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چکیده
مقدمــه :امــروز ارائــه مراقبــت معنــوی یکــی از جنبههــای مراقبــت کلــی نگــر اســت و نقــش پرســتاران در
ارائــه خدمــات بــه بیمــاران حائــز اهمیــت میباشــد .لــزوم توجــه بــه متغیرهــای دخیــل در ایــن نــوع مراقبــت
میتوانــد زیربنــا بســیاری از برنامههــای آموزشــی بــه خصــوص در سیســتم بهداشــتی و درمانــی باشــد .از ایــن
رو پژوهشــگران بــرآن شــدند کــه مطالعـهای بــا هــدف بررســی ارتبــاط هــوش معنــوی بــا شــادکامی دانشــجویان
پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن کــه ارائــه دهنــدگان خدمــات بهداشــتی در آینــده کشــور هســتند
انجــام دهنــد.
روش کار :ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی بــه شــیوه نمونــه گیــری ســهمیهای در دانشــکده پرســتاری و مامایــی
قزویــن انجــام شــد 107.نفــر از دانشــجویان پرســتاری درتــرم هــای تحصیلــی مختلــف بــه تکمیــل پرسشــنامه
شــادکامی آکســفورد و هــوش معنــوی پرداختنــد .تجزیــه وتحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از  SPSS,16و آمــار
توصیفــی و اســتنباطی انجــام شــد.
یافتههــا :میانگیــن ســنی دانشــجویان پرســتاری  21/61 ± 5/25بــود .اکثریــت واحدهــای مــورد پژوهــش
( )%63/6مؤنــث بودنــد .نمــره کلــی هــوش معنــوی و شــادکامی بــا میانگیــن و انحــراف معیــار بــه ترتیــب
 145/29 ±16/44و  39/32 ±16/44بــه دســت آمــد .بیــن هیــچ یــک از متغیرهــای فــردی و اجتماعــی بــه
جــز ســن و شــادکامی ( )R = 0/209 ،P = 0/031ارتبــاط معنــی داری مشــاهده نشــد .بیــن هــوش معنــوی و
شــادکامی ارتبــاط معنــی دار و ضعیفــی مشــاهده گردیــد (.)R = 0/427 ،P = 0/000
نتیجــه گیــری :بــه نظــر میرســد ارتقــاء شــادکامی منجــر بــه افزایــش هــوش معنــوی در دانشــجویان
پرســتاری میشــود کــه ایــن امــر میتوانــد در نهایــت بــه افزایــش کیفیــت مراقبتــی بــا تاکیــد بــر مراقبــت
معنــوی بیمــاران گــردد.

مقدمه
هــوش بــه عنــوان یــک توانایــی شــناختی در اوایــل قــرن بیســتم
توســط آلفــرد بینــه مطــرح شــد .او هــوش معنــوی را ایــن گونــه
تعریــف میکنــد :چارچوبــی بــرای شناســایی و ســازمان دهــی
مهارتهــا و تواناییهــای مــورد نیــاز بــرای درک عمیــق ســؤاالت
حیاتــی و ارزشهــای بینشــی بــرای ســطوح چندگانــه آگاهــی
معنــوی کــه عــاوه بــر بهبــود کیفیــت زندگــی کاری کارکنــان،
کارایــی کل ســازمان را ارتقــا میبخشــند [ .]1راهبردهــای

