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چکیده
مقدمه :برخورداری از هوش معنوی باال به کادرهای درمانی کمك میکند که به
خدماتی که به بيماران و جامعه ارائه میکنند ،با معنی و هدفمند بنگرند .مطالعه حاضر با
هدف بررسی هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشكده رازی دانشگاه علوم
پزشكی کرمان در سال  1311صورت گرفت.
روش :این مطالعه یك مطالعه توصيفی مقطعی بود .جامعه پژوهش شامل تعداد 222
نفراز دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكی کرمان بود که همگی به عنوان
نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه  22سؤالی هوش
معنوی بود که توسط بدیع و همكارانش تهيه شده بود .دادهها پس از جمع آوری به وسيله
نرمافزار آماری  SPSSنسخه  22و با استفاده از آزمونهای آماری پارامتریك (تی مستقل
و  )Anovaمورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.

یافتهها :نتایج مطالعه نشان داد که هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی در
سطح مطلوب است .همچنين مقایسه ميانگين نمرات هوش معنوی دانشجویان پرستاری و
مامایی بر حسب ویژگیهای دموگرافيك آنان نشان داد که بين ميانگين نمرات هوش
معنوی و متغيرهای سن ،جنس ،وضعيت تأهل ،سال تحصيلی ،گذراندن دوره آموزشی در
ارتباط با معنویت و معدل و رشته تحصيلی از نظر آماری تفاوت معناداری نداشت
(.)P=2/20
 .1کارشناس ارشد پرستاری ،دانشكده پرستاری رازی ،دانشگاه علوم پزشكی کرمان ،کرمان ،ایران.
(نویسنده مسؤول)

Email: neda.rahimi90@yahoo.com
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نتیجهگیري :مطلوببودن سطح هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی میتواند
به عنوان یكی از نقاط قوت آموزشی مد نظر برنامهریزان آموزش پرستاری و مامایی قرار
گيرد تا با توسعه این ظرفيت از برآیندهای حرفهای مطلوبتر برخوردار گردیم.
بررسی هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1931

واژگان کلیدي
هوش معنوی ،دانشجویان پرستاری ،دانشجویان مامایی
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مقدمه
هوش به عنوان یك توانایی شناختی در اوایل قرن بيستم توسط آلفرد بينه

1

طرح شد .او همچنين آزمونی را برای اندازهگيری ميزان بهره هوش افراد ابداع کرد.
پس از گسترش مفهوم هوش به سایر قلمروها ،ظرفيتها و تواناییهای انسان و به
خصوص مطرحشدن هوش هيجانی در روانشناسی ،ایمونز 2با مشاهده در رفتارها و
حاالت افراد معنوی ،سازههای معنویت و هوش را درون یك سازه جدید ترکيب
کرده و واژه هوش معنوی 3را به وجود آورد .او هوش معنوی را اینگونه تعریف
میکند :چارچوبی برای شناسایی و سازماندهی مهارتها و تواناییهای مورد نياز
معنوی که عالوه بر بهبود کيفيت زندگی کاری کارکنان ،کارایی کل سازمان را
ارتقا میبخشند( .مونقی و همكاران 1311 ،ش ).از نظر او هوش معنوی عبارت است از
ظرفيت انسان برای پرسيدن سؤاالت نهایی درباره معنای زندگی و ارتباط یكپارچه
بين ما و دنيایی که در آن زندگی میکنيم .او تعاریف گوناگونی را از هوش
مطرح میکند ،اما هسته اصلی تمامی این تعاریف را تمرکز بر روی حل مسأله برای
سازگاری و رسيدن به اهداف میداند .پيدموند 2هوش معنویت را به عنوان هسته
درونی خود معرفی میکند که میتواند آرامش را به خصوص در شرایط استرسزا
به انسان هدیه کرده و او را به یك نيروی برتر در این جهان هستی متصل کند.
(پيدموند 1111 ،م ).در واقع هوش معنوی زیربنای باورهای فرد است که بر عملكرد
او تأثير میگذارد و باعث افزایش انعطافپذیری فرد در برابر مشكالت میشود.

