیشتر براي احساس گناه،براي عقايد معنوي و رفتارهاي مذهبي ارزش بیشتري قائل شوند و در نتیجه نمره بالتري كسب كرده باشند.)
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( بین جنسیت و هوش 4249( و حسن سمیاري و همكاران )4240( و صفرانیان و همكاران)4216رقیب و همكاران ) هم سو با مطالعه حاضر 

(. اين گروه از محققین معتقدند كه فرصت هاي متعدد  34و31و36)كه همسو با مطالعه كنوني مي باشد  معنوي ارتباط معني داري را نشان ندادند

هاي ديني،زمینه رشد هوش معنوي مردان را فراهم كرده است.  ويگلس ورث نیز نشان داد كه زنان نسبت جامعه براي تقويت معنويات و ارزش 

حاكي از آن است كه معنويت با جنسیت ارتباط  (. تحقیقات لواساني وهم كاران و حريري20به مردان نمره باالتري براي هوش معنوي دارند )

(. امیر كشاورز و هم كاران در =p 61/0ن جنسیت و شادكامي ارتباط معناداري مشاهده نشد )در مطالعه حاضر بی (. 24,23معناداري ندارد)

 (.22با مطالعه كنوني مي باشد) مغايرمطالعه خود به اين نتیجه رسیدند كه شادكامي در زنان بیشتر از مردان است كه 

( به ارتباط 4242( . توان و هم كاران در مطالعه خود )p=0 /001شد )ش معنوي رابطه معنادار ي مشاهده در مطالعه حاضر بین سن و هو

. با افزايش سن فرد بیشتر به دنبال مهارتهاي هوش معنوي مي رود و در راستاي رشد و پرورش آن ي بین سن و هوش معنوي دست يافتندمعنادار

ارتباط آماري بین سن و  4216مطالعه رقیب و همكاران  ( اگرچه در29) كه با مطالعه ما هم خواني دارد آگاهانه يا غیر آگاهانه اقدام میكند

بین سن و هوش معنوي رابطه ي مثبت و معنادار وجود yong 4¹(. در مطالعه 22مي باشد )نهوش معنوي را رد میكند كه همسو با مطالعه كنوني 

 ( . 26داشت)

شد نو تاهل ارتباط معناداري مشاهده  بین شادكامي  هم چنین (.p=0/023) دكامي ارتباط معناداري مشاهده شددر مطالعه حاضر بین سن و شا

(p=0.2( محسن صفاري و هم كاران در مطالعه خود )به اين نتیجه رسیدند كه میزان شادكامي در افراد با سن بیشتر و آنهايي كه متاهل 4242 )

اين پديده با استفاده از نظريه اگرچه (. 26) مي باشدنما همسو  كه با مطالعه بودند نسبت به جوان ترها و مجرد ها میزان باالتري را نشان میدهد

نیز قابل قبول است.وي معتقد است همان طور كه فرد در سیر تكاملي خود پیش مي رود حس صمیمیت در دوران جواني ² اريكسونتكاملي 

ايت و خشنودي در فرد مي گردد كه زمینه ساز شكل میگیرد و دوران میانسالي با تولید و بهره وري و احساس مولد بودن ايجاد نوعي رض

( ارتباط 4240(. اگرچه صیامیان و هم كاران در مطالعه خود)21رسیدن به كمال در مقابل نا امیدي در دوران هاي بعدي زندگي هستند)

فتند كه سطح شادكامي دانشجويان ( در مطالعه خود به اين دست يا4214(. دانش و هم كاران )24معناداري بین سن و شادكامي را نشان ندادند)

(. صفري و هم كاران در مطالعه خود تفاوت معناداري بین افراد مجرد و متاهل و میزان شادكامي نشان 90متاهل بیشتر از دانشجويان مجرد است.)

ي و همكاران در سال 3فرلعه ص.در مطا =0.003p تحصیلي رابطه معناداري مشاهده شد در پژوهش كنوني بین شادكامي و رشته (.94نداد.)

