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چکیده
ــه مراقبــت معنــوی یکــی از جنبه هــای مراقبــت کلــی نگــر اســت و نقــش پرســتاران در  ــه: امــروز ارائ مقدم
ارائــه خدمــات بــه بیمــاران حائــز اهمیــت می باشــد. لــزوم توجــه بــه متغیرهــای دخیــل در ایــن نــوع مراقبــت 
می توانــد زیربنــا بســیاری از برنامه هــای آموزشــی بــه خصــوص در سیســتم بهداشــتی و درمانــی باشــد. از ایــن 
رو پژوهشــگران بــرآن شــدند کــه مطالعــه ای 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 ســهمیه ای در دانشــکده پرســتاری و مامایــی 
قزویــن انجــام شــد.107 نفــر از دانشــجویان پرســتاری درتــرم هــای تحصیلــی مختلــف بــه تکمیــل پرسشــنامه 
ــار  ــا اســتفاده از SPSS,16 و آم ــه وتحلیــل داده هــا ب ــد. تجزی شــادکامی آکســفورد و هــوش معنــوی پرداختن

توصیفــی و اســتنباطی انجــام شــد.
ــورد پژوهــش  ــای م ــت واحده ــود. اکثری ــن ســنی دانشــجویان پرســتاری 5/25 ± 21/61 ب ــا: میانگی یافته ه
ــب  ــه ترتی ــار ب ــن و انحــراف معی ــا میانگی ــوی و شــادکامی ب ــی هــوش معن ــد. نمــره کل ــث بودن )63/6%( مؤن
ــه  ــردی و اجتماعــی ب ــه دســت آمــد. بیــن هیــچ یــک از متغیرهــای ف 16/44± 145/29 و 16/44± 39/32 ب
جــز ســن و شــادکامی )R = 0/209 ،P = 0/031( ارتبــاط معنــی داری مشــاهده نشــد. بیــن هــوش معنــوی و 

.)R = 0/427 ،P = 0/000( ــد ــی مشــاهده گردی ــی دار و ضعیف ــاط معن شــادکامی ارتب
ــجویان  ــوی در دانش ــوش معن ــش ه ــه افزای ــر ب ــادکامی منج ــاء ش ــد ارتق ــر می رس ــه نظ ــری: ب ــه گی نتیج
ــر مراقبــت  ــا تاکیــد ب ــه افزایــش کیفیــت مراقبتــی ب ــد در نهایــت ب ــن امــر می توان پرســتاری می شــود کــه ای

معنــوی بیمــاران گــردد.
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مقدمه
ــرن بیســتم  ــل ق ــی شــناختی در اوای ــک توانای ــوان ی ــه عن هــوش ب
ــه  توســط آلفــرد بینــه مطــرح شــد. او هــوش معنــوی را ایــن گون
ــی  ــازمان ده ــایی و س ــرای شناس ــی ب ــد: چارچوب ــف می کن تعری
ــق ســؤاالت  ــرای درک عمی ــاز ب ــورد نی ــای م ــا و توانایی ه مهارت ه
ــی  ــه آگاه ــطوح چندگان ــرای س ــی ب ــای بینش ــی و ارزش ه حیات
ــان،  ــی کاری کارکن ــت زندگ ــود کیفی ــر بهب ــاوه ب ــه ع ــوی ک معن
راهبردهــای   .]1[ می بخشــند  ارتقــا  را  ســازمان  کل  کارایــی 