مقابلــه و تکنیکهــای حــل مشــکل بــا اســتفاده از معنویــت،
کاربردهــای ســازگارانه هــوش معنــوی هســتند :ایــن ارتبــاط غیــر
مســتقیم اســت و هــوش معنــوی بــه عنــوان یــک میانجــی در ایــن
ارتباطــات نقــش دارد [ .]2بــا توجــه بــه تعریــف و کاربردهایــی
کــه بــرای هــوش معنــوی ذکــر شــده اســت ،ایــن احتمــال وجــود
دارد کــه هــوش معنــوی در ســامت جســمی و روانــی همــه افــراد
تأثیــر داشــته باشــد .هــم چنیــن میتوانــد بــه افــراد کمــک
کنــد تــا خــود بــا ثباتــی داشــته و نگرانیهــا و اضطرابهــا را
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روش کار
ایــن پژوهــش یــک مطالعــه توصیفــی تحلیلــی از نــوع مقطعــی بــود.
پــس از هماهنگــی بــا ریاســت محتــرم دانشــکده پرســتاری و مامایــی
قزویــن و معاونــت محتــرم پژوهشــی دانشــکده پرســتاری مامایــی
قزویــن جمــع آوری اطالعــات بصــورت یــک مرحل ـهای انجــام شــد.
قبــل از تکمیــل پرسشــنامهها ،رضایــت کتبــی آگاهانــه از واحدهــای
مــورد پژوهشــی اخــذ شــد و ســپس پرسشــنامهها در اختیــار
دانشــجویان قــرار داده شــد تــا در حضــور پرسشــگر تکمیــل نماینــد.
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را کلیــه دانشــجویان رشــتههای
پرســتاری ،مامایــی دانشــکده پرســتاری و مامایــی قزویــن در مقطــع
کارشناســی تشــکیل دادنــد 107.دانشــجوی پرســتاری از بیــن 377
از دانشــجویان دانشــکده پرســتاری و مامایــی بــه شــیوه نمونــه گیری
ســهمیهای در صــورت احــراز شــرایط وارد مطالعــه شــدند .بدیــن
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بتــوان کاهــش داده و بــه طــور عمیقتــر بــا دیگــران ارتبــاط
برقــرار نماینــد [ .]2برخــی شــواهد نشــان میدهنــد ،تمرینهــای
معنــوی ،افزایــش دهنــده آگاهــی و بینــش نســبت بــه ســطوح
چندگانــه هوشــیاری هســتند و بــر عملکــرد افــراد تأثیــر مثبــت
دارنــد [ .]3از طرفــی بــه کارگیــری الگوهــای معنــوی و دینــی در
زندگــی روزمــره میتوانــد موجــب افزایــش ســازگاری و بهزیســتی
انســان شــود [ .]2شــاو میگویــد از آن جــا کــه لذتهــای آنــی
زودگــذر هســتند ،انســانها همــواره بــه دنبــال لذتهــای پایدارتــر
بودهانــد .فعالیتهایــی کــه افــراد بــرای جســتجوی معنویــت انجــام
میدهنــد از جملــه کمــک بــه دیگــران ،دل ســوزی بــرای آنهــا
میتوانــد منجــر بــه شــادکامی شــود [ .]4بالندگــی ،ســرزندگی و
نشــاط روانــی انســان بــه دلیــل تأثیــر قابــل مالحظ ـهای کــه بــر
تمامــی جنبههــای شــخصیتی انســان و چگونگــی بــروز و ظهــور
رفتارهــای مختلــف او دارد ،همــواره مــورد توجــه پژوهشــگران
بــوده اســت .از عهــد باســتان بــه احساســات مثبــت انســان از
جملــه شــادکامی توجــه شــده اســت [ .]5شــادکامی دارای ســه
جــزء اساســی اســت کــه عبارتانــد از هیجانــات مثبــت ،رضایــت
در زندگــی و فقــدان عواطــف منفــی ،روابــط مثبــت بــا دیگــران،
هدفمنــد بــودن زندگــی ،رشــد شــخصی و دوســت داشــتن دیگــران
نیــز از دیگــر اجــزای شــادکامی هســتند [ .]6افــراد دارای روحیــه
شــاد ،هنــگام انجــام فعالیتهــای روزمــره ،مثبــت اندیشــی را
ســرلوحه فعالیتهــای خــود قــرار میدهنــد و دارای قــدرت
چــاره اندیشــی بیشــتر هنــگام رویارویــی بــا مشــکالت کوچــک
و بــزرگ زندگــی هســتند .بــه عبــارت دیگــر شــادکامی هنگامــی
پدیــدار میشــود کــه انســان دارای احســاس رضایــت بیشــتر
از خــود و محیــط اطــراف خــود اســت [ .]7در جوامــع متمــدن
کنونــی انســانهای شــاد و ســالم دارای حــس مســئولیت پذیــری
باالیــی خواهنــد بــود .احســاس مثبــت شــادکامی در زندگــی
شــاغلین تأثیــر شــگرفی داشــته و برعملکــرد بهینــه و اثربخشــی
آنهــا مؤثــر اســت .افــراد شــادکام دارای نگرشــی مثبــت و خــوش
بینانــه نســبت بــه رویدادهــای اطــراف خــود هســتند و بــه جهــت
ســوگیریهای منفــی نســبت بــه اتفاقــات دنیــای خــود ،ســعی در
اســتفاده بهینــه از ایــن وقایــع دارنــد [ .]8دانشــجویان رشــتههای
مختلــف گــروه پزشــکی روزانــه بــا اســترسهای شــغلی زیــادی
مواجــه میشــوند کــه ســامت روانــی و جسمیشــان را بــه
مخاطــره میانــدازد .در چنیــن شــرایطی آنچــه میتوانــد بــه
آنهــا کمــک کنــد ،معنویــت اســت [ .]9زیــرا میتوانــد آنهــا را
در توجــه بــه تجربههــای معنــوی خــود و بــه کارگیــری آن در
حــل مســائل و درک ارزش و غنــای زندگــی یــاری دهــد [.]10
اســتفاده از هــوش معنــوی آنهــا را قــادر میســازد تــا بــرای حــل
مشــکالت بــا شــیوه نگــرش معنــوی اقــدام کننــد و بــه حقیقــت