(. صیامیان و هم كاران در سال 94)با رشته هاي مختلف در احساس شادكامي تفاوت معناداري وجود ندارد به اين نتیجه رسیدند كه افراد  4214

( ارتباط معناداري شادكامي )خلق مثبت 2در پزوهش خود به اين نتیجه رسیدند كه گزاره هاي عامل شادكامي )بهزيستي فاعلي ( و عامل  4240

در پژوهش كنوني بین هوش معنوي و رشته تحصیلي رابطه معناداري (.24با مقطع و رشته تحصیلي داشته است كه مطالعه حاضر هم خواني دارد)

سته ناپیو .در مطالعه رئیسي و هم كاران در سال میانگین نمره هوش معنوي و شادكامي در دانشجويان كارشناسي  p=0.182مشاهده نشد 

 (. 14مامايي بیشتر از دانشجويان پرستاري و پزشكي عمومي بوده است)

تفاوت  4214كه در مطالعه صفري و هم كاران در سال   p=0.84بین شادكامي و مذهب رابطه معناداري مشاهده نشد حاضر در مطالعه 

بطه معناداري عه كنوني بین معدل و هوش معنوي رامطالدر (.94همسو مي باشد) كنونينشان نداد كه با مطالعه مختلف  مذاهبمعناداري بین 

.در مطالعه رئیسي و هم كاران در سال       p= 0.64. هم چنین بین شادكامي و معدل هم رابطه معناداري مشاهده نشد   p =0.15 مشاهده نشد

در مطالعه كنوني بین  (.14)ني همسو نمي باشد بین هوش معنوي و میانگین دانشجويان رابطه معنادار مثبتي به دست آمد كه با مطالعه كنو

مادر ارتباط معناداري هم چنین بین هوش معنوي و تحصیالت   p=0.009ارتباط معناداري مشاهده شده است پدرشادكامي و تحصیالت 

یالت والدين با هوش معنوي به اين نتیجه رسیدند كه بین تحص 4243در مطالعه موالزاده و هم كاران در سال كه    p=0.023مشاهده شده است

                                                           
1 Yong 

² Ericson 
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ج حاكي از آن بود كه بین نتاي 4216.در مطالعه كشاورز و هم كاران در سال (42نداشته است كه با پژوهش كنوني مغايرت دارد) ي وجودارتباط

.بخش اعظمي از  p<0.01شادكامي ارتباط معناداري وجود داردثبت و معناداري وجود دارد و بین شغل م، فعالیت مذهبي ارتباط تحصیالت

(.در رابطه با فعالیت مذهبي كه با يافته هاي 22)موقعیت شغلي و در آمد ناشي میشودارتباط بین تحصیالت و شادكامي از همبستگي با 

گر دي كه رابطه ي معنادار مثبت وجود دارد كه با مطالعه كنوني هم خواني ندارد.با اين حال در ⁴چترزو ³تايلور ( 3009) ²و شومن 4¹وينتگون

 است پژوهش ها اين ارتباط ديده شد كه احتماال ارامش خاطري كه سبب اعتقاد به مذهب يا دين خاص در فرد ايجاد مي شود . به واسطه ي اين

 كه او را به منبع فنا نشدني متصل مي كند. 

 

 پیشنهادات و محدودیت ها

بهداشتي كه منجر به ارائه مراقبت با كیفیت مي شود لذا پیشنهاد مي شود كه امروزه با در نظر گرفتن تاكید فراوان بر مراقبت معنوي در نظام 

دروسي عالوه بر تاكید بر آموزش تئوري با تاكید بیشتري بر جنبه هاي معنوي و عقايد مثبت در دانشجويان پرستاري پرداخته شود لذا لزوم ارائه 

ي دانشجويان ، مربیان و حتي بیماران مي توان به افزايش هوش معنوي دانشجويان در اين باره و حتي برگزاري كارگاهها و ارائه تجربیات معنو

كمک نمود از طرفي شادكامي موجب بهزيستي و كاركرد بهتر اجتماعي دانشجويان خواهد شد پايین بود میزان آن در دانشجويان شايد به علت 

