
 

  93       6931، دوره سوم، شماره دوم، پاییز تاری، مامایی و پیراپزشکیپرس فصلنامه

 های ارتباطی دانشجویان پرستاری بررسی همبستگی  هوش معنوی و مهارت

 
 3، مریم خورشیدی3، مونا نعمتی2، تابان نعمتی فرد2، نازیال علیایی2، شعله شامی*1شهناز صلواتی قاسمی

)نویسنده مسئول(    مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران -کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، دانشکده پرستاری -1
Email:shahnaz.salawati68@gmail.com 

 مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران  -مربی، دانشکده پرستاری -2

 مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران  -دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری -3

 
 

 22/4/79 :تاریخ پذیرش                   22/3/79 :تاریخ دریافت

 چکیده

کلید ایفای نقش در حرفه پرستاری برقراری ارتباط مناسب است و در واقع اساس کار پرستاران در مراقبت از  :و هدفزمینه 

ر تواند د های ارتباطی دانشجویان پرستاری از جمله هوش معنوی می شود. شناخت عوامل مرتبط با مهارت بیماران محسوب می

های ارتباطی دانشجویان پرستاری  ها باشد. هدف این مطالعه بررسی همبستگی هوش معنوی و مهارت جهت افزایش کیفیت مراقبت

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود.

ای انتخاب شدند.  گیری طبقه دانشجوی پرستاری با روش نمونه 282همبستگی،  -در این مطالعه توصیفی  :ها مواد و روش

ها با  وتحلیل داده آوری گردید. تجزیه های ارتباطی بارتون جمع ت توسط پرسشنامه هوش معنوی کینگ و پرسشنامه مهارتاطالعا

 انجام شد.  21نسخه  SPSSافزار  های آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم آزمون

%( و شاغل به تحصیل در سال 55طالعه مرد )سال بود. بیشتر دانشجویان مورد م 39/21 ± 37/2میانگین سن دانشجویان  :ها یافته

های  ( و مهارت24/12) 91/57( بودند. میانگین )انحراف معیار( نمره هوش معنوی %1/19%( )ترم هفتم )32دانشگاه ) چهارم

و های ارتباطی با هوش معنوی  ( بود؛ که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، میزان همبستگی بین مهارت12/12) 83/51ارتباطی 

 (.>25/2pدار بود ) ( و از نظر آماری معنی147/2های آن مثبت ) حیطه

داری وجود داشت. توجه به این مهم در دانشجویان  های ارتباطی همبستگی مثبت و معنی بین هوش معنوی و مهارت :گیری نتیجه

های  شر مهم و افزایش کیفیت مراقبتهای ارتباطی این ق تواند موجب ارتقاء مهارت در کنار ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می

 پرستاری در آینده گردد.

 پرستاری هوش معنوی، مهارت ارتباطی، دانشجوی :یکلیدیها واژه

 

 مقدمه

هوش به عنوان یک توانایی شناختی در اوایل قرن 

های  مطرح شد، امّا در سال Alfred Binetبیستم توسط 

ده های دیگری نسبت به هوش پدید آم اخیر دیدگاه

های  . در دو دهة اخیر مفهوم هوش به حوزه(1)است 

دیگری مانند هوش طبیعی، هوش هیجانی، هوش 

وجودی، هوش معنوی و جز آن گسترش یافته است که 

البته مفهوم هوش دیگر به عنوان یک توانایی کلی 

ای از  شود، بلکه به عنوان مجموعه محسوب نمی

 .(2) شود های گوناگون در نظر گرفته می ظرفیت

هوش، ازجمله هوش معنوی بیانگر مجموعه 

های مختلف است که هر کدام به  ها و توانایی مهارت

اجتماعی و تاریخی ظاهر  یها بافت اشکال متفاوت در

( هوش معنوی 2228) Crichton. به اعتقاد (3)شوند  می

رویکردی جدید نسبت به زندگی و دیدن زندگی به 

امل ابعاد روحی صورت یک نظام پیوسته است که ش
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. معنویت نیز به عنوان یکی از ابعاد (4) شود انسان می

