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Abstract
Introduction: Spiritual care can have positive effects on physical and mental
health of patients; facilitates healing process and increases patients’ satisfaction.
Spiritual intelligence can also be a contributing factor to nurse caring behaviors.
This study aims to determine relationship between nursing students’ professional
competence in spiritual care and Spiritual Intelligence.
Methods: A descriptive correlation study was conducted on 140 nursing students
of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2016. Subjects were selected using a census method. Data collection instrument consisted of demographic
questions, Spiritual Intelligence and professional competence in spiritual care questionnaires. Data was analyzed using descriptive Statistics and inferential statistics
including independent t-test, Kruskal-Wallis, correlation coefficient, and linear regression in SPSS19.
Results: Significant and positive correlation was found between nursing students’ competence in spiritual care and Spiritual Intelligence (P<0.001, r = -0.33).
There was only a significant difference in Spiritual Intelligence between those who
had attended training courses and who didn’t have these courses. Regression model
indicated that for increased rates of Spiritual Intelligence, professional competence
in spiritual care will rise as much as 0.54.
Conclusion: Spiritual Intelligence can have an impact on nursing students’ competencies in spiritual care. Accordingly, planning to improve the Spiritual Intelligence and nursing students’ competence in spiritual care is recommended.
Keywords: Nursing Students, Professional Competence, Spiritual Care, Spiritual
Intelligence
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یتواند آﺛار مﺜﺒتی بر سالمﺖ ﺟﺴمی و روانی بیماران ﮔذاشته ،روند بهﺒودی را
مقدمه :مراﻗﺒﺖ مﻌنوی م 
تﺴهیﻞ و رﺿايﺖ-مندی بیماران را اﻓﺰايﺶ دهد .هوش مﻌنوی نیﺰ میتواند از عوامﻞ تﺄﺛیرﮔذار بر رﻓتارهای
مراﻗﺒتی پرستاران باشد .لذا اين مﻄالﻌه با هدف تﻌیین ارتﺒاط بین صالﺣیﺖ ﺣرﻓ های دانشجويان رشتۀ پرستاری
در ﺣیﻄۀمراﻗﺒﺖ مﻌنوی و هوش مﻌنوی انجام شد.
روش کار :اين پژوهﺶ توصیفی ـ همﺒﺴتﮕی در سال  1395روی  140دانشجوی پرستاری دانشکدة پرستاری
و مامايی دانشﮕاه ﺟندی شاپور اهواز انجام شد ﮐه به روش سرشماری وارد مﻄالﻌه شده بودند .ابﺰار ﮔردآوری
دادهها شامﻞ پرسﺶنامۀ اطالعات دموﮔراﻓیﮏ ،پرسﺶنامۀ هوش مﻌنوی و پرسﺶنامۀ صالﺣیﺖ بالینی در ﺣیﻄۀ
مراﻗﺒﺖ مﻌنوی بود .داد هها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنﺒاطی شامﻞ آزمون  tمﺴتقﻞ ،ﮐراسکال والیﺲ،
آزمون همﺒﺴتﮕی پیرسون و رﮔرسیون ﺧﻄی ساده در نرم اﻓﺰار آماری  SPSSنﺴﺨۀ  19تجﺰيه و تﺤلیﻞ شد.
یافتهها :بین هوش مﻌنوی با صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای دانشجويان پرستاری در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی ارتﺒاط مﺜﺒﺖ
و مﻌناداری وﺟود داشﺖ ) .(r=0/33 ،P>0/001از بین متﻐیرهای دموﮔراﻓیﮏ بین اﻓرادی ﮐه دور ههای آموزشی را
ﮔذرانده بودند و ﮐﺴانی ﮐه اين دورهها را سﭙری نکرده بودند ﻓقﻂ در هوش مﻌنوی اﺧتالف مﻌناداری وﺟود داشﺖ.
همﭽنین مدل رﮔرسیون ﺧﻄی ساده نشان داد ﮐه به ازای هر بار اﻓﺰايﺶ در هوش مﻌنوی دانشجويان ،صالﺣیﺖ
ﺣرﻓهای آنها در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی 0/54بار اﻓﺰايﺶ میيابد.
نتیجهگیری :هوش مﻌنوی میتواند بر صالﺣیﺖ دانشجويان پرستاری در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی تﺄﺛیرﮔذار
باشد .لذا شايﺴته اسﺖ در راستای ارتقای هوش مﻌنوی دانشجويان و در نتیجه صالﺣیﺖ بالینی در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ
مﻌنوی برنامهريﺰیهای مناسﺒی صورت ﮔیرد.
واژههای کلیدی :دانشجويان پرستاری ،صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای ،مراﻗﺒﺖ مﻌنوی ،هوش مﻌنوی
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مقدمه