(ميشری و همكاران 2222 ،م ).واقان 0معتقد است که هوش معنوی ،یكی از انواع
هوشهای چندگانه است که به طور مستقل میتواند رشد و توسعه یابد( .شيروانيان و

همكاران1311 ،ش) همچنين آمارام 6معتقد است هوش معنوی شامل حس معنا و
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داشتن مأموریت در زندگی ،حس تقدیس در زندگی ،درك متعادل از ارزش ماده و
معتقد به بهترشدن دنيا میشود( .حقشناس و همكاران 1331 ،ش ).مدارك علمی برای
هوش معنوی با آناتومی و عملكرد مغز مربوط است .زوهار و مارشال 7در مطالعه
بررسی هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1931

تحقيقی خود امواج مغزی را با فرکانس  HZ40یافتند که در سراسر مغز دیده
میشد .به نظر آنها این نوسانات با امكان شعور ،مرتبط است .آنها حوادث
شناختی و ادراك در یك کل معنادار را ارتباط میدانند .زوهار بر این باور است
که این امواج نشاندهنده پایههای عصبی هوش معنوی هستند( .سپهریان 1336 ،ش).

مطالعات جدید عصبشناسان نيز نشان میدهد که برخی کنشهای مغزی با
تجربههای معنوی همراه است ،به گونهای که معنویت روی برخی از قسمتهای
مغز اثر میگذارد .یكی از این قسمتهای مغز ،بخش لبهای گيجگاهی است که
دقيقا پشت ناحيه گيجگاهی قرار دارد و عصبشناسان ،این بخش را «منطقه خدا»
مینامند ،زیرا با تحریك مصنوعی آن موضوعهای معنوی ،مانند گفتگوی دینی ،از
خودگذشتگی ،فداکاری ،انساندوستی و مانند اینها پدیدار میشود .بنابراین
میتوان معتقد به وجود هوش معنوی در انسان بود( .شيروانيان و همكاران 1311 ،ش).

کينگ 3چهار مؤلفه اصلی تشكيلدهنده هوش معنوی را تفكر وجودی انتقادی،
خلق معنای شخصی ،آگاهی متعالی و توسعه حالت آگاهی میداند( .مونقی و همكاران،
 1311ش).

نوبل 1نيز معتقد است که هوش معنوی یك استعداد ذاتی بشر است .وی با
مؤلفههای اصلی امونز برای هوش معنوی موافق است و دو مؤلفه دیگر به آنها
اضافه میکند:
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1ـ تشخيص آگاهانه این موضوع که واقعيت فيزیكی درون یك واقعيت
بزرگتر و چندبعدی که ما هوشيارانه و ناهشيارانه با آن به طور لحظه به لحظه
تعامل داریم ،صورتبندی میشود؛
2ـ پيگيری آگاهانه سالمت روانشناختی ،نه تنها برای خودمان ،بلكه هميشه
برای جامعه (نادری و روشنی 1311 ،ش ).نوبل و وگان 12مؤلفههای هشتگانهای که
نشاندهنده هوش عبارتند از درستی و صراحت ،تماميت ،تواضع ،مهربانی ،سخاوت،
تحمل ،مقاومت و پایداری و تمایل به برطرفکردن نيازهای دیگران میدانند .در
حقيقت ،هوش معنوی مجموعهای از فعاليتها است که عالوه بر طاقت و
هدفدارنمودن آن میشود ،به گونهای که اهداف ،فراتر از دنيای مادی ترسيم
میشود( .شيروانيان و همكاران 1311 ،ش ).عليرغم مطالعات کمی که در مورد هوش
معنوی انجام شده است .در مطالعه یانگ نتایج حاکی از آن بود که اعتقادات
مذهبی رابطه قوی با هوش معنوی پرستاران دارد( .یانگ و همكاران 2227 ،م).

