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ر تمام زندگی خود را صرف ارائه خدمات د پرستاران با وجودی که :مقدمه و هدف

 کنند اما متاسفانه از بهداشت جسمی و روانی خود زمینه سالمت افراد می

شوند که  راسهای زیادی مواجه میپرستاران در محیط کار  با است غافلند.

بنابرین یافتن راه حل  تواند سالمت جسمی و روانی آنها را به خطر اندازد می

 بدین منظور این مطالعه با .مناسب برای ارتقاء سالمت پرستاران ضروری است

راهکاری برای ارتقاء سالمت جسمی و به عنوان  هوش معنوی پرستاران تعیین هدف

 را شد.جطراحی و اپرستاران معنوی 

پرستار شاغل در 161 بر روی مقطعیاین مطالعه به روش روش کار:  

انجام  که به روش تصادفی انتخاب شده بودند، بیمارستانهای آموزشی شهر مشهد

 هوش معنوی سئوالی 79پایای  و روا پرسشنامهاز طریق جمع آوری اطالعات شد. 

 .شد اده از آمار توصیفی انجامتجزیه و تحلیل داده ها با استف. صورت گرفت

و  17..27±31.73میانگین هوش معنوی پرستاران نشان داد  نتایجیافته ها: 

و  ، باورها واعمال معنوی22.95±4.27شکیبایی  هوش معنوی: ابعادمیانگین 

،آرامش 31.51±3.19، الوهیت35.7±3.19، معنا و هدف در زندگی45.51±3.63مذهبی 

، 59.93±6.65خود از ، شناخت31.66±5.22ه معنویتجرب ،32.72±5.91درونی

 .است 33.17±5.59بخشش

که میانگین هوش معنوی پرستاران متوسط  نشان داد نتایج  نتیجه گیری:بحث و 

خود نمره باالتری را به خود اختصاص داده است. از بعد شناخت به باال بوده و 

ای انسانی را در فرصتی برای پرستاران است که موقعیته افزایش هوش معنوی

های ی برای مراقبتهای روحی در فعالیتکار برده و نقطه شروعوب عملی بچهار چ

 از اهمیت به سزایی برخوردار است. مقولهاز این رو توجه به  پرستاری باشد
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