انﺴان موﺟودی چند بﻌدی اسﺖ .يکی از ابﻌاد وﺟودی
انﺴان مﻌنويﺖ اسﺖ ﮐه مﺜﻞ ابﻌاد زيﺴتی ،روانی و اﺟتماعی
يکی از ابﻌاد چهارﮔانۀ مراﻗﺒﺖ ﮐﻞنﮕر انﺴان و شامﻞ
مجموعهای از ارزشها ،نﮕرشها و امی دهايی اسﺖ ﮐه
اتﺼالدهندة انﺴان به موﺟودی برتر اسﺖ [ .]1،2در دو دهۀ
اﺧیر به تﺄﺛیر مﻌنويﺖ در شفابﺨشی انﺴان توﺟه زيادی شده
اسﺖ و شاﻏلین بهداشﺖ و سالمﺖ درياﻓتند ﮐه مﻌنويﺖ
میتواند بر ﺟنﺒههای مﺨتلﻒ مراﻗﺒﺖ از بیمار اﺛر چشمﮕیری
داشته باشد [ .]3،4مراﻗﺒﺖ مﻌنوی مفهومی چند بﻌدی اسﺖ
و به صورت ﻓﻌالیﺖهايی از مراﻗﺒﺖ تﻌريﻒ میشود ﮐه شامﻞ
اﺣترام و ﺣفﻆ مﻌنويﺖ بیمار ،هﻢدلی با بیمار ،بادﻗﺖ ﮔوش
ﮐردن و ﮐمﮏ ﮐردن به بیمار برای درك بیماری و آﮔاهی از
روند بیماریاش بوده و منجر به ارتقای سﻄﺢ سالمﺖ مﻌنوی،
یشود
عملکرد مﻌنوی و ﮐیفیﺖ زندﮔی مﻌنوی بیماران م 
[ .]5،6مﻄالﻌهها نشان داده اسﺖ ﮐه مراﻗﺒﺖ مﻌنوی میتواند
در ارتقای مهارتهای سازﮔاری بیماران در زمان بﺤران و
ايجاد نﮕرشی مﺜﺒﺖ به زندﮔی نقﺶ داشته باشد و آﺛار مﺜﺒتی
بر سالمﺖ ﺟﺴمی و روانی بیماران ﮔذاشته ،روند بهﺒودی را
ﺖمندی بیماران را اﻓﺰايﺶ دهد [8ـ.]6
تﺴهیﻞ و رﺿاي 
سازمان بهداشﺖ ﺟهانی سالمﺖ را از چهار ﺟنﺒۀ تندرستی
ﺟﺴمی ،روانی ،اﺟتماعی و مﻌنويﺖ تﻌريﻒ ﮐرده و در ارتﺒاط
مراﻗﺒین سالمﺖ با بیماران بر توﺟه به اعتقادات بیماران در
امر التیامبﺨشی تﺄﮐید ﮐرده اسﺖ [ .]9تﺌوریهای مﺨتلﻒ
پرستاری نیﺰ بیان داشتهاند ﮐه مﻌنويﺖ بﻌد مهمی از مراﻗﺒﺖ
ﮐﻞنﮕر بوده و میتواند به سالمﺖ بیماران ﮐمﮏ ﮐند []10
و ﻓلورانﺲ نايتینﮕﻞ توﺟه به بﻌد روﺣی و مﻌنوی بیماران
را برای پرستاران الﺰامی دانﺴته اسﺖ [ ]11بنابراين يکی از
وﻇايﻒ مهﻢ پرستاران توﺟه به نیازهای مﻌنوی بیماران و اراﺋۀ
صﺤیﺢ مراﻗﺒﺖهای مﻌنوی به آنها اسﺖ [ ]2و برﺧورداری از
صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای در اين ﺣیﻄه برای دانشجويان پرستاری و
پرستاران ﺿروری اسﺖ [.]6
صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی بهعنوان ﻓرآيند
مﺴتمر ﻓﻌالی شناﺧته شده اسﺖ ﮐه سه عنﺼر مرتﺒﻂ با آن
تﻌريﻒ میشود ﮐه شامﻞ آﮔاهی از ارزشهای انﺴانی ،همدلی
با مددﺟو و توانايی اﺟرای مداﺧلههای ﻓردی مناسﺐ برای هر
مددﺟو اسﺖ و هفﺖ توانايی عمومی را شامﻞ میشود :يکﭙارچه
سازی ﻓرديﺖ ﻓرد و نقﺶ پرستاری به عنوان يﮏ ﺣرﻓه؛ ﮐمﮏ
به بیمار در ﺟﺴتجوی مﻌنی بیماری و پذيرش بیماری؛ ﺣفﻆ
رابﻄۀ مﺜﺒﺖ با بیماران و ﺧانواده؛ ارتﺒاط با بیماران ،تیﻢهای
بین رشتهای و سازمانهای بالینی  /آموزشی؛ اراﺋۀ مراﻗﺒﺖ
مﻌنوی طی چهار مرﺣله ﻓرآيند پرستاری ﮐه شامﻞ بررسی،
برنامهريﺰی ،اﺟرا و ارزيابی اسﺖ؛ رعايﺖ مﺴاﺋﻞ اﺧالﻗی در
ﻗﺒیﻞ مﺤرمانه بودن ،ﺣفاﻇﺖ از اطالعات؛ و اراﺋه
مراﻗﺒﺖ از
ِ
مراﻗﺒﺖ ﺟامﻊ [.]6
شواهد نشان میدهد ﮐه در مراﻗﺒﺖهای بهداشتی و
درمانی به بﻌد مﻌنوی بیماران ﮐمتر توﺟه شده اسﺖ [ 12ـ
نديدن ﮐاﻓی
 ]6، 13يکی از دﻻيﻞ اين امر میتواند آموزش
ِ
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پرستاران در زمینۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی باشد [ ]6همانﻄور ﮐه
مﻄالﻌات هﻢ نشان دادهاند پرستاران در زمینۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی
چه در دوران تﺤﺼیﻞ و چه بﻌد از آن آموزش ﮐاﻓی درياﻓﺖ
نمیﮐنند [15ـ ]14همﭽنین میتوان دﻻيﻞ ديﮕری همﭽون
ﮐار بیﺶ از ﺣد پرستاران و ﮐمﺒود وﻗﺖ ،توﺟه نکردن به
مﻌنويﺖ شﺨﺼی ،مﺴاﺋﻞ اﺧالﻗی و تمايﻞ نداشتن به اراﺋۀ
مراﻗﺒﺖ مﻌنوی را نام برد [.]6
با اين ﺣال مﻄالﻌات نشان دادهاند موارد ديﮕری نیﺰ میتواند
از عوامﻞ پیشﮕويیﮐنندة توﺟه به مﻌنويﺖ در پرستاران باشد.
در واﻗﻊ به منﻈور درك نیازهای مﻌنوی ديﮕران ،نیاز اسﺖ
ﮐه پرستاران درك درستی از مﻌنويﺖ ﺧود و آﮔاهی دﻗیقی
از اعتقاداتشان داشته باشند .وﻗتی پرستاران مﻌنويﺖ را در
ﺧود توسﻌه میدهند میتوانند ماهیﺖ زندﮔی واﻗﻌی ﺧود
را از راه اعتماد و روابﻂ همدﻻنه در عملکردشان انﻌکاس
دهند [ .]16تجارب مﻌنوی پرستاران میتواند منجر به نﮕرش
مﺜﺒﺖ به مراﻗﺒﺖ مﻌنوی در آنها شده و در نتیجه در ﮐمﮏ
به بیماران برای ﮐاهﺶ ديﺴترس مﻌنوی آنها تﺄﺛیرﮔذار باشد
[ .]17همﭽنین مﻄالﻌات ارتﺒاط مﻌناداری بین برآيندهای
سالمتی همﭽون ﮐیفیﺖ زندﮔی و عملکردهای زيﺴتی،
روانی ،اﺟتماعی با هوش مﻌنوی و مذهﺐ ياﻓتهاند [ ]18و
نشان دادهاند ﮐه اين عوامﻞ میتوانند ﻓاﮐتورهای پیشﮕويی
ﮐنندة اراﺋۀ مراﻗﺒﺖهای مﻌنوی در بیماران باشند [.]19
هوش مﻌنوی به عنوان مجموعهای از توانايیها برای
بهرهﮔیری از منابﻊ دينی و مﻌنوی توصیﻒ شده اسﺖ ﮐه
از آن راه مﺴاﺋﻞ مربوط به مﻌنا و ارزشها ﺣﻞ میشوند
[21ـ .]20ﮐینﮓ هوش مﻌنوی را مجموعهای از ﻗابلیﺖهای
سازش روانی مﺒتنی بر ﺟنﺒههای ﻏیرمادی واﻗﻌیﺖ میداند
ﮐه میتواند با تالش و ﺟﺴتجو و تمرين توسﻌه يابد [ ]22و
به ﮔفته نوبﻞ هوش مﻌنوی بازتاب مجموعهای از تجربیات
انﺴانی اسﺖ ﮐه همۀ اﻓراد به درﺟات مﺨتلﻒ از آن برﺧوردار
هﺴتند [ ]23و در واﻗﻊ زيربنای باورهای ﻓرد اسﺖ ﮐه بر
عملکرد او تﺄﺛیر ﮔذاشته و ﻗادر اسﺖ رابﻄۀ ﻓرد با ﺧودش،
با ديﮕران يا ﺟهان بﺰرﮔتر را در ﻓﻌالیﺖهای روزمره عمیﻖتر
ﮐند [ .]24ﻓرد میتواند از اين هوش برای چارچوب دهی و
تفﺴیر مجدد تجارب ﺧود بهره ﮔیرد [ .]25در تﻌريﻒهای
هوش مﻌنوی بر نقﺶ آن در ﺣﻞ مﺴاﺋﻞ وﺟودی و ياﻓتن مﻌنا
و هدف در زندﮔی ،ﺣﻞ مشکالت و مﺴاﺋﻞ مربوط به مﻌنای
زندﮔی و ارزشها تﺄﮐید شده اسﺖ [.]26
مﻄالﻌات نشان دادهاند ﮐه هوش مﻌنوی در مديريﺖ
شﻐلی موﻓﻖ و ﮐارآمد تﺄﺛیر بﺴﺰايی دارد [ ]27مﻄالﻌۀ باﻗری
و همکاران ) (2010هوش مﻌنوی را از عوامﻞ تﺄﺛیرﮔذار
در شادﮐامی پرستاران عنوان ﮐرده اسﺖ ﮐه نشان دهندة
پرستاران با هوش مﻌنوی باﻻ ،با
سازﮔاری و تﻄابﻖ بهتر
ِ
[]28
و مﻄالﻌۀ ﻗلﻌهای و همکاران
استرسهای روزمره اسﺖ
) (2016نیﺰ نشان داد ﮐه هوش مﻌنوی در باﻻ بردن سالمﺖ
روان و ﮐاستن استرس شﻐلی پرستاران نقﺶ دارد [.]29
همﭽنین مﻄالﻌات نشان داده هوش مﻌنوی میتواند از عوامﻞ
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تﺄﺛیرﮔذار بر رﻓتارهای مراﻗﺒتی پرستاران باشد .مﻄالﻌۀ میری
و همکاران ) (2015در ايران و مﻄالﻌۀ ﮐاﺋور و همکاران در
مالﺰی ) (2015نشان داد ارتقای هوش مﻌنوی و تقويﺖ
باورها و شﺨﺼیﺖ پرستاران میتواند به بهﺒود ﮐیفیﺖ مراﻗﺒﺖ
از بیماران ﮐمﮏ ﮐند [ .]26،30ساير مﻄالﻌات نیﺰ ارتﺒاط
مﺜﺒﺖ و مﻌناداری بین صالﺣیﺖ بالینی پرستاران و هوش
مﻌنوی نشان داده اسﺖ [ .]31بنابراين هوش مﻌنوی میتواند
به عنوان يکی از عوامﻞ مﺆﺛر در صالﺣیﺖ بالینی پرستاران در
ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی نیﺰ مﻄرح باشد .از آنجا ﮐه توﺟه به امر
مراﻗﺒﺖ مﻌنوی و آموزش اين مقوله به دانشجويان پرستاری
يکی از دﻏدﻏههای نﻈام آموزشی اسﺖ [ ]4،5،32و آﮔاهی
از عوامﻞ مرتﺒﻂ با مراﻗﺒﺖ مﻌنوی میتواند آموزش و اﺟرای
مراﻗﺒﺖ مﻌنوی در دانشجويان پرستاری را تﺴهیﻞ ﮐند و نﻈر
به اينکه در اين زمینه مﻄالﻌات مﺤدودی در دسﺖ اسﺖ لذا
اين مﻄالﻌه با هدف تﻌیین ارتﺒاط بین هوش مﻌنوی و مراﻗﺒﺖ
مﻌنوی در دانشجويان پرستاری انجام شده اسﺖ.