همچنين او در یك مطالعه دیگر با هدف تعيين هوش معنوی پرستاران در دو
جامعه چينی متفاوت (تایوان و چين) به این نتيجه دست یافت که سيستمهای
اجتماعی بر هوش معنوی پرستاران مؤثر هستند و معنویت در زمان کودکی و
اعتقادات و فعاليتهای مذهبی تأثير زیادی بر هوش معنوی پرستاران دارند و
پيشبينیکننده هوش معنوی میباشند( .یانگ 2221 ،م ).امرایی و همكارانش نيز
ارتباط ميان ویژگیهای شخصيتی و هوش معنوی دانشجویان را مورد بررسی قرار
دادند .یافتهها نشان داد که ميان خصوصيت پرخاشگری و هوش معنوی ارتباط
منفی وجود دارد .همچنين ميان ویژگیهای شخصيتی هوشياری ،پذیرش و
برونگرایی با هوش معنوی ارتباط مثبتی یافت شد( .امرایی و فراهانی 2211 ،م ).در
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دو مطالعه دیگر هم که در ایران انجام شده است نتایج نشان دادکه ميان هوش
معنوی پرستاران و صالحيت بالينی آنها همبستگی معنادار و مثبت وجود دارد
(کریمی و همكاران 1312 ،ش ).و هوش معنوی ،بيشترین تأثير مثبت را بر رضایت
بررسی هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1931

بيماران دارند( .عليرضائيان و همكاران 1312 ،ش ).همچنين طی مطالعهای که اکبریزاده
و همكاران انجام دادند مشخص شد که بين هوش معنوی و سخترویی ،هوش
معنوی و سالمت عمومی و سخترویی و سالمت پرستاران رابطه معنادار و مثبتی
وجود دارد( .حاجيوندی و همكاران 1312 ،ش ).در کل با توجه به جدیدبودن سازه
هوش معنوی و نظریههایی که در رابطه با این هوش وجود دارد و همچنين رابطه
تنگاتنگ معنویت درونی پرستاران و ماماها با ميزان توجه و تمایل آنها به ارائه
مراقبت معنوی که یكی از جنبههای مراقبت کلینگر میباشد و نقش مهم
پرستاران و ماماها در ارائه خدمات به بيماران این مطالعه با هدف بررسی هوش
معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكی کرمان انجام گردید.

روش
پژوهش حاضر یك مطالعه مقطعی و توصيفی است که به منظور بررسی هوش
معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم
پزشكی کرمان در مورد مراقبت معنوی و در سال  1311انجام پذیرفت .جامعه
پژوهش شامل تمامی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشكده رازی دانشگاه علوم
پزشكی کرمان میباشد که در حال حاضر مشغول گذراندن مقطع کارشناسی
بودند .از روش سرشماری در این مطالعه استفاده شد و از کليه دانشجویان پرستاری
و مامایی که مشغول به تحصيل بودند و تعداد آنها برابر با  222نفر بود ( 102نفر
دانشجوی پرستاری و  72نفر دانشجوی مامایی) برای شرکت در مطالعه دعوت به
عمل آمد .ابزار پژوهش در این مطالعه پرسشنامه  22سؤالی هوش معنوی بود که
توسط بدیع ،سواری ،باقری دشت بزرگ ،لطيفیزادگان تهيه شده است و توسط
نمونهای به تعداد  1222نفر از دانشجویان و کارکنان ادارات شهرستان اهواز به
صورت نمونهگيری در دسترس تكميل گردیده است .برای تعيين پایایی پرسشنامه
هوش معنوی از دو روش آلفای کرونباخ و روش دو نيمهکردن استفاده شده است
که برای کل پرسشنامه به ترتيب برابر با 2/3و2/73میباشد که بيانگر پایایی قابل
قبول پرسشنامه است .همچنين برای تعيين اعتبار پرسشنامه یاد شده نمره آن با
نمره سؤال مالك همبسته شده و مشخص گردید که رابطه مثبت معنیدار بين
آنها وجود دارد ( P=2/2221و  )r=2/00که نشان میدهد پرسشنامه هوش معنوی
از اعتبار الزم برخوردار است .به منظور نمرهگذاری این مقياس  22گویهای برای
هر یك از پنج گزینه «کامال موافق»« ،موافق»« ،تا حدودی»« ،مخالف»« ،کامال
مخالف» به ترتيب مقادیر  0،1،2،3،2در نظر گرفته شده است 2 .عامل پرسشنامه
 22گویه ای هوش معنوی پس از چرخش آزمایشی واریماکس مشخص شد .عامل
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اول دارای  12گویه است .گویه هایی که روی عامل اول قرار گرفتهاند به روشنی
تفكرکلی و اعتقاد افراد را نشان میدهند ،لذا عامل اول به عنوان «تفكر کلی و بعد
اعتقادی» نامگذاری گردید .عامل دوم دارای  12گویه میباشد .گویه هایی که
بررسی هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1931