مقابلــه و تکنیک هــای 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 
ــی  ــف و کاربردهای ــه تعری ــه ب ــا توج ــش دارد ]2[. ب ــات نق ارتباط
کــه بــرای هــوش معنــوی ذکــر شــده اســت، ایــن احتمــال وجــود 
دارد کــه هــوش معنــوی در ســامت جســمی و روانــی همــه افــراد 
ــک  ــراد کم ــه اف ــد ب ــن می توان ــم چنی ــد. ه ــته باش ــر داش تأثی
ــا را  ــا و اضطراب ه ــته و نگرانی ه ــی داش ــا ثبات ــود ب ــا خ ــد ت کن
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بتــوان کاهــش داده و بــه طــور عمیق تــر بــا دیگــران ارتبــاط 
ــد، تمرین هــای  ــد ]2[. برخــی شــواهد نشــان می دهن ــرار نماین برق
ــطوح  ــه س ــبت ب ــش نس ــی و بین ــده آگاه ــش دهن ــوی، افزای معن
ــت  ــر مثب ــراد تأثی ــرد اف ــر عملک ــتند و ب ــیاری هس ــه هوش چندگان
ــه کارگیــری الگوهــای معنــوی و دینــی در  دارنــد ]3[. از طرفــی ب
زندگــی روزمــره می توانــد موجــب افزایــش ســازگاری و بهزیســتی 
ــی  ــای آن ــه لذت ه ــا ک ــد از آن ج ــاو می گوی ــود ]2[. ش ــان ش انس
زودگــذر هســتند، انســان ها همــواره بــه دنبــال لذت هــای پایدارتــر 
بوده انــد. فعالیت هایــی کــه افــراد بــرای جســتجوی معنویــت انجــام 
ــا  ــرای آن ه ــران، دل ســوزی ب ــه دیگ ــه کمــک ب ــد از جمل می دهن
ــی، ســرزندگی و  ــه شــادکامی شــود ]4[. بالندگ ــد منجــر ب می توان
ــر  ــه ب ــل ماحظــه ای ک ــر قاب ــل تأثی ــه دلی ــی انســان ب نشــاط روان
ــور  ــروز و ظه ــی ب ــان و چگونگ ــخصیتی انس ــای ش ــی جنبه ه تمام
رفتارهــای مختلــف او دارد، همــواره مــورد توجــه پژوهشــگران 
ــان از  ــت انس ــات مثب ــه احساس ــتان ب ــد باس ــت. از عه ــوده اس ب
ــه  ــادکامی دارای س ــت ]5[. ش ــده اس ــه ش ــادکامی توج ــه ش جمل
ــت  ــت، رضای ــات مثب ــد از هیجان ــه عبارت ان جــزء اساســی اســت ک
ــران،  ــا دیگ ــت ب ــط مثب ــی، رواب ــدان عواطــف منف ــی و فق در زندگ
هدفمنــد بــودن زندگــی، رشــد شــخصی و دوســت داشــتن دیگــران 
نیــز از دیگــر اجــزای شــادکامی هســتند ]6[. افــراد دارای روحیــه 
شــاد، هنــگام انجــام فعالیت هــای روزمــره، مثبــت اندیشــی را 
قــدرت  دارای  و  می دهنــد  قــرار  فعالیت هــای خــود  ســرلوحه 
ــک  ــکات کوچ ــا مش ــی ب ــگام رویاروی ــتر هن ــی بیش ــاره اندیش چ
ــی  ــر شــادکامی هنگام ــارت دیگ ــه عب ــزرگ زندگــی هســتند. ب و ب
پدیــدار می شــود کــه انســان دارای احســاس رضایــت بیشــتر 
ــدن  ــع متم ــت ]7[. در جوام ــود اس ــراف خ ــط اط ــود و محی از خ
ــری  ــی انســان های شــاد و ســالم دارای حــس مســئولیت پذی کنون
باالیــی خواهنــد بــود. احســاس مثبــت شــادکامی در زندگــی 
ــی  ــه و اثربخش ــرد بهین ــته و برعملک ــگرفی داش ــر ش ــاغلین تأثی ش
آن هــا مؤثــر اســت. افــراد شــادکام دارای نگرشــی مثبــت و خــوش 
بینانــه نســبت بــه رویدادهــای اطــراف خــود هســتند و بــه جهــت 
ــه اتفاقــات دنیــای خــود، ســعی در  ســوگیری های منفــی نســبت ب
ــد ]8[. دانشــجویان رشــته های  اســتفاده بهینــه از ایــن وقایــع دارن
ــادی  ــغلی زی ــترس های ش ــا اس ــه ب ــکی روزان ــروه پزش ــف گ مختل
مواجــه می شــوند کــه ســامت روانــی و جسمی شــان را بــه 
مخاطــره می انــدازد. در چنیــن شــرایطی آنچــه می توانــد بــه 
ــا را  ــد آن ه ــرا می توان ــت ]9[. زی ــت اس ــد، معنوی ــک کن ــا کم آنه
ــری آن در  ــه کارگی ــود و ب ــوی خ ــای معن ــه تجربه ه ــه ب در توج
ــد ]10[.  ــاری ده ــی ی ــای زندگ ــائل و درک ارزش و غن ــل مس ح
اســتفاده از هــوش معنــوی آن هــا را قــادر می ســازد تــا بــرای حــل 
ــت  ــه حقیق ــد و ب ــدام کنن ــوی اق ــا شــیوه نگــرش معن مشــکات ب

رســیده و احســاس شــادکامی نماینــد. وقتــی افــراد احســاس 
ــر  ــد بهت ــتند و می توانن ــر هس ــر و کارآمدت ــد خاق ت ــادی کنن ش
ــای  ــی از متغیره ــر یک ــرف دیگ ــد ]9[. از ط ــری نماین ــم گی تصمی
ــت.  ــادکامی اس ــه دارد، ش ــی رابط ــرفت تحصیل ــا پیش ــه ب ــم ک مه
نوجوانانــی کــه احســاس شــادکامی و بهزیســتی باالیــی دارنــد، در 
عملکــرد تحصیلــی فعال ترنــد و پیشــرفت تحصیلــی باالیــی دارنــد. 
ــن  ــز بی ــران نی ــکاران در ای ــبی و هم ــش طهماس ]11[. در پژوه
ــاداری  ــاط معن ــجویان ارتب ــی دانش ــرفت تحصیل ــادکامی و پیش ش
ــی و  ــه رحیم ــر مطالع ــرف دیگ ــت ]12[. از ط ــده اس ــاهده ش مش
هــم کاران حاکــی از آن اســت کــه بیــن میانگیــن نمــرات هــوش 
ــال  ــل و س ــت تأه ــس و وضعی ــن و جن ــای س ــوی و متغیره معن
تحصیلــی، گذرانــدن دوره آموزشــی و ارتبــاط آن بــا معــدل از 
ــه  ــدارد ]13[. در مطالع ــود ن ــاداری وج ــاوت معن ــاری تف ــر آم نظ
ــه در  ــت ک ــده اس ــر ش ــز ذک ــکاران نی ــی و هم ــری از رئیس دیگ
دانشــجویان مامایــی، میانگیــن شــادکامی و هــوش معنــوی بیشــتر 
ــن  ــد. همچنی ــی می باش ــتاری و پزشــکی عموم از دانشــجویان پرس
ــاط  ــی ارتب ــرفت تحصیل ــادکامی و پیش ــن ش ــه بی ــن مطالع در ای
ــت  ــه مراقب ــروز ارائ ــت ]14[. ام ــده اس ــاهده نش ــی داری مش معن
ــن  ــت و در ای ــر اس ــی نگ ــت کل ــای مراقب ــی از جنبه ه ــوی یک معن
بیــن نقــش پرســتاران در ارائــه خدمــات بــه بیمــاران حائــز اهمیــت 
ــن  ــل در ای ــای دخی ــه متغیره ــه ب ــزوم توج ــن ل ــن بی ــد در ای باش
ــا بســیاری از برنامه هــای آموزشــی  ــر بن ــد زی ــوع مراقبــت می توان ن
ــن رو  ــد. از ای ــی باش ــتی و درمان ــتم بهداش ــوص در سیس ــه خص ب
پژوهشــگران بــرآن شــدند کــه مطالعــه ای بــا هــدف بررســی ارتبــاط 
ــگاه  ــتاری دانش ــجویان پرس ــادکامی در دانش ــا ش ــوی ب ــوش معن ه
علــوم پزشــکی قزویــن کــه ارائــه دهنــدگان خدمــات بهداشــتی در 

