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متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان دانشکده پرستاری و برخی ارتباط هوش معنوی و هوش هیجانی با 

 1393مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال 

 

 1، فاطمه زندنیا1، زهرا احمدی1، سجاد توان1حامد توان

 ایالم، ایران ،مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم .1

 چکیده

 تعیین ر با هدفهوش معنوی یکی از پایه های مهم برای عملکرد موثر هوش هیجانی می باشد، پژوهش حاض :زمینه و هدف

رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با متغیرهای جمعیت شناختی در بین دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم 

 د.پزشکی شهر ایالم انجام ش

سوالی هوش معنوی و پرسشنامه ی  24همبستگی، پرسشنامه ی استاندارد  -با استفاده از روش پژوهشی توصیفی :روش بررسی

نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری و  118سوالی هوش هیجانی به روش نمونه گیری تصادفی ساده در اختیار  90استاندارد 

و  Spssداده ها با نرم افزار ه اطالعاتی در زمینه دموگرافیکی از دانشجویان پرسیده شد و مامایی قرار داده شد. در ابتدای پرسشنام

 انجام شد. همبستگی پیرسون ( وANOVA) یک طرفه آنالیز واریانسمستقل،  با استفاده از آزمون های تی

بوده و میانگین  5/68دانشجویان  درصد مرد بوده و میانگین نمره ی هوش معنوی 46درصد زن و  56نمونه ها شامل  :یافته ها

بوده و نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و هوش هیجانی با جنسیت ارتباط آماری  305نمره ی هوش هیجانی دانشجویان 

 ی وجود دارد و لی با رشته تحصیلی وجود ندارد.معنی دار

ی بین هوش معنوی و معنی دارو ارتباط آماری هوش معنوی و هوش هیجانی در زنان بیشتر از مردان بوده است  نتیجه گیری:

 هوش هیجانی وجود دارد به طوری که تقویت هوش معنوی باعث بهبود هوش هیجانی می شود.

 هوش هیجانی، هوش معنوی، دانشکده پرستاری و مامایی، ایالم :کلمات کلیدی

 

 حامد تواننویسنده مسئول: 

 مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های اجتماعی م،ایران، ایالم، دانشگاه علوم پزشکی ایالآدرس: 

 hamedtavan@gmail.comایمیل: 
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 مقدمه:

ش معنوی یعنی مجموعه ای از توانایی ها و عالیق هو

معنوی، خصوصیات شخصیتی، توانایی های شناختی خاص و 

فرآیند های عصب شناختی بدست می آید و همچنین از 

و ماورایی  هوش معنوی برای حل نگرانی های وجودی

هوش هیجانی شامل آگاهی، تنظیم و بیان  استفاده می شود.

درست از هیجانات می باشد. محققان هوش هیجانی را به 

مولفه های درون فردی و میان فردی گاردنر را به پنج دسته 

خود آگاهی، اداره ی هیجان ها، خودانگیزی، هم حسی و 

ین معنویت و ارتباط ب تنظیم روابط تقسیم بندی کرده اند.

هوش در تحقیقات و در نظریه ها مورد تاکید قرار گرفته 

است به این ترتیب که هوش معنوی یکی از پایه های مهم 

برای عملکرد موثر هوش هیجانی می باشد در نتیجه افرادی 

که از هوش معنوی باالیی برخوردارند از هوش هیجانی 

انی با هوش معنوی و هوش هیج (1) خوبی نیز برخوردارند

 ز آن می توان ازا با استفادهآموزش تقویت می شوند و 

دانشجویان  کرد و همچنین آسیب های اجتماعی جلوگیری

بخش عظیمی از جمعیت جامعه ما را تشکیل می دهند و 

و آموزش پذیر  این گروه گردانندگان جامعه ما خواهند بود

 ( لذا هدف کلی این پژوهش2) تر از سایر اقشار می باشند

ارتباط هوش معنوی و هوش هیجانی با برخی متغیرهای 

جمعیت شناختی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی 

 می باشد. 1393م پزشکی ایالم در سال دانشگاه علو

 :روش بررسی

 از دی ماه همبستگی بود که-روش پژوهش حاضر توصیفی 

بعد از پاسخ  .پرسشنامه ها توزیع گردید 1393بهمن لغایت

 شرایط ورود مطالعه دهی پرسشنامه ها جمع آوری شد.

دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی که در زمان توزیع 

دانشجویانی که  در دانشکده حضور داشتند و که پرسشنامه

، پرسشنامه را ناقص تکمیل کرده اند از مطالعه خارج شدند

نفر بودند که در پژوهش  354تعداد کل دانشجویان دانشکده 

نفر از دانشجویان  118تعداد  طبق جدول مورگان ضرحا

رشته های پرستاری، مامایی و فوریت های پزشکی با روش 

نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، همه افراد 

همبستگی بین هوش  پرسشنامه ها را تکمیل نمودند.

)سن،  خرده مقیاس( با متغیرهای دموگرافیکی 15) هیجانی

ی تحصیلی(، همچنین همبستگی بین  جنس، معدل و رشته

 خرده مقیاس( با متغیرهای دموگرافیکی 4) هوش معنوی

)سن، جنس، معدل و رشته ی تحصیلی( سنجیده شد. عالوه 

بر این، میانگین نمره ی دانشجویان زن و مرد با هم مقایسه 

قسمت اطالعات دموگرافیکی،  3شامل ابزار پژوهش شدند. 

و  اٌن سوالی هوش هیجانی بار 90پرسشنامه ی استاندارد 

سوالی هوش معنوی بود.  24پرسشنامه ی استاندارد 

قبالً در  سوالی هوش هیجانی 90پرسشنامه ی استاندارد 

قبولی دارد و  ام شده است و روایی محتوایی قابلایران انج

 می باشد 93/0پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

شنامه خودارزیابی هوش معنوی در (. روایی و پایایی پرس3)

 (.4) مطالعات قبلی خوب ارزیابی شده است
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سوال دارد که شامل  90اٌن بارهوش هیجانی  پرسشنامه 

حق )خود آگاهی هیجانی، خود ابزاری،  خرده مقیاس 15

خودشکوفایی، استقالل، همدلی، مسئولیت خود عزت نفس، 

انعطاف  پذیری اجتماعی، روابط بین فردی، واقع گرایی،

پذیری، حل مساله، تحمل فشار روانی، کنترل تکانش، خوش 

سوال  6می باشد و هر خرده مقیاس شامل  (شادمانی و بینی

 گزینه ای 5می باشد. شیوه ی نمره گذاری به صورت لیکرت 

و  2=، مخالفم 3=، تا حدودی4=، موافقم5=)کامالً موافقم

شیوه نمره  و در سواالت منفی ( می باشد1=کامالً مخالفم

تا  1و هر سوال بین  گذاری برعکس نمره گذاری شده است

 30-6نمره دارد و هر یک از خرده مقیاس ها نمره ی بین  5

بدست می آید.  450تا  90دارد که در مجموع نمره ی بین 

(، 180-90) دسته نمره ی پایین 4که بعد از نمره گذاری به 

( و 360-271) (، نمره ی باال270-181) نمره ی متوسط

 ( تقسیم بندی شدند.450-360) نمره ی خیلی باال

مقیاس خودارزیابی هوش معنوی دارای چهار زیر پرسشنامه 

سوال(، ایجاد  5) مقیاس می باشد: تفکر وجودی انتقادی

سوال( و  5) سوال(، هشیاری متعالی 7) ی شخصیمعنی دار

سوال( است. شیوه نمره گذاری  7) گسترش هشیاری متعالی

، درست 0)نظری ندارم= گزینه ای 5به صورت لیکرت 

، کامالً 3، خیلی درست=2، تا حدی درست=1نیست=

( در سواالت مثبت و در سواالت منفی نمره گذاری 4درست=

می تواند  96معکوس می شود. در کل نمره بین صفر تا 

باشد که نمره ی باال نشان دهنده میزان هوش معنوی در 

دسته ی اول  4مرات کل کسب شده به در آخر نافراد است. 