 Bilotaشود.  انسانیت شامل آگاهی و خودشناسی می

معتقد است معنویت، نیاز فراتر رفتن از خود در زندگی 

روزمره و یکپارچه شدن با کسی غیر از خودمان است، 

 ای شود که فراتر این آگاهی ممکن است منجر به تجربه

. هوش معنوی ترکیبی از عناصر (5)از خودمان است 

در تعریفی بیان  Yang. (2)هوش و معنویت است 

هوش معنوی ظرفیت انسان است برای جستجو »دارد  می

و پرسیدن سؤاالت غایی درباره معنای زندگی و به طور 

زمان تجربه پیوند یکپارچه بین هریک از ما و جهانی  هم

با هوش معنوی . (9)« کنیم است که در آن زندگی می

به حل مشکالت با توجه به جایگاه معنا و ارزش آن 

پردازیم. هوشی که قادریم توسط آن به  مشکالت می

هایمان معنا و مفهوم بخشیده و با استفاده  کارها و فعالیت

از آن بر معنای عملکردمان آگاه شویم و دریابیم که 

رخوردارند و یک از اعمالمان از اعتبار بیشتری ب کدام

را  تر است تا آن مان باالتر و عالی کدام مسیر در زندگی

. هوش معنوی (8) الگو و اسوه زندگی خود سازیم

های معنویت و هوش را درون یک سازه جدید  سازه

کند و به عنوان ظرفیت انسان برای پرسیدن  ترکیب می

سؤاالت نهایی درباره معنای زندگی و تجربیات 

ط یکپارچه بین ما و دنیایی که در آن زمان و ارتبا هم

های متعددی  شده است و روش کنیم تعریف زندگی می

زندگی درونی و روح را با  تواند یو م گیرد یرا در برم

زندگی بیرونی و کار در دنیا، یکپارچه و هماهنگ 

 .(7)سازد 

های فردی بلکه  بحث هوش معنوی نه تنها در حوزه

رد توجه است و عالوه بر مو یزهای سازمانی ن در حوزه

های علوم  شناختی، وارد سایر حوزه های روان حوزه

توان گفت  انسانی از جمله مدیریت شده و به جرأت می

که شاید علت تحقیقات فزاینده در حوزه معنویت 

مشاهده تأثیر چشمگیر آن در بعد بهبود عملکرد فردی 

 .(12)و سازمانی است 

های مهمی است که  ی پرستاری از جمله رشته رشته

های چندگانه از جمله هوش معنوی  در آن نقش هوش

. تأثیر این (11)رسد  ها به نظر می تر از سایر رشته مهم

ی برقراری ارتباط و ارتباطات پرستاران  ها بر نحوه هوش

توجه است. ارتباط یکی از  و دانشجویان پرستاری قابل

ن نیاز نیازهای حیاتی انسان است در حرفه پرستاری ای

های  ای برخوردار است؛ و در بین گروه اهمیت ویژه

بهداشتی تنها گروهی که ارتباط مستقیم و طوالنی با 

باشد. در علم پرستاری ارتباط  مددجو دارد پرستار می

بیمار هسته اساسی مراقبت را تشکیل  -بین پرستار 

. پرستار عالوه بر دانش و مهارت کلی در (12)دهد  می

خود باید دارای توانایی خاصی در امر زمینه حرفه 

برقراری ارتباط داشته باشد، زیرا وظیفه پرستار در درجه 

اول برآوردن احتیاجات اولیه بیمار از طریق برقراری 

ارتباط، مداخله کردن و کمک همیاری او در امر 

. در صورتی کیفیت ارائه خدمات (13)باشد  درمان می

با بیمار، بستگان بیمار، رود که پرستار بتواند  باال می

درمانی و سایر   پزشکان، سایر پرستاران و اعضای گروه

مرکز درمانی ارتباط مناسب برقرار نماید، به همین 

جهت الزم است توانایی بیشتری در امر ارتباطات داشته 

 .(14باشد )