ــد. ــده کشــور هســتند انجــام دهن آین

روش کار
ایــن پژوهــش یــک مطالعــه توصیفــی تحلیلــی از نــوع مقطعــی بــود. 
پــس از هماهنگــی بــا ریاســت محتــرم دانشــکده پرســتاری و مامایــی 
ــی  ــتاری مامای ــکده پرس ــی دانش ــرم پژوهش ــت محت ــن و معاون قزوی
قزویــن جمــع آوری اطاعــات بصــورت یــک مرحلــه ای انجــام شــد. 
قبــل از تکمیــل پرسشــنامه ها، رضایــت کتبــی آگاهانــه از واحدهــای 
مــورد پژوهشــی اخــذ شــد و ســپس پرسشــنامه ها در اختیــار 
دانشــجویان قــرار داده شــد تــا در حضــور پرسشــگر تکمیــل نماینــد. 
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را کلیــه دانشــجویان رشــته های 
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 
ــن  ــدند. بدی ــه ش ــرایط وارد مطالع ــراز ش ــورت اح ــهمیه ای در ص س
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ــجویان  ــار دانش ــودن آم ــخص ن ــس از مش ــگر پ ــه پژوهش ــکل ک ش
ــداد  ــن تع ــا تعیی ــی ب ــرم تحصیل ــه تفکیک ت ــی ب ــتاری و مامای پرس
نمونــه بــه شــیوه غیــر تصادفــی بــه ســراغ شــرکت کننــدگان رفــت 
ــه تکمیــل پرسشــنامه پرداخــت. زمــان تکمیــل هــر پرسشــنامه  و ب
15 دقیقــه در نظــر گرفتــه شــد. محــل تکمیــل پرسشــنامه دانشــکده 
پرســتاری و مامایــی و در زمــان اســتراحت دانشــجویان بــود. معیــار 
ــل  ــدم تمای ــز ع ــرم اول و نی ــامل دانشــجویان ت ــه ش خــروج از مطالع

دانشــجو بــه شــرکت بــود.
ــنامه ای 3  ــش پرسش ــن پژوه ــات در ای ــع آوری اطاع ــزار جم اب

می باشــد: بخشــی 
پرسشــنامه  حاضــر  مطالعــه  در  اطاعــات  آوری  جمــع  ابــزار 
 -2 دموگرافیــک  اطاهــات  بخــش:1-  در ســه  کــه  می باشــد 
شــادمانی  پرسشــنامه   -3 بدیــع  معنــوی  هــوش  پرسشــنامه 
آکســفورد. جهــت حفــظ موازیــن اخاقــی شــرکت کننــدگان تنهــا 
بــرای پژوهشــگر قابــل شناســایی ماندنــد و کلیــه اطاعــات جمــع 

ــد. ــی مان ــه باق ــورت محرمان ــه ص ــده ب آوری ش
ــد، رشــته  ــن، محــل تول ــات دموگرافیــک: جنــس، ســن، دی اطاع
تحصیلــی، شــیوه پذیــرش در دانشــگاه، وضعیــت تأهــل، تحصیــات 
پــدر، تحصیــات مــادر، شــغل پــدر، شــغل مــادر، وضعیــت تأهــل.
ــکاران در  ــع و هم ــی بدی ــط عل ــوی توس ــوش معن ــنامه ه پرسش
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــی ش ــاخته و اعتباریاب ــران س ای
طراحــی ســؤاالت آن بــه گونــه ای بــوده اســت کــه حداقــل 
ــی را دارد،  ــری دین ــت گی ــی و جه ــی، اجتماع ــوگیری فرهنگ س
ــه در  ــامل 42 گوی ــنامه ش ــد. پرسش ــتفاده ش ــه اس ــن مطالع در ای
ــادی )12  ــد اعتق ــی و بع ــر کل ــه اول: تفک ــت. حیط ــه اس 4 حیط
ــا مشــکات )15  ــل ب ــه و تعام ــی مقابل ــه دوم: توانای ــه(، حیط گوی
گویــه(، حیطــه ســوم: پرداختــن بــه ســجایای اخاقــی )8 گویــه(، 
ــن  ــه(. ای ــه )7 گوی ــق و عاق ــی و عش ــارم: خودآگاه ــه چه حیط
ــًا  ــه ای از 5: کام ــرت 5 گزین ــاس لیک ــاس مقی ــر اس ــنامه ب پرسش
ــف:1  ــًا مخال ــف:2، کام ــدودی:3، مخال ــا ح ــق:4، ت ــق، مواف مواف
نمــره دهــی می شــود کــه ایــن نمــره دهــی بــا توجــه بــه مفهــوم 
ســؤاالت و بــار منفــی آن، درحیطــه دوم برعکــس اســت. بنابرایــن 
ــر  ــا 210 در نظ ــن 42 ت ــنامه بی ــرهٔ پرسش ــر نم ــل و حداکث حداق
ــوش  ــنامه ه ــی پرسش ــن پایای ــرای تعیی ــان ب ــد طراح ــه ش گرفت
معنــوی از روش آلفــای کرونبــاخ و روش تصنیــف اســتفاده کردنــد 
ــه ترتیــب 0/85 و 0/78 اســت ]15[. ــرای کل پرسشــنامه ب کــه ب
پرسشــنامه شــادکامی آکســفورد تجدیــد نظــر شــده آرگیــل 
شــامل 29 گویــه در 5 حیطــه اســت. حیطــه اول: رضایــت از 
ــه( حیطــه  ــه( حیطــه دوم حرمــت خــود )7 گوی زندگــی )10 گوی
ســوم بهزیســتی فاعلــی )5 گویــه( حیطــه چهــارم: رضایــت خاطــر 
ــه  ــه(. هــر گوی ــق مثبــت )ســه گوی ــه(، حیطــه پنجــم: خل )4 گوی