-25) (، دسته ی دوم نمره ی متوسط24-0) نمره ی پایین

( و دسته ی چهارم 64-49) (، دسته ی سوم نمره باال48

برای تجزیه  ( طبقه بندی شدند.96-65) نمره ی خیلی باال

و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، همبستگی 

( و آزمون ANOVA)طرفه  یک نالیز واریانسپیرسون و آ

در نظر گرفته ( P<05/0) یمعنی دارتی استفاده شد. سطح 

 شد.

 : یافته ها

بوده است که  5/68میانگین نمرات هوش معنوی دانشجویان 

( 5/66) ( و نمرات مردان5/70) در این میان نمرات زنان

بوده است، همچنین در بین رشته ها، گروه پرستاری با نمره 

( و گروه فوریت های پزشکی نمره 5/68) ایی( و مام69) ی

سال  23-22را کسب نموده اند و در آخر گروه سنی  68ی 

سال  19-18( و گروه سنی بیشتر از 5/70) بیشترین نمره

میانگین نمرات هوش  ( را کسب نموده اند.67) کمترین نمره

که در این میان نمرات  بوده است 305هیجانی دانشجویان 

( 5/300) ( و نمرات دانشجویان مرد5/309) دانشجویان زن

 و بر اساس رشته ی تحصیلی نمرات گروه مامایی بوده است،

( و در نهایت نمره ی 5/304) ( و گروه پرستاری5/310)

( بوده است و بر اساس گروه 300) گروه فوریت های پزشکی

( و کمترین نمره 5/312سال با نمره ی ) 21-20سنی گروه 

در  ( کسب کرده اند.5/295) سال 19-18را گروه سنی 
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تقسیم بندی نمرات هوش معنوی  (1 شماره نمودار

( تقسیم بندی نمرات هوش 2شماره دانشجویان و در نمودار 

  هیجانی دانشجویان آمده است.

 

دسته بندی نمرات هوش معنوی دانشجویان شرکت ( 1نمودار 

  کننده در طرح

 

 شرکت دانشجویان جانیهی هوش نمرات بندی دسته( 2نمودار 

 طرح در کننده

ارتباط آماری بین مولفه های هوش  1 شماره در جدول

معنوی با متغیرهای جمعیت شناختی و همچنین ارتباط 

آماری بین مقیاس های هوش هیجانی با متغیرهای جمعیت 

 شناختی 

 :و نتیجه گیری بحث

نتایج بدست آمده نشان می دهد که نمره هوش معنوی  

ان باال بوده است و طبق دسته بندی جزو دسته ی دانشجوی

نمره( بوده اند که در این میان نمرات  96-65) چهارم

(بیشتر بوده است، 5/66( از مردان )5/70) دانشجویان زن

( و 69) همچنین در بین رشته ها، گروه پرستاری با نمره ی

را  68( و گروه فوریت های پزشکی نمره ی 5/68) مامایی

سال بیشترین  23-22اند و در آخر گروه سنی  کسب نموده

 سال کمترین نمره 23( و گروه سنی بیشتر از 5/70) نمره

و همکاران  Gorgeرا کسب نموده اند. در پژوهش  (67)

به نقل از رقیب و همکاران آمده است که نمره ی ( 2006)

( و در پژوهش 5) هوش معنوی زنان بیشتر از مردان است

نقل از رقیب و همکاران مثل احمدی و  های داخل کشور به

( نیز به باال بودن نمره ی هوش معنوی زنان 1387) کجباف

از دالیل آن می توان به این موارد  ( که5) اشاره کرده است

ذکر کرد که مردان بیشتر به جنبه های سیاسی و نظری 

ند در حالی که زنان به عالیق زیبایی شناختی، ا عالقه مند

( نتایج 5) نی بیشتر از مردان اهمیت می دهنداجتماعی و دی

این پژوهش ها با مطالعه ی حاضر هم خوانی دارند و 

( نمره ی هوش 1387) همچنین در مطالعه رقیب و همکاران

( که با مطالعه حاضر 5) معنوی زنان با مردان برابر بوده است
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هم خوانی ندارد وشاید یکی از دالیل متفاوت بودن 

 ن دو پژوهش باشد.جامعه آماری بی

 

 : ارتباط آماری بین مولفه های هوش معنوی و هوش هیجانی با متغیرهای جمعیت شناختی1جدول شماره 