دانشجویان پرستاری به عنوان پرستاران آینده نقش 

کنند که این نقشم  ا میخطیر و مهمی در تیم درمان ایف

مهم نیازمند توجهات ویژه است. با توجه به محدود 

طور نیاز به پژوهش  بودن مطالعات در این زمینه و همین

های ارتباطی در  های هوش و مهارت در زمینه

دانشجویان پرستاری، پژوهشگران بر آن شد تا در 

پژوهشی با عنوان بررسی رابطه هوش معنوی و 

باطی در دانشجویان پرستاری به این مهم های ارت مهارت

بپردازند با امید که نتایج این مطالعه بتواند گامی مؤثر 
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در شناخت مسائل دانشجویان و کمک به ارتقاء 

 سالمت افراد و جامعه باشد

 

 ها مواد و روش

 1372همبستگی حاضر در سال  -مطالعه توصیفی

ن در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستا

ای بود. بدین  گیری از نوع طبقه انجام شد. روش نمونه

 72 -72های  ترتیب که لیست دانشجویان پرستاری سال

که مشغول به تحصیل بودند، انتخاب شد. سپس به 

گیری تصادفی از هر  صورت متناسب و برحسب نمونه

طبقه تعدادی دانشجو انتخاب گردید. بر اساس 

، دقت =99/2pگرفتن (، با در نظر 5) یشینمطالعات پ

25/2 (25/2d= و سطح اطمینان )درصد، بر مبنای  75

نفر برآورد گردید که برای  283فرمول زیر حجم نمونه 

 نفر موردبررسی قرار گرفت. 322افزایش دقت 

2

2

2/1 )1()(

d

ppz
n


 

 
در نهایت به علت ناقص تکمیل شدن برخی از 

ها  نفر از نمونه 282ها، اطالعات حاصل از  پرسشنامه

حلیل قرار گرفت معیارهای ورود به وت مورد تجزیه

مطالعه شامل تحصیل در دوره کارشناسی پرستاری، 

عدم وجود بیماری روانی محرز و همچنین تمایل به 

شرکت در مطالعه بود. معیارهای خروج از مطالعه عدم 

رضایت افراد جهت شرکت در پژوهش حین مطالعه 

 بود.

های  ها شامل پرسشنامه ابزار گردآوری داده

طالعات دموگرافیک، هوش معنوی کینگ و ا

بود. هوش معنوی با توجه   Bartonهای ارتباطی مهارت

به چهار بعد تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای 

شخصی، آگاهی متعالی و گسترش حاالت آگاهانه 

سؤال با مقیاس  24پرسشنامه دارای . شود سنجیده می

من  ای لیکرت است )از کامالً در مورد پنج گزینه

وجه در مورد من صادق  هیچ تا به 5 یازصادق است با امت

و حداکثر  24(. حداقل امتیاز ممکن 1نیست با امتیاز 

( 1387باشد. در پژوهش رقیب و همکاران ) می 122

پایایی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

های ارتباطی  پرسشنامه مهارت .(15)برآورد شد  2/88

توسط بارتون تهیه و تنظیم شد. این  1772در سال 

ماده است که دارای سه خرده  18پرسشنامه شامل 

 2آیتم مربوط به مهارت کالمی،  2باشد که  مقیاس می

آیتم مربوط به مهارت  2آیتم مربوط به مهارت شنود و 

و  2باشد. حداقل امتیاز در هر آیتم  بازخورد می

االتر باشد، است. هر چه امتیاز شخص ب 32حداکثر آن 

بیانگر این است که شخص از این مهارت ارتباطی بیشتر 

های  کند. روایی و پایایی پرسشنامه مهارت استفاده می

( تأیید شده 1388ارتباطی بارتون در مطالعه رئیسی )