ــا 3 نمــره گــذاری می شــود و جمــع نمره هــای  ــب از 0 ت ــه ترتی ب
گویــه هــای 29 گانــه، نمــره کل مقیــاس را تشــکیل می دهــد کــه 
دامنــه آن از صفــر تــا 87 اســت. اعتبــار و روایــی ایــن پرسشــنامه 
ــان  ــج نش ــده و نتای ــنجیده ش ــس س ــور و آگاه هری ــط علیپ توس
ــی  ــه ایران ــادکامی در جامع ــری ش ــدازه گی ــرای ان ــه ب ــد ک دادن
ــی  ــار و روای ــت. اعتب ــوردار اس ــب برخ ــی مناس ــار و روای از اعتب
ــی نشــان  پرسشــنامه شــادکامی آکســفورد از نظــر همســانی درون
ــره کل،  ــا نم ــنامه ب ــن پرسش ــه ای ــام 29 گوی ــه تم ــد ک می ده
همبســتگی باالیــی دارنــد و آلفــای کرونبــاخ بــرای کل پرسشــنامه 
بــا  نظــر خواهــی  و  مشــاوره  از  پــس   .]16[  0/91 بــا  برابــر 
ــرای  اســاتید و اعمــال نظــرات و پیشــنهادات آن هــا، پرسشــنامه ب
ــن  ــی جهــت تعیی ــن پایای ــرای تعیی ــاده شــد. ب ــی آم ــن پایای تعیی
ــا  ــب آلف ــاخ اســتفاده شــد. ضری ــا کرونب ــی از آلف همبســتگی درون
ــوی  ــوش معن ــنامه ه ــادکامی 0/92 و پرسش ــنامه ش ــرای پرسش ب
ــود. جهــت  0/87 بدســت آمــد کــه بیانگــر پایایــی پرسشــنامه ها ب
توصیــف داده هــا از آمــار توصیفــی )فراوانــی و درصــد بــرای 
ــرای متغیرهــای  متغیرهــای کیفــی و میانگیــن و انحــراف معیــار ب
کمــی( اســتفاده شــد. جهــت تعییــن متغیرهــای مرتبــط بــا هــوش 
ــون  ــتگی پیرس ــاری همبس ــای آم ــادکامی از آزمون ه ــوی وش معن
ــل  ــه و تحلی ــت تجزی ــتفاده شــد. جه و ANOVA,TEST -T اس
آمــاری از نــرم افــزار SPSS.18 اســتفاده شــد. ســطح معنــی داری 

ــد. ــه ش ــر گرفت P > 0/05 در نظ

یافته ها
میانگیــن ســنی دانشــجویان پرســتاری 5/25 ± 21/61 بــود. 
اکثریــت واحدهــای مــورد پژوهــش )63/6%( مؤنــث بودنــد. نمــره 
ــار  ــن و انحــراف معی ــا میانگی ــوی و شــادکامی ب ــوش معن ــی ه کل
بــه ترتیــب 16/44± 145/29 و 16/44± 39/32 بــه دســت آمــد. 
)جــدول 1(. امــا بیــن هــوش معنــوی و شــادکامی ارتبــاط معنــی 
دار و ضعیفــی مشــاهده گردیــد )R= 0/427 ،P = 0/000( )جــدول 
3( در تجزیــه و تحلیــل تــک متغیــری زیــر مقیاس هــای شــادکامی 
و هــوش معنــوی بیــن ابعــاد رضایــت از زندگــی، حرمــت از خــود، 
بهزیســتی و رضایــت خاطــر ارتبــاط معنــی داری مشــاهده گردیــد 
)جــدول 2( در تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از بیــن هیــچ 
یــک از متغیرهــای فــردی و اجتماعــی بــه جــز ســن و شــادکامی 
ــردی  ــای ف ــی داری مشــاهده نشــد برخــی از متغیره ــاط معن ارتب
ــد.  ــان می ده ــادکامی را نش ــوی و ش ــوش معن ــا ه ــی ب و اجتماع
جــدول 3 نشــان می دهــد کــه میــزان شــادکامی در افــراد مذکــر و 
اهــل تســنن و متأهــل بیشــتر از افــراد مؤنــث و بــا مذهــب شــیعه 
ــث و اهــل  ــراد مؤن ــوی در اف ــزان هــوش معن و مجــرد اســت و می

ــد. ــتر می باش ــل بیش ــنن و متأه تس
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جدول 1: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات 
فردی و اجتماعی

فراوانی )درصد(مشخصات فردی و اجتماعی
جنسیت
68 )63/6(مؤنث
39 )36/4(مذکر
شغل پدر

56 )52/3(آزاد
51 )47/7(شاغل
شغل مادر

94 )87/9(خانه دار
12 )12/1(شاغل

5/25 ± 21/61سن )سال(
مذهب

103 )96/3(شیعه
4 )3/7(سنی

نوع سهیه پذیرش در دانشگاه
10 )9/3(بدون سهمیه

92 )86(منطقه ای
2 )1/9(شاهد

3 )2/8(کارمند
وضعیت تأهل

87 )81/3( مجرد
20 )18/7( متأهل

سطح تحصیالت پدر
1 )0/9(بی سواد
18 )16/8(ابتدایی

25 )23/4(راهنمایی
34 )31/8(دبیرستان

28 )26/2(تحصیات دانشگاهی
1 )0/9(حوزوی

سطح تحصیالت مادر
22 )20/6(بی سواد
22 )20/6(ابتدایی

16 )15(راهنمایی
28 )26/2(دبیرستان

19 )17/8(تحصیات دانشگاهی
0 )0(حوزوی

درآمد ماهیانه
4 )3/7(کمتر از 500 هزاز تومان

500000-1000000)29( 31
1000000-2000000)533/3 57

15 )14(بیشتر از دو میلیون
107 )100(مجموع

* داده های کمی بصورت )انحراف معیار ± میانگین( بیان شدند.

جدول 2: ارتباط بین زیر مقیاس های شادکامی با هوش معنوی

سطح معنی داریRمتغیر

0/5540/000رضایت از زندگی با هوش معنوی

0/3840/000حرمت از خود با هوش معنوی

0/3410/000بهزیستی با هوش معنوی

0/2540/009رضایت خاطر با هوش معنوی

0/8610/017خلق مثبت با هوش معنوی
*سطح معنی داری کمتر از 0/05 گرفته شده است.