رســیده و احســاس شــادکامی نماینــد .وقتــی افــراد احســاس
شــادی کننــد خالقتــر و کارآمدتــر هســتند و میتواننــد بهتــر
تصمیــم گیــری نماینــد [ .]9از طــرف دیگــر یکــی از متغیرهــای
مهــم کــه بــا پیشــرفت تحصیلــی رابطــه دارد ،شــادکامی اســت.
نوجوانانــی کــه احســاس شــادکامی و بهزیســتی باالیــی دارنــد ،در
عملکــرد تحصیلــی فعالترنــد و پیشــرفت تحصیلــی باالیــی دارنــد.
[ .]11در پژوهــش طهماســبی و همــکاران در ایــران نیــز بیــن
شــادکامی و پیشــرفت تحصیلــی دانشــجویان ارتبــاط معنــاداری
مشــاهده شــده اســت [ .]12از طــرف دیگــر مطالعــه رحیمــی و
هــم کاران حاکــی از آن اســت کــه بیــن میانگیــن نمــرات هــوش
معنــوی و متغیرهــای ســن و جنــس و وضعیــت تأهــل و ســال
تحصیلــی ،گذرانــدن دوره آموزشــی و ارتبــاط آن بــا معــدل از
نظــر آمــاری تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد [ .]13در مطالعــه
دیگــری از رئیســی و همــکاران نیــز ذکــر شــده اســت کــه در
دانشــجویان مامایــی ،میانگیــن شــادکامی و هــوش معنــوی بیشــتر
از دانشــجویان پرســتاری و پزشــکی عمومــی میباشــد .همچنیــن
در ایــن مطالعــه بیــن شــادکامی و پیشــرفت تحصیلــی ارتبــاط
معنــی داری مشــاهده نشــده اســت [ .]14امــروز ارائــه مراقبــت
معنــوی یکــی از جنبههــای مراقبــت کلــی نگــر اســت و در ایــن
بیــن نقــش پرســتاران در ارائــه خدمــات بــه بیمــاران حائــز اهمیــت
باشــد در ایــن بیــن لــزوم توجــه بــه متغیرهــای دخیــل در ایــن
نــوع مراقبــت میتوانــد زیــر بنــا بســیاری از برنامههــای آموزشــی
بــه خصــوص در سیســتم بهداشــتی و درمانــی باشــد .از ایــن رو
پژوهشــگران بــرآن شــدند کــه مطالعـهای بــا هــدف بررســی ارتبــاط
هــوش معنــوی بــا شــادکامی در دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه
علــوم پزشــکی قزویــن کــه ارائــه دهنــدگان خدمــات بهداشــتی در
آینــده کشــور هســتند انجــام دهنــد.
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بهزیســتی و رضایــت خاطــر ارتبــاط معنــی داری مشــاهده گردیــد
(جــدول  )2در تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از بیــن هیــچ
یــک از متغیرهــای فــردی و اجتماعــی بــه جــز ســن و شــادکامی
ارتبــاط معنــی داری مشــاهده نشــد برخــی از متغیرهــای فــردی
و اجتماعــی بــا هــوش معنــوی و شــادکامی را نشــان میدهــد.
جــدول  3نشــان میدهــد کــه میــزان شــادکامی در افــراد مذکــر و
اهــل تســنن و متأهــل بیشــتر از افــراد مؤنــث و بــا مذهــب شــیعه
و مجــرد اســت و میــزان هــوش معنــوی در افــراد مؤنــث و اهــل
تســنن و متأهــل بیشــتر میباشــد.
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یافتهها
میانگیــن ســنی دانشــجویان پرســتاری  21/61 ± 5/25بــود.
اکثریــت واحدهــای مــورد پژوهــش ( )%63/6مؤنــث بودنــد .نمــره
کلــی هــوش معنــوی و شــادکامی بــا میانگیــن و انحــراف معیــار
بــه ترتیــب  145/29 ±16/44و  39/32 ±16/44بــه دســت آمــد.
(جــدول  .)1امــا بیــن هــوش معنــوی و شــادکامی ارتبــاط معنــی
دار و ضعیفــی مشــاهده گردیــد (( )R= 0/427 ،P = 0/000جــدول
 )3در تجزیــه و تحلیــل تــک متغیــری زیــر مقیاسهــای شــادکامی
و هــوش معنــوی بیــن ابعــاد رضایــت از زندگــی ،حرمــت از خــود،
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شــکل کــه پژوهشــگر پــس از مشــخص نــودن آمــار دانشــجویان
پرســتاری و مامایــی بــه تفکیکتــرم تحصیلــی بــا تعییــن تعــداد
نمونــه بــه شــیوه غیــر تصادفــی بــه ســراغ شــرکت کننــدگان رفــت
و بــه تکمیــل پرسشــنامه پرداخــت .زمــان تکمیــل هــر پرسشــنامه
 15دقیقــه در نظــر گرفتــه شــد .محــل تکمیــل پرسشــنامه دانشــکده
پرســتاری و مامایــی و در زمــان اســتراحت دانشــجویان بــود .معیــار
خــروج از مطالعــه شــامل دانشــجویان تــرم اول و نیــز عــدم تمایــل
دانشــجو بــه شــرکت بــود.
ابــزار جمــع آوری اطالعــات در ایــن پژوهــش پرسشــنامهای 3
بخشــی میباشــد:
ابــزار جمــع آوری اطالعــات در مطالعــه حاضــر پرسشــنامه
میباشــد کــه در ســه بخــش -1:اطالهــات دموگرافیــک -2
پرسشــنامه هــوش معنــوی بدیــع  -3پرسشــنامه شــادمانی
آکســفورد .جهــت حفــظ موازیــن اخالقــی شــرکت کننــدگان تنهــا
بــرای پژوهشــگر قابــل شناســایی ماندنــد و کلیــه اطالعــات جمــع
آوری شــده بــه صــورت محرمانــه باقــی مانــد.
اطالعــات دموگرافیــک :جنــس ،ســن ،دیــن ،محــل تولــد ،رشــته
تحصیلــی ،شــیوه پذیــرش در دانشــگاه ،وضعیــت تأهــل ،تحصیــات
پــدر ،تحصیــات مــادر ،شــغل پــدر ،شــغل مــادر ،وضعیــت تأهــل.
پرسشــنامه هــوش معنــوی توســط علــی بدیــع و همــکاران در
ایــران ســاخته و اعتباریابــی شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه
طراحــی ســؤاالت آن بــه گونــهای بــوده اســت کــه حداقــل
ســوگیری فرهنگــی ،اجتماعــی و جهــت گیــری دینــی را دارد،
در ایــن مطالعــه اســتفاده شــد .پرسشــنامه شــامل  42گویــه در
 4حیطــه اســت .حیطــه اول :تفکــر کلــی و بعــد اعتقــادی (12
گویــه) ،حیطــه دوم :توانایــی مقابلــه و تعامــل بــا مشــکالت (15
گویــه) ،حیطــه ســوم :پرداختــن بــه ســجایای اخالقــی ( 8گویــه)،
حیطــه چهــارم :خودآگاهــی و عشــق و عالقــه ( 7گویــه) .ایــن
پرسشــنامه بــر اســاس مقیــاس لیکــرت  5گزینــهای از  :5کامــ ً
ا
موافــق ،موافــق ،4:تــا حــدودی ،3:مخالــف ،2:کامــ ً
ا مخالــف1:
نمــره دهــی میشــود کــه ایــن نمــره دهــی بــا توجــه بــه مفهــوم
ســؤاالت و بــار منفــی آن ،درحیطــه دوم برعکــس اســت .بنابرایــن
حداقــل و حداکثــر نمــرهٔ پرسشــنامه بیــن  42تــا  210در نظــر
گرفتــه شــد طراحــان بــرای تعییــن پایایــی پرسشــنامه هــوش
معنــوی از روش آلفــای کرونبــاخ و روش تصنیــف اســتفاده کردنــد
کــه بــرای کل پرسشــنامه بــه ترتیــب  0/85و  0/78اســت [.]15
پرسشــنامه شــادکامی آکســفورد تجدیــد نظــر شــده آرگیــل
شــامل  29گویــه در  5حیطــه اســت .حیطــه اول :رضایــت از
زندگــی ( 10گویــه) حیطــه دوم حرمــت خــود ( 7گویــه) حیطــه
ســوم بهزیســتی فاعلــی ( 5گویــه) حیطــه چهــارم :رضایــت خاطــر
( 4گویــه) ،حیطــه پنجــم :خلــق مثبــت (ســه گویــه) .هــر گویــه