روش کار

اين پژوهﺶ مﻄالﻌهای مقﻄﻌی و توصیفی ـ همﺒﺴتﮕی
بود ﮐه در سال  1395در دانشکدة پرستاری دانشﮕاه علوم
پﺰشکی ﺟندی شاپور اهواز انجام شده اسﺖ .در اين پژوهﺶ
نمونهﮔیری به صورت سرشماری بوده و تمام دانشجويان
مقﻄﻊ ﮐارشناسی پرستاری ترم چهارم و باﻻتر را شامﻞ شده
اسﺖ .مﻌیارهای ورود به مﻄالﻌه شامﻞ ﮔذراندن ﺣداﻗﻞ سه
ترم از دورة ﮐارشناسی پرستاری ) به دلیﻞ اينکه دانشجويان
تا ان زمان مفاهیﻢ پايۀ مراﻗﺒﺖ را ﮔذرانده باشند( و رﺿايﺖ
برای شرﮐﺖ در پژوهﺶ بود.
اين مﻄالﻌه را ﮐمیتۀ اﺧالق دانشﮕاه علوم پﺰشکی شهید
بهشتی تﺼويﺐ ﮐرد )ﮐد اﺧالقIR.SBMU.RETECH. :
 .(1395,1111.RECمالﺣﻈات اﺧالﻗی شامﻞ اﺧذ مجوز از
یصالح ،ﮐﺴﺐ رﺿايﺖ آﮔاهانه از نمون هها و اطمینان
مراﺟﻊ ذ 
دادن به آنها در زمینۀ مﺤرمانه ماندن اطالعات پژوهﺶ ،ﮐامالً
رعايﺖ شد.
ابﺰار ﺟمﻊآوری اطالعات در اين مﻄالﻌه شامﻞ پرسﺶنامۀ
اطالعات دموﮔراﻓیﮏ ،پرسﺶنامۀ صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای در
ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی و پرسﺶنامۀ هوش مﻌنوی ﮐینﮓ
بود .پرسﺶنامۀ اطالعات دموﮔراﻓیﮏ شامﻞ سن ،ﺟنﺲ،
وﺿﻌیﺖ تﺄهﻞ ،ترم تﺤﺼیلی و ﮔذراندن دورة آموزشی بود.
پرسﺶنامۀ صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی يﮏ
مقیاس ﺧودﮔﺰارشدهی مشتمﻞ بر  32سﺆال اسﺖ .سﺆاﻻت
اين مقیاس در طیﻒ لیکرت  5نقﻄهای )همیشه= ،5اﻏلﺐ=،4
ﮔاهی= ،3به ندرت= ،2هرﮔﺰ= (1اسﺖ .اين پرسﺶنامه ابﺰار
استانداردی اسﺖ ﮐه در سال  1393اديﺐ ﺣاج باﻗری و
زهتابﭽی طراﺣی ﮐرده اسﺖ و در مﻄالﻌۀ صورت ﮔرﻓته به
ِ
دسﺖ اين مﺤققین ،نﺴﺒﺖ روايی مﺤتوا ) (CVRو شاﺧﺺ
CVI
روايی مﺤتوا ) ( برای ﮐﻞ پرسﺶنامه به ترتیﺐ  0/75و
 0/9برآورد شد .همﭽنین پايايی ابﺰار به روش آلفای ﮐرونﺒاخ
مﺤاسﺒه شد ﮐه برای ﮐﻞ ابﺰار  0/93بود [ .]33در اين مﻄالﻌه
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