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

میانگین و انحراف متغیر
R/معیار

نوع آزمونسطح معنی داری

0/439t-testشادکامی

14/16± 40/73مذکر

13/95 ± 38/52مؤنث

t-testهوش معنوی

16/510/237 ± 142/76مذکر

16/35 ± 146/73مؤنث

0/359t-testشادکامی

14/16± 39/20شیعه

6/02 ± 43/33اهل تسنن

0/747t-testهوش معنوی

16/57 ± 145/20شیعه

13/31 ± 148/33اهل تسنن

0/091t-testشادکامی

14/18± 38/54مجرد

11/76 ± 43/85متأهل

0/650t-testهوش معنوی

15/63 ± 144/94مجرد

20/13 ± 147/15متأهل

پیرسون0/031شادکامی

R = 0/209 سن

پیرسون0/131هوش معنوی

R = 0/148سن

پیرسون0/000هوش معنوی

R = 0/427شادکامی
*سطح معنی داری کمتر از 05/. گرفته شده است.
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بحث
ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن ارتبــاط هــوش معنــوی و شــادکامی 
ــن انجــام  ــی قزوی ــن دانشــجویان دانشــکده پرســتاری و مامای در بی
ــا  ــی دار ام ــاط معن ــادکامی ارتب ــوی و ش ــوش معن ــن ه ــد. بی ش
ــی،  ــر رئیس ــه حاض ــا مطالع ــو ب ــم س ــد. ه ــاهده گردی ــی مش ضعیف
ــد دانشــجویانی  ــه خــود نشــان دادن ــی در مطالع ــری و آذربایجان باق
کــه نمــره هــوش معنــوی باالتــری را کســب کردنــد نمــره شــادکامی 
ــای شــادکامی  ــر مقیاس ه ــن زی ــری داشــتند ]5, 9, 14[. از بی باالت
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 ]17[. یعقوبــی و همــکارن در مطالعــه خــود بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند کــه بیــن میانگیــن گروه هــای مختلــف دانشــجویان 
براســاس نمــره شــادکامی از نظــر هــوش معنــوی تفــاوت معنــاداری 
ــوی،  ــوش معن ــزان ه ــش می ــا افزای ــه ب ــا ک ــن معن ــود دارد. بدی وج
ــه  ــرادی ک ــد. اف ــش می یاب ــز افزای ــادکامی دانشــجویان نی ــزان ش می
هــوش معنــوی باالیــی دارنــد امــکان دســت یابــی بــه دانــش و فهــم 
بیشــتری را داشــته و ایــن امــر زمینــه را بــرای رســیدن بــه کمــال 
ــادی در  ــه ش ــی ک ــن معن ــد بدی ــم می کن ــی فراه ــی در زندگ و ترق
بهبــود و رضایــت در زندگــی و روحیــه مشــارکت باالتــر مؤثــر اســت 
و افــراد دارای زندگــی معنــوی بــدون شــک از نظــر روان شــناختی 
ــوش  ــراد دارای ه ــت اف ــوان گف ــس می ت ــتند پ ــالم هس ــرادی س اف
معنــوی بــاال از شــادکامی بیشــتری برخوردارنــد کــه خــود نشــان از 
ــا گرایــش درونــی  ســامت روان می باشــد ]18[. ســامت معنــوی ب
ــه خــودی خــود  ــه مذهــب ب ــد جــدی نســبت ب ــه مذهــب و تعه ب
ــی  ــدف در زندگ ــتن ه ــود و داش ــی ش ــی تلق ــدف نهای ــد ه می توان
 doolittle ــن ــت دارد ]19[. و همچنی ــتگی مثب ــادی همبس ــا ش ب
ــرادی  ــد کــه ســطح افســردگی اف ــان کردن و farell در پژوهشــی بی
ــی و  ــد ]20[. رفیع ــر می باش ــد پایین ت ــری دارن ــت باالت ــه معنوی ک
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ارتبــاط  هــم کاران در مطالعــه خــود ب
معنــاداری بیــن شــادکامی و ســامت روانــی وجــود دارد ]21[. 
ــد،  ــام ش ــجویان انج ــر روی دانش ــو ب ــهر ژن ــه در ش ــی ک در بررس
ــتند از ســامت  ــی و همیشــگی داش ــادی دائم ــه ش دانشــجویانی ک
ــه  ــی ک ــی از تحقیقات ــد ]22[. یک ــوردار بوده ان ــری برخ ــی بهت روان
ــادکامی در  ــا ش ــب ب ــاط مذه ــوص ارتب ــرون در خص ــی و ب موکرج
ــه در  ــرادی ک ــد نشــان داد اف ــف انجــام دادن ــن کشــورهای مختل بی
ــب چنــد  ــی می کننــد تــا مذاه ــی زندگ ــک مذهب کشــورهای ی
 seligman .]23[ ــتند ــوردار هس ــتری برخ ــادکامی بیش ــه از ش گان
ــر ایــن اســت کــه  می گویــد در نظریه هــای روان شــناختی اعتقــاد ب
افــراد شــادکام رویدادهــای بیشــتری را کــه از نظــر فرهنگــی مطلــوب 
ــورت  ــه ص ــی را ب ــای خنث ــز رویداده ــد. و نی ــه می کنن ــت تجرب اس

مثبــت و رویدادهــای مثبــت را مثبت تــر در نظــر می گیرنــد. در 
واقــع افــراد قادرنــد از طریــق کنتــرل افکارشــان خوشــبختی ذهنــی 
ــات  ــن مطالع ــد ]24[. همچنی ــش دهن ــود را افزای ــادکامی خ و ش
ــت و  ــه مثب ــی رابط ــامت روان ــوی و س ــوش معن ــن ه ــف بی مختل
معنــادار یافــت ]25-27[. در مطالعــه کنونــی بیــن جنســیت و هــوش 
ــوی  ــوش معن ــا ه ــد. ام ــاهده نش ــی داری مش ــاط معن ــوی ارتب معن
افــراد مؤنــث بــا میانگیــن و انحــراف معیــار 16/35 ± 146/73 باالتــر 
ــل  ــه نق ــکاران )2006( ب ــه جــورج و هم ــردان اســت. در مطالع از م
ــوی و  ــن هــوش معن ــی داری بی ــاط معن ــم کاران ارتب ــب و ه از رقی
ــان میانگیــن هــوش  ــه طــوری کــه زن ــد ب جنســیت مشــاهده گردی
ــی از  ــاید یک ــد. ]28[ ش ــردان دارن ــه م ــبت ب ــری نس ــوی باالت معن
علت هــای آن پایبنــدی بیشــتر زنــان بــه عقایــد و نگرش هــای 