نمودن بستر شاد در محیط خانواده و دانشگاه جهت رفاه و رضايت خاطر آنان درنظر گرفتن ساير عوامل تاثیر گذار بر شادكامي باشد لذا فراهم 

در دوره جواني مي تواند مفید واقع شود از محدويت هاي پژوهش مي توان به عدم همكاري برخي از واحدهاي مورد پژوهش عوامل تاثیر 

يژگي هاي شخصیتي دانشجويان و شايد تعاريف متفاوت آنان گذار بر سالمت معنوي كه خارج از اطالعات پرسشنامه اي مي باشد و شرايط و و

 .از معنويت و شادكامي را در نظر گرفت 

 

 تشکر و قدردانی

/د مي باشد كه در معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه علوم پزشكي قزوين 69اين مقاله حاصل طرح تحقیقاتي به شماره

از همكاري خوب و بي دريغ كلیه مسئولین، اساتید،  ق دانشگاه رسیده است.تصويب و به تايید كمیته اخال  49/  34/3در تاريخ 

 همكاران و دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان قزوين تقدير و تشكر به عمل مي آيد.
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 بسمه تعالی

 

 دانشجوی گرامی

 صرفاً پرسشنامه این كه است ذكر به الزم طالعه و پاسخ دهید.با سالم، خواهشمند است پرسشنامه های زیر را به دقت م

 آن اطالعات و نداشته فردی ارزش شده، تهیه دانشجویان جمعیِ های نگرش شناخت برای علمی پژوهش انجام جهت

 و نام نوشتن به نیازی ،دش خواهد تحلیل گروهی صورت به تحقیق این در داده كه این به نظر .بود خواهد محرمانه كامالً

 كامل حتماً را زیر كلی اطالعات بعد صفحه به رجوع از قبل خواهشمندیم نمی باشد. ولی سكونت محل و خانوادگی امن

 .سپاسگزاریم دهید می پاسخ سؤاالت به دقت با و صمیمانه كه این كنید. از

 

 О مونث             Оمذكرجنس:   

 سال                                                     سن:  .....................................  

 (: ..............................................شود ذكر نوع) اسالم از غیر                 Оسنی                Оشیعه:  Оدین:   اسالم 

 Оشهر  محل تولد:   

        رشته تحصیلی: ............................     

                          Оایثارگر و شاهد سهمیه                                     Оشیوه پذیرش در دانشگاه:  سهمیه مناطق

 Оكارمند سهمیه

                               О  بیوه             Оمطلقه                 Оمتآهل                            Оوضعیت تأهل: مجرد

         Оكارشناسی        Оكاردانی           Оمتوسطه     Оراهنمایی         Оابتدایی          Оتحصیالت پدر: بی سواد 

  Оحوزوی        О باالتر و ارشد كارشناسی

        Оكارشناسی        Оكاردانی           Оمتوسطه     Оراهنمایی         Оابتدایی          Оتحصیالت مادر: بی سواد 

 Оحوزوی        О باالتر و ارشد كارشناسی

یره: غ                    Оروحانی                       Оكارمند                Оكارگر           Оآزاد         Оشغل پدر :  بیكار

................................ 

: غیره                     Оروحانی                  Оكارمند               О كارگر: شاغل                  Оشغل مادر:   خانه دار

.................................. 

          Оبین یک تا دو میلیون          О بین پانصد هزار تومان تا یک میلیون           Оزیر پانصد هزار تومان  وضعیت درآمد: 

                О از دو میلیون یش تر

 .................................معدل دیپلم: .................................................            میانگین معدل فعلی:  ................................
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 معدل هر ترم تحصیلی به ترتیب تا كنون:  
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 هوش معنویسشنامه پر

كامال 

 مخالفم

مخال

 فم

تا 

 حدودی
 موافقم

كامال 

 موافقم
 سئواالت

 تشویش می شوم. من است دچار نگرانی وحیطه اختیار درباره چیزهایی كه خارج از -1     

 اغلب مشكالت خود رابزرگتر ازآنجه هست جلوه می دهم.-2     

 وانم به سادگی مخالفت خود را با هرمسئله ای بیان كنم .نمی ت-3     

 . اشتباهاتم را می پذیرم. -4     

 من خوشبختی را دركمک به دیگران می بینم .-5     

      برای آگاهی ازنظرات وافكارجدید ازفرصت ها استفاده می كنم.  - 6     

كه دوست دارم تغییربدهم عصبانی می اغلب ازاینكه نمی توانم دیگران را آنگونه  -7     

 شوم.