نیﺰ پايايی اين ابﺰار با استفاده از آلفای ﮐرونﺒاخ  0/94به دسﺖ
آمد .سﺆاﻻت اين پرسﺶنامه در  5بﺨﺶ اﺟراء مراﻗﺒﺖ مﻌنوی
) 17سﺆال( ،ارزشهای انﺴانی ) 6سﺆال( ،آﮔاهی ) 4سﺆال(،
نﮕرش ) 3سﺆال( و ﺧودشناسی ) 2سﺆال( اسﺖ .مجموع
نمرات ﮐﺴﺐ شده از اين مقیاس در مﺤدودة  32تا 160
ﻗرار دارد و نمرة باﻻتر نشان دهندة صالﺣیﺖ بیشتر اسﺖ
[ .]12در اين مﻄالﻌه نمرات  32تا  75پايین و نامﻄلوب76 ،
تا  118متوسﻂ و  119تا  160باﻻ و مﻄلوب در نﻈر ﮔرﻓته
شد .برای سنجﺶ هوش مﻌنوی دانشجويان از پرسﺶنامۀ
هوش مﻌنوی ﮐینﮓ استفاده شد .اين پرسﺶنامه را ﮐینﮓ
در سال 2008طراﺣی ﮐرده و ساﺧﺖ .اين پرسﺶنامه يﮏ
مقیاس ﺧود ﮔﺰارشدهی مشتمﻞ بر  24سﺆال اسﺖ .سﺆاﻻت
اين پرسﺶنامه در يﮏ طیﻒ لیکرت از صفر تا  ) 4از بﺴیار
مﺨالفﻢ تا بﺴیار مواﻓقﻢ( نمرهﮔذاری میشود .پايايی اين
پرسﺶنامه در مﻄالﻌۀ ﮐینﮓ  0/95به دسﺖ آمد [ .]22در
پژوهﺶ ﺣﺴین چاری و همکاران ) (2010نیﺰ پايايی ﮐﻞ
پرسﺶنامه با ﺿريﺐ آلفای ﮐرونﺒاخ  0/93و برای ابﻌاد تفکر
وﺟودی انتقادی ،تولید مﻌنای شﺨﺼی ،آﮔاهی متﻌالی و
ﮔﺴترش ﺧودآﮔاهی ﺿريﺐ آلفای ﮐرونﺒاخ به ترتیﺐ ،0/71
 0/84 ،0/65 ،0/79به دسﺖ آمد [ .]34در مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر
پايايی ابﺰار به روش آلفای ﮐرونﺒاخ  0/91به دسﺖ آمد .اين
پرسﺶنامه چهار زير مقیاس دارد :تفکر وﺟودی انتقادی )5
سﺆال( ،تولید مﻌنای شﺨﺼی ) 7سﺆال( ،آﮔاهی متﻌالی )5
سﺆال( و ﮔﺴترش ﺧود آﮔاهی ) 7سﺆال( .نمره ﮔذاری سﺆاﻻت
پرسﺶنامه هوش مﻌنوی مﺴتقیﻢ اسﺖ و تنها سﺆال  6به
صورت مﻌکوس نمره ﮔذاری می شود .مجموع نمرات ﮐﺴﺐ
شده از اين مقیاس در مﺤدوده  0تا  96ﻗراردارد و نمره باﻻتر
ﻓرد در اين پرسﺶنامه نشاندهندة بهرهمندی ﻓرد از هوش
مﻌنوی باﻻتر اسﺖ .در اين مﻄالﻌه نمرات  0تا  32پاﺋین و
نامﻄلوب 33 ،تا  65متوسﻂ و  66تا  96باﻻ و مﻄلوب در نﻈر
ﮔرﻓته شد.
پﺲ از ﺟمﻊآوری دادهها ،تجﺰيه و تﺤلیﻞ آن با نرم
اﻓﺰار آماری  SPSSنﺴﺨۀ  19انجام شد و از آمار توصیفی
)ﻓراوانی ،درصد ،میانﮕین و انﺤراف مﻌیار( برای بررسی
شاﺧﺺها و تﻌیین مشﺨﺼات نمونۀ پژوهﺶ و از آزمون t
مﺴتقﻞ و ﮐروسکال والیﺲ برای مقايﺴۀ صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای
دانشجويان پرستاری در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی و هوش
مﻌنوی دانشجويان به تفکیﮏ عوامﻞ دموﮔراﻓیﮏ استفاده
شد .از آزمون همﺒﺴتﮕی پیرسون و رﮔرسیون ﺧﻄی ساده
برای سنجﺶ ارتﺒاط بین مراﻗﺒﺖ مﻌنوی و هوش مﻌنوی
دانشجويان استفاده شد .سﻄﺢ مﻌنیداری ) (P>0/05در نﻈر
ﮔرﻓته شد.

یافتهها

از  180دانشجوی پرستاریِ با شرايﻂ ورود به پژوهﺶ،
 33دانشجو مايﻞ به شرﮐﺖ در پژوهﺶ نﺒودند و  7پرسﺶنامه
نیﺰ ناﻗﺺ تﺤويﻞ داده شد ﮐه استفاده ﮐردنی نﺒود .بنابراين
نمونههای اين پژوهﺶ را 140دانشجوی پرستاری تشکیﻞ
دادند ﮐه با رﺿايﺖ ﺧود در پژوهﺶ شرﮐﺖ ﮐردند .از اين
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تﻌداد  53نفر ) (%37/9در ترم  56 ،4نفر ) (%40در ترم
 6و  31نفر ) (%22/1در ترم  8مشﻐول به تﺤﺼیﻞ بودند.
میانﮕین سنی دانشجويان  22/05±2/26سال بود 90 .نفر
) (%64/3از دانشجويان دﺧتر و  50نفر ) (%35/7پﺴر بودند.
از نﻈر وﺿﻌیﺖ تﺄهﻞ اﮐﺜريﺖ دانشجويان ) (%85مجرد بودند
و ﻓقﻂ  30درصد از دانشجويان بیان ﮐردند ﮐه در ﮐارﮔاههای
آموزشی مرتﺒﻂ با مﻀامین اﺧالﻗی و مراﻗﺒﺖهای مﻌنوی
شرﮐﺖ ﮐردهاند.
نتايﺞ نشان داد ﮐه میانﮕین صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای دانشجويان

در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی  117/4±19/91اسﺖ ﮐه متوسﻂ
و به نﺴﺒﺖ مﻄلوب ارزيابی میشود .بیشترين نمره مربوط به
ﺣیﻄۀ اﺟرای مراﻗﺒﺖ مﻌنوی و ﮐمترين نمره مربوط به ﺣیﻄۀ
ﺧودشناسی بود )ﺟدول .(1
میانﮕین هوش مﻌنوی دانشجويان نیﺰ 71/43±12/11
بوده اسﺖ ﮐه در ﺣد ﺧوب و باﻻ ارزيابی میشود .بیشترين
نمره مربوط به ﺣیﻄۀ تفکر وﺟودی انتقادی و ﮐمترين نمره
مربوط به ﺣیﻄۀ تولید مﻌنای شﺨﺼی بود )ﺟدول .(2

جدول شمارۀ  .1میانگین و انحراف معیار صالحیت حرفهای در حیطﮥ مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری
حیطههای مراقبت معنوی
اجرای مراقبت معنوی
ارزشهای انسانی
آگاهی
نگرش

خودشناسی

نمرۀ کﻞ مراقبت معنوی

میانگین و انحراف معیار
59/62±12/57
23/69±3/94
14/02±3/2
11/67±2/36
8/4±1/46
117/4±19/91

جدول شمارۀ  .2میانگین و انحراف معیار هوش معنوی دانشجویان پرستاری
حیطههای هوش معنوی