مذهبــی باشــد.
 هــم ســو بــا مطالعــه حاضــر رقیــب و همــکاران )1387( و صفرانیــان 
و همــکاران )1390( و ســیمیاری و همــکاران )1394( بیــن جنســیت 
ــد ]30-28[.  ــی داری را نشــان ندادن ــاط معن ــوی ارتب ــوش معن و ه
ــد کــه فرصت هــای متعــدد جامعــه  ــن گــروه از محققیــن معتقدن ای
ــه رشــد هــوش  ــی، زمین ــای دین ــات و ارزش ه ــت معنوی ــرای تقوی ب
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 ]32, 33[. در 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 ]34[. در مطالعــه حاضــر 
بیــن ســن و هــوش معنــوی رابطــه معنــاداری مشــاهده نشــد. تــوان 
و هــم کاران در مطالعــه خــود )1393( بــه ارتبــاط معنــاداری بیــن 
ســن و هــوش معنــوی دســت یافتنــد ]35[. امــا در مطالعــه رقیــب 
و همــکاران 1387 وجــود ارتبــاط آمــاری بیــن ســن و هــوش معنوی 
ــد ]36[. در  ــی می باش ــه کنون ــا مطالع ــو ب ــه همس ــد ک را رد می کن
مطالعــه yang بیــن 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. 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــود )1393( ب ــه خ ــم کاران در مطالع ــاری و ه صف
رســیدند کــه میــزان شــادکامی در افــراد بــا ســن بیشــتر و آنهایــی 
کــه متأهــل بودنــد نســبت بــه جوان ترهــا و مجردهــا میــزان باالتــری 
را نشــان می دهــد ]38[. ایــن پدیــده بــا اســتفاده از نظریــه تکاملــی 
ــد اســت همــان طــور  ــول اســت. وی معتق ــل قب ــز قاب اریکســون نی
کــه فــرد در ســیر تکاملــی خــود پیــش مــی رود حــس صمیمیــت در 
دوران جوانــی شــکل می گیــرد و دوران میانســالی بــا تولیــد و بهــره 
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ــنودی  ــت و خش ــی رضای ــاد نوع ــودن ایج ــد ب ــاس مول وری و احس
ــل  ــال در مقاب ــه کم ــه ســاز رســیدن ب ــه زمین ــردد ک ــرد می گ در ف
ناامیــدی در دوران هــای بعــدی زندگــی هســتند ]39[. اگرچــه 
صیامیــان و هــم کاران در مطالعــه خــود )1390( ارتبــاط معنــاداری 
ــد ]40[. دانــش و هــم کاران  بیــن ســن و شــادکامی را نشــان ندادن
ــد کــه ســطح  ــود بــه ایــن دســت یافتن )1389( در مطالعــه خ
شــادکامی دانشــجویان متأهــل بیشــتر از دانشــجویان مجــرد اســت. 
]41[. صفــری و هــم کاران در مطالعــه خــود تفــاوت معنــاداری بیــن 

ــداد. ]42[. افــراد مجــرد و متأهــل و میــزان شــادکامی نشــان ن

نتیجه گیری
ــر مراقبــت معنــوی در  ــا در نظــر گرفتــن تاکیــد فــراوان ب امــروزه ب
نظــام بهداشــتی کــه منجــر بــه ارائــه مراقبــت بــا کیفیــت می شــود، 
ــوی و  ــای معن ــر جنبه ه ــتری ب ــد بیش ــد تاکی ــوری بای ــوزش تئ آم
پــرورش عقایــد مثبــت در دانشــجویان پرســتاری نمایــد. لــذا 
ــه  ــا و ارائ ــزاری کارگاهه ــی برگ ــاره و حت ــن ب ــی در ای ــه دروس ارائ
ــد  تجربیــات معنــوی دانشــجویان، مربیــان و حتــی بیمــاران می توان
ــی  ــد از طرف ــک نمای ــجویان کم ــوی دانش ــوش معن ــش ه ــه افزای ب
شــادکامی موجــب بهزیســتی و کارکــرد بهتــر اجتماعــی دانشــجویان 

ــواده  ــط خان ــاد در محی ــودن بســتر ش ــم نم ــذا فراه ــد ل ــد ش خواه
ــی  ــان در دوره جوان ــر آن ــت خاط ــاه و رضای ــت رف ــگاه جه و دانش
ــوان  ــای پژوهــش می ت ــت ه ــع شــود. از محدوی ــد واق ــد مفی می توان
بــه عــدم همــکاری برخــی از واحدهــای مــورد پژوهــش عوامــل تأثیــر 
ــنامه ای  ــات پرسش ــارج از اطاع ــه خ ــوی ک ــامت معن ــر س ــذار ب گ
ــاید  ــجویان و ش ــخصیتی دانش ــای ش ــرایط و ویژگی ه ــد و ش می باش
ــان از معنویــت و شــادکامی را در نظــر گرفــت. تعاریــف متفــاوت آن

تضاد منافع
هیچ گونه تضاد منافعی در این مطالعه وجود ندارد.

سپاسگزاری
ــد  ــماره 74/د می باش ــه ش ــی ب ــرح تحقیقات ــل ط ــه حاص ــن مقال ای
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــن آوری دانش ــات و ف ــت تحقیق ــه در معاون ک
قزویــن در تاریــخ 2/21/ 94 تصویــب و بــه تأییــد کمیتــه اخــاق بــه 
شناســه IR.QUMS.REC.1394.103 دانشــگاه رســیده اســت. از 
همــکاری خــوب و بــی دریــغ کلیــه مســئولین، اســاتید، همــکاران و 
دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی 

ــد. ــه عمــل می آی ــر و تشــکر ب ــن تقدی ــی اســتان قزوی درمان

REFERENCES
1. Karimi Munegi H, Akbari M, Makarem A, Esmaeeli H, Ebrahimi M. 