 مشكالت زیاد مرادچاریاس وناامیدی می كند.  -8     

 اغلب همان چیزی می شوم كه دوست دارم دیگران فكركنند.  -9     

 اغلب خود را با دیگران مقایسه می كنم.  -11     

 ازاینكه گره گشای مشكل كسی باشم خوشحال می شوم . -11     

 معتقدم درپس این زندگی مادی ،حیات دیگری نیزوجود دارد. -12     

 گاهی اوقات احساس می كنم برای یک مشكل بزرگ هیچ راه حلی وجود ندارد. -13     

 احساس نیاز شدید به تایید همگان دارم. -14     

 به قیمت صدمه زدن به دیگران به دنبال مقام وموقعیت باالترهستم.  -15     

ما درست درجایی قرارداریم كه می بایستی قرارداشته باشیم وكاری را انجام می  -16     

 دهیم كه می بایستی انجام می دادیم.

معتقدم كه نیرویی درهر لحظه حركات واعمال مرا هدایت وراهنمایی ورهبری می  -17     

 كند.

 مواخذه می كنم. دائماً خود را به خاطرآنچه قبال انجام داده ام  -18     

 درهنگام روبرو شدن با مشكالت دچارتشویش ونگرانی می شوم . -19     

احساس می كنم باید هرلحظه خود را به یک رنگی درآورم تا خود را با خواسته  -21     

 های دیگران تطبیق دهم 

 اززندگیم راضی هستم . -21     

 برجهان مرا حمایت وپشتیبانی می كند .احساس می كنم نیرویی بیكران حاكم  -22     

 معتقدم هرموفقیت وشكستی به دست می آورم، درورای آن حكمتی است . -23     

 می توانم به راحتی با انتقاد كنارآیم . -24     

سعی میكنم هرگاه با یک مشكل روبرو شدم ، تجربیات لذت بخش را به  -25     

 خاطرآورم . 

 قتی ازدیگران انتقاد می كنیم خود را بد جلوه داده ایم .معتقدم و -26     

 به كسی كه اكنون هستم وچیزی كه اكنون دارم راضی هستم. -27     

 ازاینكه با دیگران احساس همدلی می كنم خوشحال می شوم.  -28     

 ازتماشای كائنات وپدیده های آفرینش احساس لذت می كنم. . -29     

 وال نظرات متفاوت دیگران را با آغوش باز می شنوم.معم -31     

كاری را كه شروع می كنم ادامه می دهم وهمه ی مشكالت ودشواریهای آن را به  -31     
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 جان میخرم.

 توانایی )نه گفتن( را ندارم . -32     

 سعی می كنم بدی های دیگران را ببخشم وبه آنها نیكی كنم.  -33     

وقعیتهای بحران زا از ارتباط خود با نیرویی قدرتمند وبیكران جهت كسب درم -34     

 آرامش استفاده می كنم. 

اغلب به نشستن وفكركردن درباره مشكالت وموضوعات گذشته می پردازم  -35     

 وحسرت می خورم.