 رشته تحصیلی معدل جنس سن مولفه ها         متغیرهای دموگرافیکی

r P-Value r P-Value r P-Value r P-Value 

مولفه های 

 هوش معنوی

 068/0 262/0 091/0 240/0 101/0 210/0 008/0 375/0 تفکر وجودی انتقادی

ایجاد معنی داری  

 شخصی

332/0 018/0 320/0 018/0 241/0 090/0 110/0 435/0 

 489/0 102/0 251/0 165/0 009/0 289/0 017/0 333/0 هشیاری متعالی

گسترش هشیاری 

 متعالی

447/0 001/0 445/0 002/0 159/0 270/0 120/0 300/0 

های  مقیاس

 هوش هیجانی

 061/0 255/0 134/0 188/0 091/0 218/0 020/0 321/0 مقیاس درون فردی

 315/0 138/0 465/0 137/0 003/0 410/0 090/0 220/0 مقیاس بین فردی

 410/0 115/0 245/0 170/0 018/0 321/0 013/0 348/0 مقیاس مدیریت استرس

 096/0 218/0 110/0 210/0 003/0 412/0 016/0 312/0 مقیاس سازگاری

 090/0 240/0 019/0 313/0 134/0 188/0 004/0 419/0 مقیاس خلق عمومی

ق نتایج پژوهش بین سن و هوش معنوی ارتباط آماری طب

معنی داری وجود دارد و ارتباط آماری به این صورت است 

که با افزایش سن نمره ی هوش معنوی دانشجویان نیز 

زایش سن فرد بیشتر به دنبال مهارت با اف اضافه می شود.

های هوش معنوی می روند و در راستای رشد و پرورش آن، 

آگاهانه یا غیر آگاهانه اقدام می کند. در مطالعه رقیب و 

( نیز وجود ارتباط آماری بین سن و هوش 1387همکاران )

ا در این مطالعه گفته شده (. ام5معنوی را نفی می کند )

رسد بین سن و نمره ی هوش معنوی ه نظر می است که ب

ارتباط آماری وجود داشته باشد که با افزایش سن ارتباط 

نتایج پژوهش قادری و  (.5مستقیم وجود دارد )

 ( آمده است که نمره ی هوش هیجانی زنان 1392همکاران)
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 به توان می آن دالیل از که است بوده مردان از بیشتر

 احساسات ابراز در که نای و تر قوی احساسات از برخورداری

 تر هوشمندانه مسیری در را خود اجتماعی روابط تواناترند،

 خوانی هم حاضر پژوهش نتایج با( 6) کنند می ریزی پایه

 باال به همکاران و( 1388) آقاجانی ی مطالعه در اما دارد

 شده گفته زنان به نسبت مردان هیجانی هوش ی نمره بودن

 دالیل از شاید و ندارد خوانی هم پژوهش این با که( 7) است

 در فرهنگی و اجتماعی محیطی، شرایط که باشد این آن

 هیجانی هوش بین(. 6) باشد متفاوت پژوهش دو های جامعه

 آماری ارتباط و دارد وجود داری معنی آماری ارتباط سن با

 نیز هیجانی هوش سن افزایش با که است صورت این به

 نیز( 1392) همکاران و ادریق مطالعه در شود، می بیشتر

 هوش هم کل در(. 6) است شده تایید موضوعی چنین

 بوده مردان از بیشتر زنان در هیجانی هوش هم و معنوی

 هوش و معنوی هوش بین داری معنی آماری ارتباط و است

 باعث معنوی هوش تقویت که طوری به دارد وجود هیجانی

 .شود می هیجانی هوش دئبهبو

 :تشکر و تقدیر

 مرکز مصوب تحقیقاتی طرح از بخش حاصل مقاله این 

 علوم دانشگاه اجتماعی های آسیب از پیشگیری تحقیقات

 فنآوری و تحقیقات محترم معاونت از. باشد می ایالم پزشکی

 دانشگاه اجتماعی های آسیب از پیشگیری تحقیقات مرکز و

 به دانشجویان از و مالی حمایت خاطر به ایالم پزشکی علوم

 .شود می تشکر و تقدیر پژوهش در شرکت خاطر
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