میانگین و انحراف معیار

تفکر وجودی انتقادی

21/41±3/73

تولید معنای شﺨصی
آگاهی متعالی

گسترش خودآگاهی

نمرۀ کﻞ هوش معنوی

نتايﺞ مربوط به سﻄﺢ بندی نمرات ﮐﻞ ﮐﺴﺐ شدة
دانشجويان در زمینۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی و هوش مﻌنوی نیﺰ نشان
داد  %2/1از دانشجويان در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی نمرههای
پايین %47/9 ،نمرههای متوسﻂ و  %50از دانشجويان
نمرههای باﻻيی ﮐﺴﺐ ﮐردند .از نﻈر هوش مﻌنوی هﻢ
 %24/3نمرات متوسﻂ بود و بیشتر دانشجويان )(%75/7
نمرهای باﻻيی ﮐﺴﺐ ﮐردند.
در مقايﺴۀ صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای دانشجويان پرستاری در
ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی بر ﺣﺴﺐ ويژﮔیهای دموﮔراﻓیﮏ
ياﻓتهها نشان داد دانشجويان در ﮔروه سنی پايینتر در بﻌد
ارزشهای انﺴانی نمرههای باﻻتری ﮐﺴﺐ ﮐردند و آزمون
آماری  tاﺧتالف مﻌناداری نشان داد ) .(P=0/01در مقايﺴۀ
دانشجويان پﺴر با دانشجويان دﺧتر نیﺰ در بﻌد ﺧودشناسی
آزمون آماری  tاﺧتالف مﻌناداری نشان داد ) (P=0/01به
ﮔونهای ﮐه دانشجويان پﺴر نﺴﺒﺖ به دانشجويان دﺧتر
نمرههای بیشتری ﮐﺴﺐ ﮐردند .همﭽنین ياﻓتهها نشان داد
دانشجويانی ﮐه در ﮐارﮔاههای آموزشی شرﮐﺖ ﮐرده بودند،
در بﻌد آﮔاهی نمرههای بیشتری ﮐﺴﺐ ﮐردند و آزمون آماری
 tاﺧتالف آماری مﻌناداری نشان داد ) .(P=0/04ياﻓتهها
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

14/69±3/13
20/22±3/75
15/1±3/06
71/43±12/11

اﺧتالف مﻌناداری بین ﮔروههای سنی ،ﺟنﺲ زن و مرد،
اﻓراد مجرد و متﺄهﻞ ،ترمهای تﺤﺼیلی مﺨتلﻒ و ﮔذراندن
دورههای آموزشی در نمرة ﮐﻞ و ساير ابﻌاد نشان نداد
)ﺟدول .(3
در مقايﺴۀ هوش مﻌنوی دانشجويان پرستاری بر ﺣﺴﺐ
ويژﮔیهای دموﮔراﻓیﮏ نیﺰ آزمون آماری  tاﺧتالف مﻌناداری
از نﻈر سنی در ابﻌاد تولید مﻌنای شﺨﺼی ) (P=0/004و
آﮔاهی متﻌالی ) (P=0/01نشان داد .به ﮔونهای ﮐه دانشجويان
در ﮔروه سنی باﻻتر نمرههای بیشتری ﮐﺴﺐ ﮐردند .عالوه بر
اين آزمون ﮐروسکال والیﺲ در بﻌد تولید مﻌنای شﺨﺼی بین
دانشجويان ترمهای مﺨتلﻒ اﺧتالف آماری مﻌناداری نشان
داد ) .(P=0/04به ﮔونهای ﮐه دانشجويان ترم هشﺖ نﺴﺒﺖ
به دانشجويان ترم چهار و شﺶ نمرات باﻻتری ﮐﺴﺐ ﮐردند.
همﭽنین آزمون آماری  tاﺧتالف مﻌناداری در بﻌد ﮔﺴترش
ﺧودآﮔاهی ) (P=0/01و نمرة ﮐﻞ هوش مﻌنوی ) (P=0/04در
دانشجويانی ﮐه در ﮐارﮔاههای آموزشی شرﮐﺖ ﮐرده بودند
در مقايﺴه با دانشجويانی ﮐه در اين ﮐارﮔاهها شرﮐﺖ نکرده
بودند نشان داد .در ساير موارد اﺧتالف مﻌناداری مشاهده
نشد )ﺟدول .(4
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جدول شمارۀ  .3مقایسﮥ صالحیت حرفهای در حیطﮥ مراقبت معنوی بر حسب ویژگیهای دموگرافیک دانشجویان پرستاری
اجرای مراقبت
معنوی

ارزشهای انسانی

آگاهی

نگرش

خودشناسی

نمرۀ کﻞ مراقبت
معنوی

میانگین و
انحراف معیار

میانگین و
انحراف معیار

میانگین و
انحراف معیار

میانگین و
انحراف معیار

میانگین و
انحراف معیار

میانگین و
انحراف معیار

19-21

62

59/12±11/53

24/58±3/09

13/58±2/95

12±2/36

8/30±1/27

117/59±16/9

≤22

78

60/01±13/40

22/98±4/39

14/37±3/36

11/41±2/33

8/47±1/6

117/25±22/13

0/6

0/01

0/1

0/1

0/5

0/9

49

60/77±12/76

23/61±3/33

14/65±2/96

11/48±2/28

8/81±1/21

119/34±18/63

91

59±12/49

23/73±4/24

13/68±3/28

11/76±2/4

8/17±1/53

116/36±20/6

0/4

0/8

0/08

0/5

0/01

0/4

119

59/44±13/07

23/83±3/90

14/03±3/27

11/6±2/41

8/36±1/46

117/28±20/75

21

60/61±9/44

22/9±4/15

13/95±2/83

12/04±2/03

8/57±1/5

118/09±14/7

0/6

0/3

0/9

0/4

0/5

0/8

53

56/66±13/15

24/39±3/46

13/43±2/93

12±2/52

8/52±1/15

115/01±18/97

56

61/1±10/86

23/6±3/30

14/01±2/99

11/76±2/02

8/57±1/34

119/07±16/74

31

62±13/81

22/64±5/39

15/03±3/80

10/93±2/54

7/87±1/97

118/48±26/15

0/05

0/3

0/05

0/1

0/3

0/2

42

61/78±12/89

23/8±3/71

14/83±2/77

11/83±2/3

8/76±1/18

121/02±19/08

98

58/69±12/38

23/64±4/04

13/67±3/32

11/6±2/39

8/24±1/54

115/85±20/16

0/1

0/8

0/04

0/5

0/05

0/1

متﻐیرها

*سن

*جنس

*تﺄهﻞ

تعداد

مرد
زن

P.value

P.value

مجرد

متﺄهﻞ

P.value

چهارم
**ترم
تحصیلی

*گﺬراندن
دورۀ
آموزشی

ششم

هشتم
بله

P.value

خیر

P.value

*: T-Test
**: Kruskal-Wallis Test

جدول شماره  .4مقایسﮥ هوش معنوی بر حسب ویژگیهای دموگرافیک دانشجویان پرستاری
متﻐیرها