 من درست خود را به همان صورتی كه هستم دوست دارم.  -36     

 گیم اشتباهات زیادی داشتم ، با این حال به خود افتخار می كنم. اگرچه درزند -37     

 معتقدم نیرویی درهمه آنچه انجام می دهم وهستم نهفته است . -38     

 قدرتی عظیم دركار این جهان حكمفرماست. -39     

 اعتماد به نفس دارم .  -41     

 روز است .احساس می كنم كه زندگیم هر روز بهتر از دی -41     

 معتقدم كه : قطره ای كزجویباری بگذرد / ازپی انجام كاری می رود. -42     
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 پرسشنامه شادكامی

شماره ای را كه بهتر از همه بیانگر احساس شما  دانشجوی گرامی : خواهشمند است هر یک از گزاره ها را با دقت بخوانید و

 و سالمتی و سپاسگزاریم دهید می پاسخ سؤاالت به دقت با و صمیمانه كه این از است، انتخاب كنید. یک هفته اخیردر 

 .آرزومندیم را موفقّیتتان
 3 2 1 1 گزاره 

     من فوق العاده خوشحالم. 1

     احساس می كنم آینده سرشار از امید و خوشحالی است. 2

     در مجموع از همه چیز زندگی ام راضی ام. 3

     بر تمام جنبه های زندگی ام كنترل دارم.احساس می كنم كالً  4

     احساس می كنم زندگی سرشار از دلگرمی و تشویق است. 5

     از وضعی كه در آن هستم كامالً لذت می برم. 6

     همیشه تأثیر خوبی بر روی وقایع دارم. 7

     من به زندگی عشق می ورزم. 8

     به دیگران عالقه بسیار زیادی دارم. 9

     هر نوع تصمیم گیری برایم اسان است. 11

     احساس می كنم توانایی انجام هر كاری را دارم. 11

     همواره با احساس راحتی از خواب بیدار می شوم. 12

     احساس می كنم انرژی نامحدودی دارم. 13

     همه جهان برایم زیباست. 14

     ستم.احساس می كنم كامالً هوشیار ه 15

     آنقدر سالمت هستم كه گویی در نقطه اوج جهان قرار دارم. 16

     من هر كسی را دوست دارم. 17

     همه وقایع گذشته برایم خوشایند هستند. 18

     همیشه حالت لذت و شادی دارم. 19

     من هر چیزی را كه خواسته ام انجام داده ام. 21

     به موقع انجام دهم. می توانم هر كاری را 21

     همیشه با دیگران شوخی می كنم. 22

     همیشه روی دیگران تأثیر خوبی دارم. 23

     زندگی ام كامالً معنی دار و هدفمند است. 24

     من همیشه در كارهایم متعهدو درگیر هستم. 25

     فكر می كنم دنیا جایی عالی است. 26

     همیشه خندانم. 27

     فكر می كنم بسیار جذاب هستم. 28

     من با هر چیزی سرگرم می شوم. 29
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Abstract: 

 
 

Background: Medical students encounter many job stress that endangers their physical and 

mental health. Using spiritual intelligence enables it to solve problems with the way of truth 

and spiritual act and feel happiness. When people feel happy, they can be more creative and 

more efficient and better decisions. However, those feelings of happiness and well-being are 

high, more active in academic performance and high academic achievement 

Objective: The aim of the present study was to determine relationship between Spiritual 

Intelligence with Happiness and Academic Achievement in nursing students of Qazvin 

University of Medical Sciences. 

Methods: In this cross-sectional study, we assessed 164 nursing& midwifery students of 

Qazvin University of Medical Sciences.Students completed three-part questionnaire (socio-

demographic characteristics, Happiness, Spiritual Intelligence). The Data were analyzed 

withdescriptive and deductive statistic methods using SPSSv.18 software. 

 

Results: The average age of nursing students 29/6 ± 11/23 respectively. The majority of 

patients (76.2%) were female. Total score of spiritual intelligence and happiness with mean 

and standard deviation, respectively, 143.88 ± 16.79 and 46.73 ± 17.52. there was not a 

significant relationship between spiritual intelligence and happiness with Academic 

Achievement. Significant relationship between spiritual intelligence and happiness and weak 

was observed (P =0.000, R=0.353). 

Conclusion: It seems that promote spiritual intelligence leads to increased students' 

happiness.It can be given to the spiritual dimension in college to improve well-being and 

relaxation that help eventually students mental health. 

Keywords: Spiritual Intelligence,Happiness, nursing, student, Academic Achievement. 

 