بــه ترتیــب از  0تــا  3نمــره گــذاری میشــود و جمــع نمرههــای
گویــه هــای  29گانــه ،نمــره کل مقیــاس را تشــکیل میدهــد کــه
دامنــه آن از صفــر تــا  87اســت .اعتبــار و روایــی ایــن پرسشــنامه
توســط علیپــور و آگاه هریــس ســنجیده شــده و نتایــج نشــان
دادنــد کــه بــرای انــدازه گیــری شــادکامی در جامعــه ایرانــی
از اعتبــار و روایــی مناســب برخــوردار اســت .اعتبــار و روایــی
پرسشــنامه شــادکامی آکســفورد از نظــر همســانی درونــی نشــان
میدهــد کــه تمــام  29گویــه ایــن پرسشــنامه بــا نمــره کل،
همبســتگی باالیــی دارنــد و آلفــای کرونبــاخ بــرای کل پرسشــنامه
برابــر بــا  .]16[ 0/91پــس از مشــاوره و نظــر خواهــی بــا
اســاتید و اعمــال نظــرات و پیشــنهادات آنهــا ،پرسشــنامه بــرای
تعییــن پایایــی آمــاده شــد .بــرای تعییــن پایایــی جهــت تعییــن
همبســتگی درونــی از آلفــا کرونبــاخ اســتفاده شــد .ضریــب آلفــا
بــرای پرسشــنامه شــادکامی  0/92و پرسشــنامه هــوش معنــوی
 0/87بدســت آمــد کــه بیانگــر پایایــی پرسشــنامهها بــود .جهــت
توصیــف دادههــا از آمــار توصیفــی (فراوانــی و درصــد بــرای
متغیرهــای کیفــی و میانگیــن و انحــراف معیــار بــرای متغیرهــای
کمــی) اســتفاده شــد .جهــت تعییــن متغیرهــای مرتبــط بــا هــوش
معنــوی وشــادکامی از آزمونهــای آمــاری همبســتگی پیرســون
و  ANOVA,TEST -Tاســتفاده شــد .جهــت تجزیــه و تحلیــل
آمــاری از نــرم افــزار  SPSS.18اســتفاده شــد .ســطح معنــی داری
 P > 0/05در نظــر گرفتــه شــد.