*سن

*جنس

*تﺄهﻞ

تعداد

19-21

میانگین و
انحراف معیار

میانگین و
انحراف معیار

62

21/06±3/1

13/83±2/87

20/45±3/52

14/38±2/58

69/74±10/26

≤22

78

21/69±4/16

15/37±3/18

20/05±3/93

15/66±3/30

72/78±13/31

0/3

0/004

0/5

0/01

0/1

49

21/57±3/4

15/18±2/94

20/67±3/43

14/89±2/94

72/32±11/05

91

21/32±3/91

14/42±3/21

19/98±3/91

15/20±3/14

70/95±12/67

0/7

0/1

0/3

0/5

0/5

119

21/3±3/73

14/62±3/18

20/18±3/76

14/94±3/06

71/05±12/32

21

22/04±3/72

15/09±2/86

20/47±3/73

15/95±3/02

73/57±10/85

0/4

0/5

0/7

0/1

0/3

53

21/41±3/11

14/58±2/72

21/28±3/1

14/81±2/71

72/09±9/52

56

21/1±3/39

14/26±3/03

19/37±3/75

15/14±2/88

69/89±11/32

31

21/96±5/1

15/64±3/82

19/96±4/38

15/51±3/91

73/09±16/71

0/2

0/04

0/05

0/2

0/1

42

22/19±3/69

15/35±3/18

20/95±3/56

16/02±2/95

74/52±11/91

98

21/08±3/71

14/4±3/08

19/91±3/8

14/7±3/04

70/11±12/01

0/1

0/1

0/1

0/01

0/04

مرد
زن

P.value

P.value

مجرد

متﺄهﻞ

P.value

چهارم
**ترم
تحصیلی

*گﺬراندن
دورۀ
آموزشی

تفکر انتقادی
وجودی

ششم

هشتم
بله

خیر

P.value

P.value

میانگین و
انحراف معیار

تولید معنای
شﺨصی

میانگین و
انحراف معیار

آگاهی متعالی

گسترش خود
آگاهی

نمرۀ کﻞ هوش
معنوی

میانگین و
انحراف معیار

*: T-Test
**: Kruskal-Wallis Test
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ﺿريﺐ همﺒﺴتﮕی متﻐیر هوش مﻌنوی با مراﻗﺒﺖ مﻌنوی
 0/33بوده اسﺖ و اين متﻐیر توانﺴته اسﺖ 11 ،درصد از
تﻐییرات صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای دانشجويان پرستاری در ﺣیﻄۀ
مراﻗﺒﺖ مﻌنوی را پیﺶبینی ﮐند .همﭽنین مدل رﮔرسیون
اﻓﺰايﺶ هوش مﻌنوی
ﺧﻄی ساده نشان داد ﮐه به ازای هر بار
ِ
دانشجويان ،صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای آنها در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی
0/54بار اﻓﺰايﺶ میيابد )ﺟدول .(6

ﺿريﺐ همﺒﺴتﮕی پیرسون ارتﺒاط مﺜﺒﺖ و مﻌناداری بین
هوش مﻌنوی و ابﻌاد تشکیﻞدهندة آن با صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای
دانشجويان پرستاری در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی و ابﻌاد آن
نشان داد )ﺟدول .(5
برای بررسی رابﻄۀ ﺧﻄی بین متﻐیر پیﺶبین )هوش
مﻌنوی( و متﻐیر مالك )مراﻗﺒﺖ مﻌنوی( از رﮔرسیون ﺧﻄی
ساده به روش همﺰمان هﻢ استفاده شد .نتايﺞ نشان داد

جدول شمارۀ  .5همبستگی هوش معنوی با صالحیت حرفهای دانشجویان پرستاری در حیطﮥ مراقبت معنوی
تفکر انتقادی وجودی

تولید معنای شﺨصی

آگاهی متعالی

گسترش خودآگاهی

نمرۀ کﻞ هوش معنوی

اجرای مراقبت معنوی

)0/3 (>0/001

)0/2 (0/01

)0/21 (0/01

)0/2 (0/01

)0/26 (0/002

آگاهی

)0/37 (>0/001

)0/35 (>0/001

)0/33 (>0/001

)0/27 (0/001

)0/33 (>0/001
)0/28 (0/001

)0/26 (0/002
)0/2 (0/01

)0/37 (>0/001

)0/26 (0/001

)0/29 (>0/001

)0/3 (>0/001
)0/24 (0/003

)0/35 (>0/001

حیطهها
ارزشهای انسانی
نگرش

)r (p value

)0/23 (0/006
)0/26 (0/001

خودشناسی

نمرۀ کﻞ مراقبت معنوی

)0/35 (>0/001

)r (p value

)0/19 (0/02
)0/19 (0/02

)r (p value

)0/24 (0/003

)0/33 (>0/001

)r (p value

)0/2 (0/01

)r (p value

)0/23 (0/005
)0/27 (0/001

)0/33 (>0/001

جدول شمارۀ  . 6مدل رگرسیونی هوش معنوی بر مراقبت معنوی
R

R2

Adj.R2

F

Df1

Df2

B

متﻐیر پیش بین
مدل

0/33

0/11

0/10

17/7

1

138

-

-

Constant

-

-

-

-

-

-

78/421

9/568

هوش معنوی

-

-

-

-

-

-

0/546

بحث

هدف اين مﻄالﻌه تﻌیین صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای دانشجويان
رشتۀ پرستاری در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی و ارتﺒاط آن با هوش
مﻌنوی بود .نتايﺞ اين مﻄالﻌه نشان داد ﮐه میانﮕین صالﺣیﺖ
ﺣرﻓهای دانشجويان در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی در ﺣد متوسﻂ
و به نﺴﺒﺖ مﻄلوبی بوده اسﺖ و نیمی از دانشجويان نمرههای
باﻻيی در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی ﮐﺴﺐ ﮐردند .همﺴو با نتايﺞ
مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر در مﻄالﻌۀ ناصﺤی و همکاران )Attard ،(2013
و همکاران ) (2014و سﺒﺰواری و همکاران ) (2013هﻢ
صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای دانشجويان پرستاری در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ
مﻌنوی در ﺣد مﻄلوبی ارزيابی شده بود [ .]2،35،36با
اين ﺣال در تﻀاد با نتايﺞ مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر ،نتايﺞ مﻄالﻌۀ اديﺐ
ﺣاج باﻗری و همکاران ) (2015در زمینۀ سنجﺶ صالﺣیﺖ
ﺣرﻓهای در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی در پرستاران نشان داد
ﮐه پرستاران صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای مناسﺒی در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ
مﻌنوی نداشتند [ .]12نتايﺞ مﻄلوب در زمینۀ صالﺣیﺖ
ﺣرﻓهای در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی در دانشجويان پرستاری
با توﺟه به اينکه دانشجويان ﻓقﻂ دورههای ﮐارآموزی ﺧود
را در بیمارستانها میﮔذرانند ﮐمی دور از انتﻈار اسﺖ .به
نﻈر میرسد علﺖ اين امر از يﮏ سو ورود مفهوم مﻌنويﺖ و
مراﻗﺒﺖ مﻌنوی در آموزش دانشجويان پرستاری باشد ﮐه در
سالهای اﺧیر به آن توﺟه شده اسﺖ [ ]4،5،32و از سوی
ديﮕر ممکن اسﺖ به اين دلیﻞ باشد ﮐه دانشجويان پرستاری
هنوز تمايالت انﺴانﮔرايانه و ﺣفﻆ ارزشهای انﺴانی ﺧود را
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