روی عامل دوم قرار گرفتهاند به روشنی توانایی مقابله و تعامل با مشكالت را نشان
میدهند ،لذا عامل دوم به عنوان «توانایی مقابله و تعامل با مشكالت» نامگذاری
گردید .عامل سوم دارای  1گویه میباشد .گویه هایی که روی عامل سوم قرار
گرفتهاند به روشنی سجایای اخالقی افراد را نشان میدهند .عامل چهارم دارای 7
گویه میباشد .گویه هایی که روی عامل چهارم قرار گرفتهاند به روشنی خود
آگاهی و عشق و عالقه افراد را نشان میدهند ،لذا عامل چهارم به عنوان
«خودآگاهی و عشق و عالقه» نام گذاری گردید .افراد به صورت آگاهانه و
اختياری پس از اخذ رضایت نامه شخصی و توضيحات الزم در ارتباط با اهداف
تحقيق وارد مطالعه شدند .پرسشنامهها بدون نام بود و این اطمينان هم به
دانشجویان داده شد که از اطالعات افراد پاسخدهنده تنها در راستای اهداف
پژوهش استفاده خواهد شد .پس از جمعآوری پرسشنامهها دادههای به دستآمده
با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  22و با استفاده از آزمونهای آماری
پارامتریك (تی مستقل و  )Anovaمورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.
یافتهها
در کل  130پرسشنامه توسط پژوهشگر جمعآوری شد .از  130نفر شرکتکننده
در مطالعه  123نفر از آنها دانشجوی پرستاری و  03نفر دانشجوی مامایی بودند.
از نظر سنی  66/0درصد از دانشجویان پرستاری و مامایی باالی  22سال بودند و
همچنين اکثریت شرکتکنندگان در این مطالعه خانم ( 31/6درصد) و اکثریت
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آنها مجرد بودند ( 76/2درصد) .همچنين  21/6درصد از دانشجویان در سال سوم
دوره تحصيل خود بودند و از نظر معدل کل  06/1درصد معدل دانشجویان زیر 17
بود .نتایج نشان داد که ميانگين نمره هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی
 102/27±16/13است که نسبتا باال و مطلوب ارزیابی میشود .ميانگين نمرات
هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی در جدول  1آمده است .سایر نتایج این
پژوهش حاکی از آن بود که بين ميانگين نمرات هوش معنوی و متغيرهای سن،
جنس ،وضعيت تأهل ،سال تحصيلی ،گذراندن دوره آموزشی در ارتباط با معنویت
و معدل و رشته تحصيلی از نظر آماری تفاوت معناداری وجود ندارد (جدول .)2

نتایج نشان داد که نمرات هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی بين
( )13-103با ميانگين نمره  102/27با انحراف معيار ( 16/13حداکثر نمره هوش
معنوی  )212بودکه در سطح مطلوب و باال ارزیابی میشود .البته چنين نتایجی
برای جامعه ما که مذهبی و متمایل به ارزشهای معنوی است ،بعيد نيست ،ليكن
جوّ مذهبی در ایران ممكن است در پاسخدهی به سؤاالت مؤثر باشد .همچنين با
توجه به پایههای اعتقادی در جامعه ما و زمينههای معنوی دانشجویان مطلوببودن
نمره هوش معنوی دانشجویان تا حد زیادی مربوط به بستر اعتقادی دانشجویان
است .نتایج این پژوهش با نتایج تحقيق کریمی مونقی و همكارانش ( 1312ش).