حسن دوست و همکاران

جنسیت

مشخصات فردی و اجتماعی

فراوانی (درصد)

رضایت از زندگی با هوش معنوی

0/554

0/000

مؤنث

)63/6( 68

حرمت از خود با هوش معنوی

0/384

0/000

مذکر

)36/4( 39

شغل پدر
آزاد

)52/3( 56

شاغل

)47/7( 51

شغل مادر
شاغل

)12/1( 12

سن (سال)
مذهب

21/61 ± 5/25

شیعه

)96/3( 103

سنی

)3/7( 4

نوع سهیه پذیرش در دانشگاه

رضایت خاطر با هوش معنوی

0/254

0/009

0/861
خلق مثبت با هوش معنوی
*سطح معنی داری کمتر از  0/05گرفته شده است.

جدول  :3ارتباط هوش معنوی و شادکامی با مشخصات فردی اجتماعی
متغیر

بدون سهمیه

)9/3( 10

منطقهای

)86( 92

شاهد

)1/9( 2

مؤنث

کارمند

)2/8( 3

مجرد

)81/3( 87

متأهل

)18/7( 20

سطح تحصیالت پدر
بی سواد

)0/9( 1

ابتدایی

)16/8( 18

راهنمایی

)23/4( 25

دبیرستان

)31/8( 34

تحصیالت دانشگاهی

)26/2( 28

حوزوی

)0/9( 1

سطح تحصیالت مادر
بی سواد
ابتدایی

)20/6( 22
)20/6( 22

راهنمایی

)15( 16

دبیرستان

)26/2( 28

تحصیالت دانشگاهی

)17/8( 19

حوزوی

)0( 0

درآمد ماهیانه
کمتر از  500هزاز تومان

)3/7( 4

500000-1000000

)29( 31

1000000-2000000

)533/3 57

بیشتر از دو میلیون

)14( 15

)100( 107
مجموع
* دادههای کمی بصورت (انحراف معیار  ±میانگین) بیان شدند.