SE

p

β

t

-

-

>0/001

-

8/196

>0/001

0/132

0/332

4/133

>0/001

ﺣفﻆ ﮐردند و همانند پرستاران شاﻏﻞ در بﺨﺶها با مﺴاﺋلی
از ﻗﺒیﻞ ﻓشا ِر ﮐاری ،ﮐمﺒود وﻗﺖ و ساير برنامههای روتین در
شﻐﻞ پرستاری روبرو نشدهاند [ ]36به همین دلیﻞ اﺣﺴاس
میﮐنند ﮐه در دورههای ﮐارآموزی ﺧود به ﺧوبی توانﺴتهاند
نیازهای بیمارانشان از نﻈر مراﻗﺒﺖ مﻌنوی را رﻓﻊ ﮐنند ،در
نتیجه نمرات باﻻيی در اين زمینه ﮐﺴﺐ ﮐردند.
در مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر اﺧتالف مﻌناداری بین ﮔروههای سنی
مﺨتلﻒ ،ﺟنﺲ زن و مرد ،تجرد و تﺄهﻞ ،ترمهای تﺤﺼیلی
مﺨتلﻒ و ﮔذراندن دورههای آموزشی در نمرة ﮐﻞ صالﺣیﺖ
ﺣرﻓهای دانشجويان پرستاری مشاهده نشد .در مﻄالﻌۀ
مشابهی ﮐه ناصﺤی و همکاران ) (2013با هدف تﻌیین
صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای دانشجويان پرستاری در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ
مﻌنوی انجام داده بودند نیﺰ بین میانﮕین نمرات صالﺣیﺖ
مراﻗﺒﺖ مﻌنوی در دانشجويان بر ﺣﺴﺐ ويژﮔیهای
دموﮔراﻓیﮏ از لﺤاظ آماری تفاوت مﻌناداری مشاهده نشد.
به ﺟﺰ شرﮐﺖ در ﮐارﮔاهی با مﻀامین اﺧالﻗی ﮐه اﻓراد در آن
شرﮐﺖ ﮐرده بودند ،نمرات بهطور مﻌناداری صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای
باﻻتری در زمینۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی ﮐﺴﺐ ﮐردند [ .]2در مﻄالﻌۀ
ﺣاﺿر نیﺰ ياﻓتهها نشان داد ،دانشجويانی ﮐه در ﮐارﮔاههای
آموزشی شرﮐﺖ ﮐرده بودند ،نمرههای باﻻتری در زمینۀ
مراﻗﺒﺖ مﻌنوی ﮐﺴﺐ ﮐردند ،هر چند ﮐه اين اﺧتالف بهﺟﺰ
در بﻌد آﮔاهی در ساير ابﻌاد و نمرةﮐﻞ مﻌنادار نﺒوده اسﺖ.
با اين ﺣال ارتقای سﻄﺢ آﮔاهی نیﺰ میتواند مقدمهای برای
باﻻ رﻓتن صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای دانشجويان باشد ﮐه ﺣاﺋﺰ اهمیﺖ
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اسﺖ و از اين نﻈر تا ﺣدودی نتايﺞ مﻄالﻌۀ ناصﺤی با مﻄالﻌۀ
ﺣاﺿر همﺴو بود .در مﻄالﻌات مﺤمدی و همکاران )،(2016
مﻈاهری و همکاران ) (2008و سﺒﺰواری و همکاران )(2013
نیﺰ بین نﮕرش پرستاران به مراﻗﺒﺖ مﻌنوی و ويژﮔیهای
دموﮔراﻓیﮏ ارتﺒاط مﻌناداری ياﻓﺖ نشد [.]10،36،37
در مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر میانﮕین هوش مﻌنوی دانشجويان در ﺣد
ﺧوب و باﻻ ارزيابی شد و اﮐﺜريﺖ دانشجويان از نﻈر هوش
مﻌنوی درسﻄﺢ باﻻيی بودند .نتايﺞ مﻄالﻌات ﮔذشته در زمینۀ
هوش مﻌنوی دانشجويان پرستاری نیﺰ نشان داده اسﺖ ﮐه
دانشجويان پرستاری هوش مﻌنوی باﻻيی داشتند [.]38،39
نتايﺞ مﻄالﻌات میری و همکاران ) (2015و ﮐريمی و همکاران
) (2015در زمینۀ بررسی هوش مﻌنوی پرستاران نیﺰ نشان
دهندة هوش مﻌنوی به نﺴﺒﺖ مﻄلوبِ پرستاران بوده اسﺖ
ﮐه نتايﺞ اين مﻄالﻌات با مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر همﺴو بود [.]26،31
در تﻀاد با نتايﺞ مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر ،يانﮓ و همکاران )(2007
مﻄالﻌهای با هدف تﻌیین هوش مﻌنوی پرستاران در چین
انجام دادند ﮐه براساس آن  %82/9از پرستاران هوش مﻌنوی
پايینی داشتند .همﭽنین پژوهشﮕران در اين مﻄالﻌه ﮔﺰارش
ﮐردند ﻓقﻂ  7نفر از شرﮐﺖ ﮐنندهها باورهای مذهﺒی داشتند
[ .]16باﻻ بودن سﻄﺢ هوش مﻌنوی در دانشجويان پرستاری
پرستاران ايران را میتوان ناشی از اعتقادات مذهﺒی و تمايﻞ
و
ِ
به ارزشهای مﻌنوی در ﺟامﻌۀ ايرانی دانﺴﺖ .چرا ﮐه اعتقاد
به ارزشهای دينی و داشتن باورهای دينی از ويژﮔیهای ﻻزم
تﺒلور هوش مﻌنوی در اﻓراد اسﺖ [.]39
هوش مﻌنوی دانشجويان پرستاری بر ﺣﺴﺐ ويژﮔیهای
دموﮔراﻓیﮏ ياﻓتهها اﺧتالف مﻌناداری در نمرة ﮐﻞ هوش
مﻌنوی و همﭽنین در بﻌد ﮔﺴترش ﺧودآﮔاهی در دانشجويانی
ﮐه در ﮐارﮔاههای آموزشی شرﮐﺖ ﮐرده بودند ،در مقايﺴه با
سايرين نشان داد .اين امر نشان میدهد آموزش مﻌنويﺖ نه
ﻓقﻂ در ارتقای سﻄﺢ آﮔاهی به عنوان ﺣیﻄهای از مراﻗﺒﺖ
مﻌنوی تﺄﺛیرﮔذار اسﺖ بلکه در ارتقای سﻄﺢ هوش مﻌنوی و
ﮔﺴترش ﺧودآﮔاهی اﻓراد نیﺰ مﺆﺛر اسﺖ .ساير مﻄالﻌات انجام
شده در زمینۀ هوش مﻌنوی نیﺰ بیان داشتهاند ﮐه برﮔﺰاری
ﮐارﮔاههای آموزشی میتواند در ارتقای سﻄﺢ باورهای مﻌنوی
و نﮕرشهای ﻓکری اﻓراد مﺆﺛر باشد [.]40،41،42
در اين مﻄالﻌه سن دانشجويان به عنوان عاملی مﺆﺛر بر
دانشجويان ﮔروه
هوش مﻌنوی بررسی شد و نتايﺞ نشان داد
ِ
سنی باﻻتر نمرات باﻻتری در زمینۀ هوش مﻌنوی ﮐﺴﺐ
ﮐردند .هر چند اين اﺧتالف به ﺟﺰ در ابﻌاد تولید مﻌنای
شﺨﺼی و آﮔاهی متﻌالی در ساير ابﻌاد و نمرة ﮐﻞ مﻌنادار
نﺒود .ﻏنا و همکاران ) ،(2013باﻗری و همکاران ) (2010و
نوﺣی و همکاران ) (2014نیﺰ نتوانﺴتند ارتﺒاط مﻌناداری
بین سن و هوش مﻌنوی بیابند [ ،]20،28،38با اين ﺣال
نتايﺞ مﻄالﻌات يانﮓ و ماﺋو ) (2007و مﺤﺒی و همکاران
) (2013ارتﺒاط مﻌناداری بین سن و هوش مﻌنوی نشان داد.
به ﮔونهای ﮐه با اﻓﺰايﺶ سن ،هوش مﻌنوی نیﺰ ارتقاء میياﻓﺖ
ﮐه از اين نﻈر نتايﺞ اين مﻄالﻌات به مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر شﺒیه اسﺖ
[ .]16،39اين امر میتواند به دلیﻞ پذيرش بیشتر تجربیات
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