[Fleetwood is the relationship with the spiritual intelligence abili-
ties taught in medical school faculty members]. Iranian J Med Educ. 
2014;8(12):554-63. 

2. Moallemi S, Raghibi M, Salari Dargi Z. [Comparison of spiritual intel-
ligence and mental health in addicts and normal individuals]. J Shahid 
Sadoughi Univ Med Sci. 2010;18(3):234-42. 

3. Ghobari Bonab B, Salimi M, Saliani L, Nouri Moghadam S. [Spiritual 
intelligence]. Andishe Novin Dini. 2007;3(10):125-47. 

4. Shaw I. Society and Mental Health: The Place of Religion. Ment 
Health Rev J. 2008;13(1):4-7. DOI: 10.1108/13619322200800002 

5. Azarbayejani M, Mohammadi KA. [Delight test formation and validi-
ty by emphasis on Islam]. Biq J Islamic Educ. 2010;5(10):121-47. 

6. Argyle M. The Psychology of Happiness. 2nd ed: Taylor & Francis; 
2001.

7. Sisk D. Engaging the Spiritual Intelligence of Gifted Students to Build 
Global Awareness in the Classroom. Roeper Rev. 2008;30(1):24-30. 
DOI: 10.1080/02783190701836296 

8. Rojas M. Heterogeneity in the relationship between income and hap-
piness: A conceptual-referent-theory explanation. J Econom Psychol. 
2007;28(1):1-14. DOI: 10.1016/j.joep.2005.10.002 

9. Bagheri F, Akbarizadeh F, Hatami H. [The relationship between spir-
itual intelligence and happiness on the nurse staffs of the Fatemeh 
Zahra hospital and Bentolhoda Institute of Boushehr City]. Iranian S 
Med J. 2011;14(4):256-63. 

10. Samadi P. [Spiritual intelligence]. J Mod Educ Thought. 2006;2(3):99-
114. 

11. Paeizi M, Shahrarai M, Farzad VE, Safaei P. A study of the impact of 
assertive training on happiness and academic achievement of high-
school girls. Psychol Studies. 2008;3(4):25-43. 

12. Tahmasebi A, Heydarirafat A, editors. [The relationship between 
happiness and academic achievement in students Tehran University]. 
First national conference on happiness; 2010 February 20, 2010; Za-
hedan, Iran.

13. Rahimi N, Nouhi E, Nakhaei N. [Assesment spiritual intelligence as 
nursing and midwifery Kerman]. Med Hist J. 2013;5(17):44-78. 

14. Raisi M, Ahmari Tehran H, Heidari S, Jafarbegloo E, Abedini Z, 

Bathaie S. [Relationship between Spiritual Intelligence.Happiness 
and Academic Achievement in Students of Qom University of Medi-
cal Sciences]. Iranian J Med Educ. 2013;13(5):431-40. 

15. Badie A, Savari E, Bagheri Dashtbozorg N, Latifiazadegan V, editors. 
[Development and Reliability and validity of the spiritual intelligence 
scale]. National psychology Conference; 2010 May 12, 2010; Tabriz, 
Iran: Payamnour university.

16. Alipour A, Agah Heris M. [Reliability and validity of the Oxford Happi-
ness Inventory among Iranians]. J Iranian Psychol. 2007;3(12):287-98. 

17. Naderi F, Asgari P, Roushani K. The relationship between spiritual in-
telligence, emotional intelligence and life satisfaction among senile in 
Ahwaz city. New Find Psychol. 2010;5(13):127-38. 

18. Yaghoobi A. [The study of relation between spiritual intelligence 
and rate of happiness in booali university students]. J Res Educ Sys. 
2010;4(9):85-95. 

19. Genia V. I, E, quest, and fundamentalism as predictors of psychologi-
cal and spiritual well-being. J Sci Study Religion. 1996;35:56-64. 

20. Doolittle BR, Farrell M. The Association Between Spirituality and 
Depression in an Urban Clinic. Prim Care Companion J Clin Psychi-
atry. 2004;6(3):114-8. PMID: 15361925

21. Rafiei M, Mosavipour S, Aghanajafi M. [Happiness, mental health, 
and their relationship among the students at Arak University of Med-
ical Sciences in 2010]. Arak Med Univ J. 2012;15(3):15-25. 

22. Perneger TV, Hudelson PM, Bovier PA. Health and happiness 
in young Swiss adults. Qual Life Res. 2004;13(1):171-8. DOI: 
10.1023/B:QURE.0000015314.97546.60 PMID: 15058798

23. Mookerjee R, Beron K. Gender, religion and happiness. J Soc 
Econom. 2005;34(5):674-85. DOI: 10.1016/j.socec.2005.07.012 

24. Bekhet AK, Zauszniewski JA, Nakhla WE. Happiness: theoretical 
and empirical considerations. Nurs Forum. 2008;43(1):12-23. DOI: 
10.1111/j.1744-6198.2008.00091.x PMID: 18269440

25. Khodabakhshi S, Rahimikiya A, Jaefari H. [Identify the relationship 
between spiritual intelligence and mental health of Lorestan Univer-
sity of Medical Sciences]. Yafteh. 2015;16(1):58-65. 

26. Heravi Karimooi M, Rejeh N, Sharif Nia H. [The Relationship be-
tween Nursing Students’ Spiritual Intelligence and their General 
Health in Tehran]. Iranian J Med Educ. 2014;14(1):14. 

http://dx.doi.org/10.1108/13619322200800002
http://dx.doi.org/10.1080/02783190701836296
http://dx.doi.org/10.1016/j.joep.2005.10.002
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15361925
http://dx.doi.org/10.1023/B:QURE.0000015314.97546.60
http://dx.doi.org/10.1023/B:QURE.0000015314.97546.60
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15058798
http://dx.doi.org/10.1016/j.socec.2005.07.012
http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6198.2008.00091.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6198.2008.00091.x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18269440


مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان، دوره 24، شماره 4، زمستان 1395

270

27. Ghasemi Pirbalouti M, Ahmadi R, Alavi Eshgaftaki S, Alavi Eshkaftaki 
S. [The association of spiritual intelligence and job satisfaction with 
mental health among personnel in Shahrekord University of Medical 
Sciences]. J Shahrekord Univ Med Sci. 2014;16(5):123-31. 