میانگین و انحراف
معیارR/

شادکامی
مذکر

وضعیت تأهل

0/017

هوش معنوی
مذکر
مؤنث
شادکامی
شیعه
اهل تسنن
هوش معنوی
شیعه
اهل تسنن
شادکامی
مجرد
متأهل
هوش معنوی
مجرد
متأهل
شادکامی
سن

0/439

هوش معنوی

t-test

40/73 ±14/16

38/52 ± 13/95
142/76 ± 16/51

146/73 ± 16/35

t-test
0/237
0/359

39/20 ±14/16
43/33 ± 6/02

0/747

145/20 ± 16/57

148/33 ± 13/31

0/091

t-test

t-test

t-test

38/54 ±14/18

43/85 ± 11/76

0/650

t-test

144/94 ± 15/63

147/15 ± 20/13

0/031

پیرسون

R = 0/209

هوش معنوی
سن

سطح معنی داری نوع آزمون

0/131

پیرسون

R = 0/148
0/000

پیرسون

R = 0/427
شادکامی
*سطح معنی داری کمتر از  ./05گرفته شده است.
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خانه دار

)87/9( 94

بهزیستی با هوش معنوی

0/341

0/000
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بحث
ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن ارتبــاط هــوش معنــوی و شــادکامی
در بیــن دانشــجویان دانشــکده پرســتاری و مامایــی قزویــن انجــام
شــد .بیــن هــوش معنــوی و شــادکامی ارتبــاط معنــی دار امــا
ضعیفــی مشــاهده گردیــد .هــم ســو بــا مطالعــه حاضــر رئیســی،
باقــری و آذربایجانــی در مطالعــه خــود نشــان دادنــد دانشــجویانی
کــه نمــره هــوش معنــوی باالتــری را کســب کردنــد نمــره شــادکامی
باالتــری داشــتند [ .]14 ,9 ,5از بیــن زیــر مقیاسهــای شــادکامی
در مطالعــه کنونــی بیــن رضایــت از زندگــی و هــوش معنــوی ارتبــاط
معنــی داری مشــاهده شــد نــادری و همــکاران نشــان دادنــد کــه بین
هــوش معنــوی و رضایــت از زندگــی ســالمندان رابطــه معنــی داری
مشــاهده شــد [ .]17یعقوبــی و همــکارن در مطالعــه خــود بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه بیــن میانگیــن گروههــای مختلــف دانشــجویان
براســاس نمــره شــادکامی از نظــر هــوش معنــوی تفــاوت معنــاداری
وجــود دارد .بدیــن معنــا کــه بــا افزایــش میــزان هــوش معنــوی،
میــزان شــادکامی دانشــجویان نیــز افزایــش مییابــد .افــرادی کــه
هــوش معنــوی باالیــی دارنــد امــکان دســت یابــی بــه دانــش و فهــم
بیشــتری را داشــته و ایــن امــر زمینــه را بــرای رســیدن بــه کمــال
و ترقــی در زندگــی فراهــم میکنــد بدیــن معنــی کــه شــادی در
بهبــود و رضایــت در زندگــی و روحیــه مشــارکت باالتــر مؤثــر اســت
و افــراد دارای زندگــی معنــوی بــدون شــک از نظــر روان شــناختی
افــرادی ســالم هســتند پــس میتــوان گفــت افــراد دارای هــوش
معنــوی بــاال از شــادکامی بیشــتری برخوردارنــد کــه خــود نشــان از
ســامت روان میباشــد [ .]18ســامت معنــوی بــا گرایــش درونــی
بــه مذهــب و تعهــد جــدی نســبت بــه مذهــب بــه خــودی خــود
میتوانــد هــدف نهایــی تلقــی شــود و داشــتن هــدف در زندگــی
بــا شــادی همبســتگی مثبــت دارد [ .]19و همچنیــن doolittle
و  farellدر پژوهشــی بیــان کردنــد کــه ســطح افســردگی افــرادی
کــه معنویــت باالتــری دارنــد پایینتــر میباشــد [ .]20رفیعــی و
هــم کاران در مطالعــه خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ارتبــاط
معنــاداری بیــن شــادکامی و ســامت روانــی وجــود دارد [.]21
در بررســی کــه در شــهر ژنــو بــر روی دانشــجویان انجــام شــد،
دانشــجویانی کــه شــادی دائمــی و همیشــگی داشــتند از ســامت
روانــی بهتــری برخــوردار بودهانــد [ .]22یکــی از تحقیقاتــی کــه
موکرجــی و بــرون در خصــوص ارتبــاط مذهــب بــا شــادکامی در
بیــن کشــورهای مختلــف انجــام دادنــد نشــان داد افــرادی کــه در
کشــورهای یــک مذهبــی زندگــی میکننــد تــا مذاهــب چنــد
گانــه از شــادکامی بیشــتری برخــوردار هســتند [seligman .]23
میگویــد در نظریههــای روان شــناختی اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه
افــراد شــادکام رویدادهــای بیشــتری را کــه از نظــر فرهنگــی مطلــوب
اســت تجربــه میکننــد .و نیــز رویدادهــای خنثــی را بــه صــورت