های هوش معنوی  . همسانی درونی پرسشنامه(19)است 

و مهارت ارتباطی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به 

 به دست آمد. 952/2و  982/2 ترتیب

پس از اخذ مجوزهای الزم از دانشگاه علوم 

مامایی -پزشکی کردستان و دانشکده پرستاری

پژوهشگر به دانشجویان موردنظر مراجعه کرد. پس از 

نامه به دانشجویان اهداف مطالعه برای ایشان  ارائه معرفی

ها اخذ شد.  نامه کتبی از آن توضیح داده شد و رضایت

بزارهای پژوهش جهت پر کردن در اختیار دانشجویان ا

ی  وسیله شده به آوری قرار گرفت اطالعات جمع

و با استفاده از آمار توصیفی  21ی  نسخه SPSSافزار  نرم

و آزمون همبستگی پیرسون و تی مستقل در سطح 

 تحلیل شدند و  تجزیه 75/2اطمینان 

 

 ها یافته

فردی  نتایج مطالعه در رابطه با مشخصات

دانشجویان نشان داد که میانگین سنی دانشجویان 

سال بود. بیشتر دانشجویان  39/21±37/2موردمطالعه 
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%(، فرزند دوم 85%(، مجرد )55مورد مطالعه مرد )/

%( و شاغل به تحصیل 7/21%(، ساکن خوابگاه )2/34)

%( بودند. میانگین نمره 32در سال چهارم دانشگاه )

آمد.  به دست( 24/12) 91/57هوش معنوی دانشجویان 

های ارتباطی  همچنین میانگین )انحراف معیار( مهارت

 .( بود12/12) 83/51ها  آن

 
 پژوهش بر اساس متغیرهای هوش معنوی و مهارت ارتباطی : توصیف دانشجویان مورد1ول جد

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل (2-122متغیر )

 24/12 91/57 83/75 83/22 هوش معنوی

 52/14 22/22 43/72 25 تفکر وجودی

 12/14 55/58 122 29/12 آگاهی متعالی

 25/15 53/59 122 22 حالت هوشیاری

 39/19 38/22 122 22 تولید معنای شخصی

 23/14 77/42 44/74 52/12 مهارت ارتباطی

 29/18 25/48 122 33/8 مهارت کالمی

 51/12 22/43 33/83 19/4 مهارت شنود

 32/19 52/47 122 19/4 ارت بازخوردمه

 

 اساس هوش معنوی و مهارت ارتباطی پژوهش بر : چگونگی توزیع فراوانی دانشجویان مورد2جدول 

 انحراف معیار میانگین درصد فراوانی متغیر

 (24-122هوش معنوی )

 2 2 2 2 (24-42پایین )

 22/2 22/93 5/54 152 (42-82متوسط )

 22/7 22/72 5/45 132 (82-122باال )

 یهای ارتباط مهارت

(122-2) 

 22/3 82/18 32/2 18 (2-25پایین )

 23/12 99/49 72/72 222 (25-95متوسط )

 24/9 41/85 82/2 8 (95-122باال )

 

ها، بر اساس ضریب همبستگی  بر اساس یافته

های ارتباطی با  پیرسون، میزان همبستگی بین مهارت

ی آن مثبت بود. مهارت ها هوش معنوی و حیطه

های حالت هوشیاری و  ارتباطی با هوش معنوی و حیطه

دار داشتند  تولید معنای شخصی همبستگی آماری معنی

(25/2p<طوری که با امتیاز مهارت .)  های ارتباطی

دانشجویان، امتیاز حالت هوشیاری، تولید معنای 

شخصی و همچنین هوش معنوی آنان نیز به طور 

یابند. حیطه  داری افزایش می طور معنیمتوسط و به 

های تفکر وجودی،  ارتباط شنود با هوش معنوی و حیطه

آگاهی متعالی و تولید معنای شخصی همبستگی منفی 

داشتند و بین ارتباط شنود و هوش معنوی، آگاهی 

متعالی، حالت هوشیاری و تولید معنای شخصی 

ا ( ام<25/2pدار آماری یافت نشد ) همبستگی معنی

دار  میزان همبستگی ارتباط شنود و تفکر وجودی معنی

طوری که با افزایش )کاهش( (. >221/2pآماری بود )