28. Raghib M, Syadat A. [Analysis of Spiritual Intelligence Department, 
University of directors and its relationship with demographic charac-
teristics]. Q J Studies Islam Psychol. 2011;5(9):47-57. 

29. Sahraian A, Gholami A, Omidvar B. [The relationship between reli-
gious attitude and happiness in medical students in Shiraz University 
of Medical Sciences]. Horiz Med Sci. 2011;17(1):69-74. 

30. Semyari H, Nasiri M, Arabi F. [The relationship of Dentistry students’ 
spiritual intelligence to general health]. Iranian J Psychiatr Nurs. 
2015;3(1):47-58. 

31. Eppig JJ, Wigglesworth K, Pendola FL. The mammalian oocyte or-
chestrates the rate of ovarian follicular development. Proc Natl Acad 
Sci U S A. 2002;99(5):2890-4. DOI: 10.1073/pnas.052658699 
PMID: 11867735

32. Gholamali Lavassani M, Keyvanzadeh M, Arjmand N. [Spirituality, 
job stress, organizational commitment, and job satisfaction among 
nurses in Tehran]. Contemp Psychol. 2008;3(2):61-73. 

33. Hariri N, Zarrinabadi Z. A demographic analysis of librarians ‘spiritu-
al intelligence. case study: governmental university libraries in Isfah-
an. Libr Info Res J. 2012;1(2):29-44. 

34. Keshavarz A, Vafaeiyan M. [Factors affecting the level of happiness]. J 
Appl Psychol. 2007;2(5):51-62. 

35. Tavan H, Tavan S, Zndyna F. [Its intellectual intelligence and emo-

tional intelligence with some demographic variables among students 
of School of Nursing and Midwifery University of Medical Sciences in 
2016]. Hakim Syed Ismail Jurjani J. 2016;3(1):127-34. 

36. Raghib M, Ahmadi J, Siadat A. [Analysis of amount of spiritual in-
telligence among students at university of Isfahan and its relation to 
demographic traits]. J Educ Psychol Studies. 2008;5(8):39-56. 

37. Yang KP, Mao XY. A study of nurses’ spiritual intelligence: a cross-sec-
tional questionnaire survey. Int J Nurs Stud. 2007;44(6):999-1010. 
DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2006.03.004 PMID: 16650425

38. Saffari M, Sanaeinasab H, Rashidi JH, Purtaghi GH, Pakpour A. 
[Happiness, self-efficacy and academic achievement among students 
of baqiyatallah university of medical sciences]. J Med Educ Dev. 
2014;7(13):22-9. 

39. Saffari M, Ghofranipour F, Shojaeizadeh D, Heydarnia A, Pakpour A. 
[Health education and promotion: theories, models and methods]. 
Tehran: Sobhan; 2011.

40. Siamian H, Naeimi OB, Shahrabi A, Hasanzadeh R, Abazari MR, 
Khademloo M, et al. [The status of happiness and its association with 
demographic variables among the paramedical students]. J Mazanda-
ran Univ Med Sci. 2012;21(86):159-66. 

41. Danesh E. [A comparison of happiness, physical and mental health 
in male and female students’ married and single of university. Islamic 
Azad University, Karaj branch]. J Appl Psychol. 2011;4(16):56-71. 

42. Safari S. [Happiness and Its Relationship with University Students’ 
Demographic Factors. Islamic Azad University Azadshahr –Branch]. 
New J Ind Organ Psychol. 2009;1(2):80-7. 

http://dx.doi.org/10.1073/pnas.052658699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11867735
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2006.03.004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16650425


The Relationship between Spiritual Intelligence and 
Happiness in Nursing and Midwifery School of Qaz-
vin Students in 2015
Fateme Hasandoost 1, Atefeh Alizadeh 2,*, Maryam Momeni 3, 
Nastaran Norouzi Parashkoh 4, Malihe Azam Hajhashemkhani 1, 
Fateme Yosefi 5, Zohreh Darbahni Nejad 6

1 MSc, Nursing Education, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin Nursing 
and Midwifery College, Qazvin, Iran
2 Nursing Student, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin Nursing and Mid-
wifery College, Qazvin, Iran
3 PhD candidate, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin Nursing and Mid-
wifery College, Qazvin, Iran
4 MSc, Nursing Education, Instructor, Babol University of Medical Sciences, Ramsar, 
Iran
5 Bachelor of Nursing, Rajaei educational and therapeutical center, Qazvin, Iran
6 Midwifery education expert, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin Nursing 
and Midwifery College, Qazvin, Iran

* Corresponding author: Atefeh Alizadeh, MSc, Nursing Education, Qazvin Universi-
ty of Medical Sciences, Qazvin Nursing and Midwifery College, Qazvin, Iran. E-mail: 
atefehalizadeh1372@yahoo.com

Abstract
Background: Today, spiritual care is one aspect of holistic care. The role of nurses in pro-
viding services to patients is important. Attention to the variables involved in this type of 
care can be a basis for many training programs, especially in health care and treatment. The 
researchers decided to investigate the relationship between spiritual intelligence and hap-
piness of nursing students, since they will be the health providers in each country's future.
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 
semesters complete the Oxford Happiness Questionnaire and spiritual intelligence. Data 
were analyzed via ANOVA, Pearson’s correlation, and t-test.
Results: The average age of nursing students was 21.61 ± 5.25. The majority of partici-
pants (63.6%) were female. Total scores of spiritual intelligence and happiness with mean 
and standard deviation were 145.29 ± 16.44 and 39.32 ± 16.44, respectively. There was no 
significant difference between any of the socio-demographic variables, except for age and 
happiness (P = 0.031, R = 0.209). Significant differences were observed between spiritual 
intelligence and happiness (P = 0.000, R = 0.427).
Conclusions: It seems that promoting happiness can lead to increasing spiritual intelli-
gence in nursing students, which can improve the quality of care with emphasis on pa-
tients’ spiritual care.
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