مثبــت و رویدادهــای مثبــت را مثبتتــر در نظــر میگیرنــد .در
واقــع افــراد قادرنــد از طریــق کنتــرل افکارشــان خوشــبختی ذهنــی
و شــادکامی خــود را افزایــش دهنــد [ .]24همچنیــن مطالعــات
مختلــف بیــن هــوش معنــوی و ســامت روانــی رابطــه مثبــت و
معنــادار یافــت [ .]27-25در مطالعــه کنونــی بیــن جنســیت و هــوش
معنــوی ارتبــاط معنــی داری مشــاهده نشــد .امــا هــوش معنــوی
افــراد مؤنــث بــا میانگیــن و انحــراف معیــار  146/73 ± 16/35باالتــر
از مــردان اســت .در مطالعــه جــورج و همــکاران ( )2006بــه نقــل
از رقیــب و هــم کاران ارتبــاط معنــی داری بیــن هــوش معنــوی و
جنســیت مشــاهده گردیــد بــه طــوری کــه زنــان میانگیــن هــوش
معنــوی باالتــری نســبت بــه مــردان دارنــد ]28[ .شــاید یکــی از
علتهــای آن پایبنــدی بیشــتر زنــان بــه عقایــد و نگرشهــای
مذهبــی باشــد.
هــم ســو بــا مطالعــه حاضــر رقیــب و همــکاران ( )1387و صفرانیــان
و همــکاران ( )1390و ســیمیاری و همــکاران ( )1394بیــن جنســیت
و هــوش معنــوی ارتبــاط معنــی داری را نشــان ندادنــد [.]30-28
ایــن گــروه از محققیــن معتقدنــد کــه فرصتهــای متعــدد جامعــه
بــرای تقویــت معنویــات و ارزشهــای دینــی ،زمینــه رشــد هــوش
معنــوی مــردان را فراهــم کــرده اســت .ورث نیــز نشــان داد کــه زنــان
نســبت بــه مــردان نمــره باالتــری بــرای هــوش معنــوی دارنــد [.]31
تحقیقــات لواســانی و هــم کاران و حریــری حاکــی از آن اســت کــه
معنویــت بــا جنســیت ارتبــاط معنــاداری نــدارد [ .]33 ,32در مطالعه
حاضــر بیــن جنســیت و شــادکامی ارتبــاط معنــاداری مشــاهده نشــد.
کشــاورز و هــم کاران در مطالعــه خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
شــادکامی در زنــان بیشــتر از مــردان اســت [ .]34در مطالعــه حاضــر
بیــن ســن و هــوش معنــوی رابطــه معنــاداری مشــاهده نشــد .تــوان
و هــم کاران در مطالعــه خــود ( )1393بــه ارتبــاط معنــاداری بیــن
ســن و هــوش معنــوی دســت یافتنــد [ .]35امــا در مطالعــه رقیــب
و همــکاران  1387وجــود ارتبــاط آمــاری بیــن ســن و هــوش معنوی
را رد میکنــد کــه همســو بــا مطالعــه کنونــی میباشــد [ .]36در
مطالعــه  yangبیــن ســن و هــوش معنــوی رابطــه مثبــت و معنــادار
وجــود داشــت [.]37
در مطالعــه حاضــر بیــن ســن و شــادکامی ارتبــاط معناداری مشــاهده
شــد .امــا بیــن شــادکامی و تأهــل ارتبــاط معنــاداری مشــاهده نشــد.
صفــاری و هــم کاران در مطالعــه خــود ( )1393بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه میــزان شــادکامی در افــراد بــا ســن بیشــتر و آنهایــی
کــه متأهــل بودنــد نســبت بــه جوانترهــا و مجردهــا میــزان باالتــری
را نشــان میدهــد [ .]38ایــن پدیــده بــا اســتفاده از نظریــه تکاملــی
اریکســون نیــز قابــل قبــول اســت .وی معتقــد اســت همــان طــور
کــه فــرد در ســیر تکاملــی خــود پیــش مـیرود حــس صمیمیــت در
دوران جوانــی شــکل میگیــرد و دوران میانســالی بــا تولیــد و بهــره
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حسن دوست و همکاران
خواهــد شــد لــذا فراهــم نمــودن بســتر شــاد در محیــط خانــواده
و دانشــگاه جهــت رفــاه و رضایــت خاطــر آنــان در دوره جوانــی
 از محدویــت هــای پژوهــش میتــوان.میتوانــد مفیــد واقــع شــود
بــه عــدم همــکاری برخــی از واحدهــای مــورد پژوهــش عوامــل تأثیــر
گــذار بــر ســامت معنــوی کــه خــارج از اطالعــات پرسشــنامهای
میباشــد و شــرایط و ویژگیهــای شــخصیتی دانشــجویان و شــاید
.تعاریــف متفــاوت آنــان از معنویــت و شــادکامی را در نظــر گرفــت
تضاد منافع
.هیچ گونه تضاد منافعی در این مطالعه وجود ندارد
سپاسگزاری
د میباشــد/74 ایــن مقالــه حاصــل طــرح تحقیقاتــی بــه شــماره
کــه در معاونــت تحقیقــات و فــن آوری دانشــگاه علــوم پزشــکی
 تصویــب و بــه تأییــد کمیتــه اخــاق بــه94 /2/21 قزویــن در تاریــخ
 از. دانشــگاه رســیده اســتIR.QUMS.REC.1394.103 شناســه
 همــکاران و، اســاتید،همــکاری خــوب و بــی دریــغ کلیــه مســئولین
دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی
.درمانــی اســتان قزویــن تقدیــر و تشــکر بــه عمــل میآیــد