امتیاز مهارت شنود دانشجویان، امتیاز تفکر وجودی 

داری کاهش  آنان نیز به طور متوسط و به طور معنی

ارتباط کالمی با هوش معنوی   یابند. حیطه )افزایش( می

ز همبستگی مثبت نشان داد اما های آن نی و حیطه

ارتباط   (. حیطه<25/2pدار آماری به دست نداد ) معنی

های آن نیز همبستگی  بازخورد با هوش معنوی و حیطه
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مثبت نشان داد و این ارتباط به غیر از آگاهی متعالی 

های  (. در بین حیطه>25/2pدار آماری بود ) معنی

و ارتباط ( 212/2مهارت ارتباطی، ارتباط کالمی )

داری با هوش  ( میزان همبستگی معنی233/2بازخورد )

 (.>25/2pمعنوی داشتند )

 
 پژوهش های آن در دانشجویان مورد : بررسی ارتباط بین مهارت ارتباطی با هوش معنوی و حیطه3جدول 

 متغیر

 هوش معنوی

هوش 

 معنوی

تفکر 

 وجودی

آگاهی 

 متعالی

حالت 

 هوشیاری

تولید معنای 

 شخصی

 ارت ارتباطیمه
r 147/2 244/2 245/2 224/2 124/2 

p 212/2 423/2 449/2 221/2 225/2 

 ارتباط کالمی
r 212/2 151/2 294/2 224/2 232/2 

p 221/2p< 21/2 212/2 221/2 221/2p< 

 ارتباط شنود
r 1/2- 227/2- 247/2- 257/2 227/2- 

p 273/2 221/2< 427/2 318/2 244/2 

 ردارتباط بازخو
r 233/2 125/2 298/2 224/2 222/2 

p 221/2p< 225/2 182/2 221/2p< 221/2p< 

 

 گیری بحث و نتیجه

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین هوش معنوی 

های ارتباطی دانشجویان پرستاری انجام  و مهارت

های  گرفت. بر اساس نتایج، بین هوش معنوی و مهارت

معنادار آماری یافت شد. ارتباطی دانشجویان ارتباط 

رود افرادی که هوش معنوی  بدین معنی که انتظار می

خوبی به دیگران گوش کنند، دیگران را  باالیی دارند به

بپذیرند و در کنش متقابل به دیگران خوب عمل کنند. 

دانشجوی پرستاری به عنوان پرستار آینده با داشتن 

تری های ارتباطی باال هوش معنوی باال از مهارت

برخوردار است که این مهم نه تنها بر رضایت 

مددجویان تأثیرگذار بوده بلکه بر رضایت شغلی پرستار 

نیز تأثیرگذار است. باالتر بودن هوش معنوی و 

مدی در آهای ارتباطی موجب حس خودکار مهارت

شود تا پرستاران با  تواند موجب می افراد شده و می

د را انجام دهند. های شغلی باالتر وظایف خو مهارت

های ارتباطی عنصر  اگر چه مفهوم ارتباط و مهارت

حیاتی در ارائه مراقبت و از ابزارهای مؤثر در حرفه 

پرستاری است لیکن پرستاران در دوران تحصیل 

بینند  گونه آموزش مستقیمی در این خصوص نمی هیچ

)اگرچه در قالب دروس مختلف به این مهم اشاراتی 

به ضرورت کاری و حضور درتیم درمان شود( و بنا  می

رجوع و بیماران مهارت  دهی مرتب به ارباب و پاسخ

نمایند. صفوی و  ارتباطی را در حدی متوسط کسب می

( در تبیین نتایج پژوهش خود 1375همکاران )

های ارتباطی و عوامل مرتبط آن در پرستاران(  )مهارت

 ارتباطی های مهارت سطح از بیان داشتند که پرستاران

 مدیران توجه بنابراین(؛ 18) بودند متوسطی برخوردار

آموزشی و همچنین  های برنامه برگزاری به پرستاری

 پرداختن به عوامل مؤثر بر مهارت ارتباطی پرستاران

به  رسد. می نظر به ضروری ها این مهارت ارتقای جهت

ی افراد  رسد معنویت به عنوان عنصر فطری همه نظر می

های  نقش مهمی در افزایش توانایی مهارت تواند می

 و (17)( 2212همکاران ) و باقری ارتباطی افراد شود.
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 معنوی از هوش ارتقای دادند نشان( 1372)کرمی 