همسو است ،اما با نتایج مطالعه حق شناس و همكارانش ( 1331ش ).که با هدف
بررسی رابطه هوش معنوی و سبكهای دلبستگی دانشجویان انجام شد و جامعه
آماری شامل کليه دانشجویان دختر دانشگاه پيام نور شهرستان اسفراین در رشتههای
مختلف بود و نشان داد که اکثر افراد نمونه هوش معنوی پایينتر از متوسط و پایين

عصمت نوحی ،ندا رحیمی ،نوذر نخعی

بحث

 / 67فصلنامه تاریخ پزشکی

سال پنجم ،شماره هفدهم ،زمستان 2931

دارند ،مغایرت دارد که شاید ناشی از متفاوتبودن جامعه پژوهش باشد .همچنين
نتایج پژوهش حاکی از یكسانبودن هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی
بود و اینکه بين ميانگين نمرات هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی و
بررسی هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1931

متغير رشته تحصيلی از لحاظ آماری تفاوت معنیداری وجود ندارد که با مطالعه
پيرخائفی و همكاران ( 1336ش ).مغایرت دارد ،زیرا در این مطالعه هوش معنوی
دانشجویان رشته کشاورزی ،فنی و مهندسی و دامپزشكی نسبت به علوم انسانی
باالتر گزارش شده است که شاید به دليل ماهيت استداللی این سه رشته باشد .با
توجه به محدودبودن نتایج پژوهشها در این زمينه و همچنين تفاوت در نتایج
آنها ،نتيجهگيری قطعی ممكن نيست و لذا برای حصول نتيجه دقيقتر نياز به
پژوهشهای بيشتر در این زمينه وجود دارد .سایر نتایج این مطالعه نشان داد که
بين ميانگين نمرات هوش معنوی و متغيرهای سن ،جنس ،وضعيت تأهل ،سال
تحصيلی ،گذراندن دوره آموزشی در ارتباط با معنویت و معدل و از نظر آماری
تفاوت معناداری وجود ندارد .این یافتهها با پژوهش یانگ ( 2227ش ).در تایوان
همخوانی دارد .آنان در پژوهشهای خود ،هوش معنوی پرستاران را با توجه به سن،
باورهای مذهبی ،و سابقه کارشان بررسی کردند ،ولی نتایج با توجه به ویژگیهای
دموگرافيك آزمودنیها معنیدار نبود .در ایران نيز پژوهش باقری و همكاران
( 2212م ).که به بررسی مقایسههای هوش معنوی  120پرستار در دو بيمارستان شهر
بوشهر پرداخته است ،نشان میدهد که ميانگين هوش معنوی پرستاران به تفكيك
جنس ،سن ،سوابق شغلی ،ميزان تحصيالت و موقعيت آنها ،معنیدار نيست .همچنين
بدیع و همكاران پژوهشگران مذکور از آزمون واحدی درباره ارزیابی هوش معنوی
استفاده نكرده بودند ،ولی نتایج مشابهی را درباره ویژگیهای دموگرافيك گزارش
کردهاند .زیرا هوش بيشتر مربوط به پرسيدن است تا پاسخدادن .فرد با ظرفيت
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هوش معنوی خود ،سؤاالت بيشتری را در مورد خود ،زندگی و جهان پيرامون خود
مطرح میکند .همچنين قابل ذکر است که سؤاالت جدی در مورد اینکه از کجا
آمدهایم و به کجا میرویم و هدف اصلی زندگی چيست ،از نمودهای هوش معنوی
است .این مسأله همچون فطرت ذاتی است و در همه انسانها ،صرف نظر از
جنسيت ،رنگ ،نژاد ،مذهب ،تحصيالت ،تأهل یا تجرد وجود دارد ،همچنان که در
آیه فطرت آمده است که «روی خود را متوجه آیين خالص پروردگار کن» ،این
فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفرید استه .دگرگونی در آفرینش خدا
نيست .این است دین و آیين محكم و استوار ،ولی اکثر مردم نمیدانند( .سوره روم:

باشند ،زیرا تمایل به معنویت با افزایش سن رشد میکند .یونگ معتقد است که در
بسياری از افراد پس از  30سالگی تغييرات عمدهای در ناخودآگاه صورت میگيرد
که ممكن است در روند معنویت و هوش معنوی اثرگذار باشند ،اما در این مطالعه
به دليل پایينبودن سن جامعه مورد پژوهش رابطهای ميان هوش معنوی و سن
یافت نشد .همچنين بعضی از محققان معتقدند که در زنان این تحول معنوی متفاوت
از مردان صورت میگيرد ،زیرا زنان به معنویت گرایش بيشتری دارند .عدم
همخوانی یافتههای پژوهش حاضر با این مطلب میتواند نشانگر فرصتهای رشد
برابر در بين دانشجویان دختر و پسر باشد که آنها را قادر ساخته به سطح باالیی
از هوش معنوی دست یابند ،زیرا نگرش دینی و مذهبی رایج در جامعه به همه
افراد این فرصت را میدهد که در مقابل واقعيتهای مادی و معنوی حساس باشند
و معنویت را یكی از ارکان محوری در زندگی خود قرار دهند.
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نتیجهگیري
با توجه به نتایج مطالعه به نظر میرسد توجه به ظرفيتهای انسانی و معنوی
دانشجویان به عنوان یك نقطه قوت بتواند زمينهساز آینده حرفهای موفقتر و
بررسی هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1931

مطلوبتر در هر دو گروه پرستاری و مامایی باشد ،لذا توجه به هوش معنوی و
تبيين آن میتواند دانشجویان را بر درك ارزش و معنای زندگی ،حل مسائل و در
پيوند با خود ،دیگران و جهان یاری رساند .همچنين با توجه به ماهيت رشته
پرستاری و مامایی و تعامالت نزدیك پرستاران و ماماها با بيماران شاید بتوان
گفت که تقویت هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی بتواند در نحوه
مراقبت از بيماران مؤثر باشد .به همين علت محتوای درسی که بتواند ارتقادهنده
هوش معنوی و دانشجویان پرستاری و مامایی باشد باید در برنامه آموزش پرستاری
و مامایی گنجانده شود و الزم است که در این راستا محتوا و محيط آموزشی مناسب
نيز فراهم گردد.
محدودیتهاي پژوهش
از جمله محدودیتهای این پژوهش عدم بررسی مؤلفههای پرسشنامه به
صورت جداگانه و بررسی سایر عوامل مؤثر بر هوش معنوی مانند تفاوتهای
فرهنگی بود و پيشنهاد میشود با توجه به فرهنگ ایرانی اسالمی و پذیرش
موضوعهای معنوی در ایران ،موضوع تحقيق ،به خصوص هوش معنوی در سطح
گستردهتری اجرا گردد تا قابليت تعميمپذیری بيشتری داشته باشد.
سپاسگزاري
بدینوسيله از دانشجویان پرستاری و مامایی دانشكده رازی که صميمانه و با
دقت کافی در این مطالعه مشارکت نمودند ،تقدیر و تشكر میگردد.
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جدول  :1ميانگين نمرات هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی
متغير
هوش معنوی

ميانگين و انحراف معيار
پرستاری

3/07 ±2/33

مامایی

3/00 ±2/22

جدول  :2مقایسه هوش معنوی برحسب ویژگیهای دموگرافيك
دانشجویان پرستاری و مامایی
متغیر
باالی 22

123

3/62±2/22

11-22

62

3/01±2/32

مونث

101

3/06±2/21

مذکر

32

3/61±2/32

مجرد

121

3/01±2/21

متأهل

22

3/01±2/30

سال دوم

02

3/01±2/30

سال سوم

77

3/02±2/37

سال چهارم

03

3/62±2/27

گذراندن دوره

بله

72

3/61±2/37

آموزشی معنویت

خير

110

3/02±2/37

باالی 17

06

3/02±2/26

 17و کمتر

72

3/01±2/22

پرستاری

132

3/06±2/22

مامایی

03

3/07±2/33

130

3/07±2/22

سن
جنس
وضعيت تأهل

سال تحصيلی

معدل
رشته
کل

2/127
2/036
2/200

2/101

2/327

2/277
2/222
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پینوشتها
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1. Alfred Binet
2. Emmons
3. Spiritual intelligenc
4. Pidmont
5. Vaughan
6. Amram
7. zohar & marshall
8. King
9. Nobel
10. Vagan
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