وری و احســاس مولــد بــودن ایجــاد نوعــی رضایــت و خشــنودی
در فــرد میگــردد کــه زمینــه ســاز رســیدن بــه کمــال در مقابــل
 اگرچــه.]39[ ناامیــدی در دورانهــای بعــدی زندگــی هســتند
) ارتبــاط معنــاداری1390( صیامیــان و هــم کاران در مطالعــه خــود
 دانــش و هــم کاران.]40[ بیــن ســن و شــادکامی را نشــان ندادنــد
) در مطالعــه خــود بــه ایــن دســت یافتنــد کــه ســطح1389(
.شــادکامی دانشــجویان متأهــل بیشــتر از دانشــجویان مجــرد اســت
 صفــری و هــم کاران در مطالعــه خــود تفــاوت معنــاداری بیــن.]41[
.]42[ .افــراد مجــرد و متأهــل و میــزان شــادکامی نشــان نــداد
نتیجه گیری

امــروزه بــا در نظــر گرفتــن تاکیــد فــراوان بــر مراقبــت معنــوی در
،نظــام بهداشــتی کــه منجــر بــه ارائــه مراقبــت بــا کیفیــت میشــود
آمــوزش تئــوری بایــد تاکیــد بیشــتری بــر جنبههــای معنــوی و
 لــذا.پــرورش عقایــد مثبــت در دانشــجویان پرســتاری نمایــد
ارائــه دروســی در ایــن بــاره و حتــی برگــزاری کارگاههــا و ارائــه
 مربیــان و حتــی بیمــاران میتوانــد،تجربیــات معنــوی دانشــجویان
بــه افزایــش هــوش معنــوی دانشــجویان کمــک نمایــد از طرفــی
شــادکامی موجــب بهزیســتی و کارکــرد بهتــر اجتماعــی دانشــجویان
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Abstract
Background: Today, spiritual care is one aspect of holistic care. The role of nurses in providing services to patients is important. Attention to the variables involved in this type of
Keywords:
care can be a basis for many training programs, especially in health care and treatment. The
Spiritual Intelligence
researchers decided to investigate the relationship between spiritual intelligence and hapHappiness
piness of nursing students, since they will be the health providers in each country's future.
Nursing Students
Methods: This cross-sectional study with quota sampling was conducted in the School
of Nursing and Midwifery, Qazvin. A total of 107 nursing students in different academic
How to Cite this Article:
Hasandoost F, Hajhashemkhani semesters complete the Oxford Happiness Questionnaire and spiritual intelligence. Data
M A,Alizadeh A,Momeni M, No- were analyzed via ANOVA, Pearson’s correlation, and t-test.
rouzi Parashkoh N, Yosefi F, Dar- Results: The average age of nursing students was 21.61 ± 5.25. The majority of particibahni Nejad Z. The Relationship pants (63.6%) were female. Total scores of spiritual intelligence and happiness with mean
between Spiritual Intelligence and and standard deviation were 145.29 ± 16.44 and 39.32 ± 16.44, respectively. There was no
Happiness in Nursing and Midwifery School of Qazvin Students significant difference between any of the socio-demographic variables, except for age and
in 2015. Sci J Hamadan Nurs Mid- happiness (P = 0.031, R = 0.209). Significant differences were observed between spiritual
wifery Fac. 2016;24(4):264-271. intelligence and happiness (P = 0.000, R = 0.427).
DOI: 10.21859/nmj-24047
Conclusions: It seems that promoting happiness can lead to increasing spiritual intelligence in nursing students, which can improve the quality of care with emphasis on pa© 2016 Scientific Journal of Hamadan
tients’ spiritual care.
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