 زندگی، الگوهای درك به دینی های آموزش طریق

 در و تسلط های ارتباطی به مهارت دستیابی بیشتر

شود. در مطالعه فوق  می منجر گذاری هدف

های دینی به عنوان مداخله جهت افزایش  وزشآم

ی  شده است. در مطالعه های ارتباطی استفاده مهارت

های ارتباطی  حاضر رابطه بین هوش معنوی و مهارت

تواند مبنایی جهت انجام  نشان داده شده است که می

 ای در این زمینه باشد. های مداخله پژوهش

فتاحی و همچنین همسو با نتایج مطالعه حاضر، اصل 

( در مطالعه خود رابطه هوش معنوی و 1372همکاران )

های اجتماعی را موردبررسی  نفس با مهارت عزت

های  قراردادند. مشخص شد که بین هوش با مهارت

های اجتماعی  نفس با مهارت اجتماعی و بین عزت

ارتباط وجود دارد و این رابطه با سطح اطمینان بیش از 

. در مطالعه فوق دانش (22)دار است  درصد معنی 77

که در  اند درحالی آموزان گروه هدف مطالعه بوده

مطالعه حاضر دانشجویان پرستاری گروه هدف مطالعه 

رغم وجود تفاوت در روش کار نیز نتایج  اند. علی بوده

تواند به  یکسانی در دو مطالعه حاصل شده است که می

علت وجود بستر فرهنگی مشترك جامعه دو مطالعه 

 باشد.

در مطالعه حاضر بیشتر دانشجویان مورد پژوهش از 

%( در حد متوسطی قرار 72/72) ینظر امتیاز هوش معنو

نشان داده که نمره  (21داشتند. نتایج تحقیق همکاران )

هوش معنوی دانشجویان پرستاری در سطح باال قرار 

دارد. از طرف دیگر حمید و همکاران هوش معنوی 

کی کرمانشاه را در سطح پایین دانشجویان علوم پزش

تواند به  . این تفاوت در مقادیر می(5)اند  گزارش کرده

های متفاوت هوش معنوی  علت استفاده از پرسشنامه

باشد. همچنین هر جمعیت جغرافیایی و انسانی دارای 

باشد که این  سطح متفاوتی از فرهنگ و معنویت می

ش مسئله هم ممکن است علت تفاوت در میزان هو

 معنوی در مطالعات مختلف باشد.

در مطالعه حاضر بیشتر دانشجویان مورد پژوهش از 

%( در حد متوسطی 72/72نظر امتیاز مهارت ارتباطی )

های مهارت ارتباطی، مهارت  قرار داشتند. در میان حیطه

کالمی از بیشترین میانگین برخوردار بود. غیرهمسو با 

باقیانی و همکاران حال در مطالعه  نتایج حاضر، درعین

های ارتباطی واحدهای  ( بیشترین میانگین مهارت1371)

. (22)موردپژوهش مهارت بازخورد گزارش شده است 

تواند بر اساس ماهیت  علت این اختالف تا حدی می

های گروه پزشکی توجیه  حرفه پرستاری و دیگر حرفه

های مهم پرستار، آموزش به  شود، چراکه یکی از نقش

خانواده اوست و پرستار این آموزش را در هر  بیمار و

دهد،  تماسی از طریق برقراری ارتباط کالمی ارائه می

بنابراین بدیهی است که در برقراری ارتباط کالمی بیش 

از سایر حرف پزشکی از حداکثر مهارت برخوردار 

 نمره سیستم و ابزارها با که مختلف مطالعات باشد. در

های  میزان مهارت بود، شده انجام دهی متفاوتی

ارتباطی پرستاران و دانشجویان پرستاری در سطح 

 متوسط برآورد شده است.