مﻌنوی با اﻓﺰايﺶ سن باشد [.]39
اين مﻄالﻌه نتوانﺴﺖ در نمرة ﮐﻞ هوش مﻌنوی ،بین
ﺟنﺲ زن و مرد ،اﻓراد مجرد و متﺄهﻞ و ترمهای تﺤﺼیلی
مﺨتلﻒ اﺧتالف مﻌناداری بیابد .ساير مﻄالﻌات نیﺰ نتوانﺴتند
ارتﺒاط مﻌناداری بین هوش مﻌنوی پرستاران با ويژﮔیهای
دموﮔراﻓیﮏ نشان دهند [.]20،26،28،31،38
نتايﺞ مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر بین هوش مﻌنوی و ابﻌاد تشکیﻞدهندة
آن با صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای دانشجويان پرستاری در ﺣیﻄۀ
مراﻗﺒﺖ مﻌنوی و ابﻌاد آن ارتﺒاط مﺜﺒﺖ و مﻌناداری نشان داد
) .(P >0/001طﺒﻖ نتايﺞ رﮔرسیون ﺧﻄی ساده نیﺰ هوش
مﻌنوی توانﺴﺖ  11درصد از تﻐییرات صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای
دانشجويان پرستاری در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی را پیﺶبینی
ﮐند و مدل رﮔرسیون نشان داد ﮐه به ازای هر بار اﻓﺰايﺶ در
هوش مﻌنوی دانشجويان ،صالﺣیﺖ ﺣرﻓهای آنها در ﺣیﻄۀ
مراﻗﺒﺖ مﻌنوی 0/54بار اﻓﺰايﺶ میيابد .لذا میتوان پیشﮕويی
ﮐرد ﮐه با ارتقای هوش مﻌنوی پرستاران صالﺣیﺖ بالینی آنها
در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی نیﺰ اﻓﺰايﺶ ﺧواهد ياﻓﺖ .در زمینۀ
ارتﺒاط هوش مﻌنوی و مراﻗﺒﺖ مﻌنوی مﻄالﻌۀ مشابهی ياﻓﺖ
نشد ﮐه ﻗابﻞ مقايﺴه با مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر باشد اما مﻄالﻌۀ ﮐريمی
مونقی و همکاران ) (2015در زمینۀ سنجﺶ ارتﺒاط صالﺣیﺖ
بالینی پرستاران با هوش مﻌنوی ارتﺒاط مﺜﺒﺖ و مﻌناداری
بین هوش مﻌنوی و صالﺣیﺖ بالینی پرستاران نشان داد
[ .]31نتايﺞ مﻄالﻌۀ میری و همکاران ) (2015ارتﺒاط مﺜﺒﺖ
و مﻌناداری بین هوش مﻌنوی با ﮐیفیﺖ مراﻗﺒﺖهای پرستاری
نشان داد [ .]26در مﻄالﻌۀ ﮐاﺋور و همکاران ) (2015هوش
مﻌنوی بر رﻓتارهای مراﻗﺒتی پرستاران تﺄﺛیر داشﺖ .نتايﺞ اين
مﻄالﻌات با مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر همﺴو بود ﮐه نتايﺞ نشان میدهند
ارتقای هوش مﻌنوی میتواند ﮐیفیﺖ مراﻗﺒﺖهای پرستاری
از بیماران را ارتقا دهد و بر عملکرد پرستاران تﺄﺛیرﮔذار باشد.
مﻌنويﺖ در ذات انﺴان و منﺒﻌی از اﻓکار ،اﺣﺴاسات و ارزشها
در اﻓراد اسﺖ [ .]43مفهوم مﻌنويﺖ مفهومی مهﻢ و پايه و
اساس ﻓﻌالیﺖهای پرستاری اسﺖ [ .]30اﻓرا ِد با هوش مﻌنوی
باﻻ ديدی ﮐلی به زندﮔی داشته و با بهرهمندی از ﻓﻀايﻞ
اﺧالﻗی ،توانايی بیشتری برای ﺣﻞ مشکالت و سازﮔاری با آنها
دارند و از آنجا ﮐه پرستاری ﺣرﻓهای اسﺖ ﮐه با استرسها
و تنﺶها آمیﺨته اسﺖ .لذا هوش مﻌنوی باﻻ میتواند منجر
به بهﺒود صالﺣیﺖ پرستاران در اراﺋۀ مراﻗﺒﺖهای پرستاری
شود [.]31

نتیجهگیری

اين مﻄالﻌه نشان داد ﮐه دانشجويان پرستاری هوش
مﻌنوی باﻻيی داشتند و صالﺣیﺖ ﺧوبی در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ
مﻌنوی داشتند .با اين ﺣال بین دانشجويان ترمهای مﺨتلﻒ
اﺧتالف مﻌناداری مشاهده نشد در ﺣالی ﮐه انتﻈار میرﻓﺖ
دانشجويان ترمهای باﻻتر شايﺴتﮕی بیشتری در زمینۀ
ِ
مراﻗﺒﺖ مﻌنوی داشته باشند .اين امر لﺰوم توﺟه بیشتر به
بﺤﺚ آموزش مراﻗﺒﺖ مﻌنوی به دانشجويان پرستاری را نشان
میدهد .همﭽنین نتايﺞ اين مﻄالﻌه نشان داد هوش مﻌنوی
دوره  25شماره  - 5بهمن و اسفند 1396
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پژوهشی دانشجويان دانشﮕاه علوم پﺰشکی شهید بهشتی
 از ﮐمیتۀ پژوهشی. اسﺖ1395/ص/77496 به شمارة ﺛﺒﺖ
دانشجويان و مﻌاونﺖ تﺤقیقات و ﻓناوری دانشﮕاه علوم
پﺰشکی شهید بهشتی برای ﺣمايﺖ مالی از اين مﻄالﻌه
پژوهشﮕران اين مﻄالﻌه بر ﺧود
 همﭽنین.ﻗدردانی میشود
ِ
ﻻزم میدانند ﮐه از مﻌاونﺖ تﺤقیقات و ﻓناوری دانشﮕاه علوم
 دانشجويان پرستاری دانشکدة،پﺰشکی ﺟندی شاپور اهواز
پرستاری و مامايی و مﺴﺌولین دانشکدة پرستاری و مامايی
دانشﮕاه علوم پﺰشکی ﺟندی شاپور اهواز ﮐه نهايﺖ همکاری
 مراتﺐ سﭙاس و ﻗدردانی،را برای ﺟمﻊآوری اطالعات داشتند
.را به ﺟا آورند

تعارض در منافع

.بین نويﺴندﮔان در اين مﻄالﻌه تﻀاد مناﻓﻌی وﺟود ندارد

میتواند بر صالﺣیﺖ دانشجويان پرستاری در ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ
مﻌنوی تﺄﺛیرﮔذار باشد پﺲ توصیه میشود در ﺟهﺖ ارتقای
هوش مﻌنوی دانشجويان و در نتیجه صالﺣیﺖ بالینی در
.ﺣیﻄۀ مراﻗﺒﺖ مﻌنوی برنامهريﺰیهای مناسﺒی انجام شود
بودن دانشجويان
از مﺤدوديﺖهای اين پژوهﺶ ﮐﻢ تﻌداد
ِ
 هر چند نمونهﮔیری به روش،شرﮐﺖ ﮐننده در پژوهﺶ بود
 با اين ﺣال تﻌدادی از دانشجويان،سرشماری بوده اسﺖ
 لذا انجام پژوهﺶ مشابه.تمايﻞ به شرﮐﺖ در مﻄالﻌه نداشتند
در مﺤیﻂهای بﺰرﮔتر پیشنهاد میشود ﮐه ممکن اسﺖ نتايﺞ
.متفاوتی داشته باشد

سپاسگزاری

اين مقاله ﺣاصﻞ طرح مﺼوب شورای پژوهشی ﮐمیتۀ
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