با توجه به نتایج مطالعه حاضر و نتایج مشابه در سایر 

های ارتباطی  تواند بر مهارت مطالعات، هوش معنوی می

الشعاع قرار دهد.  دانشجویان تأثیر گذاشته و آن را تحت

های ارتباطی در حرفه  مهارتبا توجه به اهمیت 

پرستاری، هرچه پرستاران از هوش معنوی بیشتری 

های ارتباطی مؤثرتری داشته و  برخوردار باشند، مهارت

 دهند. مراقبت و مداخالت بهتری از خود نشان می

توان جهت ارتقای هرچه  از نتایج مطالعه حاضر می

های ارتباطی دانشجویان پرستاری  بیشتر سطح مهارت

گردد که مطالعاتی در زمینه  تفاده کرد. پیشنهاد میاس

شناخت موانع ارتقای هوش معنوی در دانشجویان انجام 

شود که مطالعاتی با حضور  شود. همچنین پیشنهاد می
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های تحصیلی و مقایسه آن با  دانشجویان سایر رشته

 دانشجویان پرستاری انجام شود

ی ها در مطالعه حاضر بین هوش معنوی و مهارت

ارتباطی دانشجویان پرستاری همبستگی مثبت دیده شد. 

ترین رکن آموزش  امروزه تربیت نیروی انسانی مهم

ترین عوامل توسعه ملی است.  عالی بوده و از برجسته

های جامعه  ترین گروه جامعه دانشجویی یکی از عظیم

خصوص دانشجویان پرستاری که  است. دانشجویان به

ار دارند که نیازمند حمایت اغلب با مددجویانی سروک

ای از نظر  گونه قوی و ارتباطات قوی هستند و باید به

روحی و روانی آماده شوند که این نقش را با کفایت و 

های  اعتماد بپذیرند. توجه به هوش معنوی و مهارت

ارتباطی این گروه از دانشجویان، از جهت ارتقای توان 

ای  همیت ویژهشان از ا علمی، عملی و پیشرفت تحصیلی

برخوردار است. با توجه به نتایج این مطالعه، بایستی 

اقداماتی در جهت افزایش هوش معنوی و به دنبال آن 

 های ارتباطی در دانشجویان صورت گیرد مهارت

 

 تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوبه شورای 

رمانی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د

ی اخالق با شناسه  کردستان است و در کمیته

IR.MUK.REC.1396/145  .به ثبت رسیده است

دانند تا از معاونت محترم  نویسندگان بر خود الزم می

علمی گروه پرستاری و  پژوهشی و اعضا محترم هیئت

مامایی سنندج کمال  –دانشجویان محترم دانشکده پرستاری 

 تشکر و قدردانی را نمایند.
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Abstract 

Background & Aim: The key to playing role in the nursing profession is the proper 

communication and is, in fact, the basic part of nurses' careers in looking after the patients. 

Recognizing the factors related to communication skills of nursing students, including 

spiritual intelligence, can be used to increase the quality of care. The purpose of this study 

was to investigate the correlation between spiritual intelligence and communication skills of 

nursing students in Kurdistan University of Medical Sciences. 

Materials & Methods: In this descriptive-correlational study, 286 nursing students were 

selected by stratified sampling method. Data were collected by King’s Spiritual Intelligence 

Questionnaire and Barton’s Communication Skills Questionnaire. Data analysis was done by 

descriptive and inferential statistics using SPSS 21 software. 

Results: The mean age of the students was 21.37±2.39 years. Most of the students were male 

(55%) and studying in the fourth year of the university (30%) (Seventh semester (17.1%)). 

The mean (standard deviation) of spiritual intelligence was 59.71 (12.04) and communication 

skills was 51.83 (10.10). Based on Pearson correlation coefficient, the correlation between 

communication skills with spiritual intelligence and its areas was positive (0.414) and was 

statistically significant (p<0.05). 

Conclusion: There was a positive and significant correlation between spiritual intelligence 

and communication skills. Considering this issue in students, along with physical, mental and 

social dimensions, can increase the communication skills and increase the quality of nursing 

care in the future. 
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