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Introduction: Spiritual intelligence, as the foundation of individual beliefs, plays an essential role in 

various fields of human life, especially the progress and academic performance of students. The aim of 
this study was to determine the relationship between spiritual intelligence and academic performance 

of medical clerkships of Shahid Beheshti Hospital of Kashan University of Medical Sciences. 

Materials & Methods: In this cross-sectional descriptive study, 100 medical clerkships participated in 
the available method in 2020. The data collection tool was a valid and reliable questionnaire of 

spiritual intelligence and the clerkships' average was measured to measure academic performance. 

Data were analyzed using T-test and Pearson correlation test and SPSS16 software. 
Results: There is no significant relationship between spiritual intelligence (and its components) and 

clerkships' academic performance (p <0.05). The average component of self-awareness, love and 

affection in male clerkships (44.10 ±15.28) was significantly higher than female clerkships 
(22.62±4.68) (p = 0.009). Among male clerkships, there is a significant relationship between self-

awareness, love and interest, and academic performance (p = 0.025). The average component of 

dealing with moral values and spiritual intelligence (total score) in married clerkships was significantly 

higher than single clerkships (p <0.05). Also, among single clerkships, there is a significant 

relationship between the component of general thinking and belief dimension and academic 

performance (P = 0.040). 
Conclusion: By increasing the score of self-awareness, love and affection among male clerkships, and 

by increasing the score of the overall thinking and belief dimension among single clerkships, the level 
of their academic performance increases significantly. It seems that appropriate and continuous 

training in the field of spiritual intelligence and educational planning in order to strengthen the 

spiritual values of students, will be effective in promoting students' academic performance. 
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هوش معنوی به عنوان زيربنای باورهای فرد نقش اساسی در زمینه های گوناگون زندگی انسان به ويژه  مقدمه:

 یلیبا عملکرد تحص یارتباط هوش معنو نییمطالعه تع نيرد. هدف ادا انيدانشجو یلیوعملکرد تحص شرفتیپ

 کاشان بود. یدانشگاه علوم پزشک یبهشت دیشه مارستانیب یکارآموزان پزشک

 98به روش در دسترس در سال  ینفر از کارآموزان پزشک 100مقطعی  یفیمطالعه توص نيدرا روش كار:

سنجش  یبود و معدل کارآموزان برا یهوش معنو یايه روا و پاداده ها پرسشنام یشرکت کردند. ابزار گرد آور

و نرم افزار  نشد. داده ها با استفاده از آزمون های تی و آزمون همبستگی پیرسو یبررس یلیعملکرد تحص

SPSS16 .تحلیل شد 

 نداشت وجود معناداری ارتباط کارآموزان تحصیلی عملکرد و( هايش¬هوش معنوی )و مؤلفه انیم نتايج:

(05/0p>( میانگین مؤلفه خودآگاهی، عشق و عالقه، در کارآموزان مرد .)15/44±28/10 )معناداری طور¬به 

معناداری بین مؤلفه  ط=(. در بین کارآموزان مرد، ارتبا009/0p) بود( 62/22 ± 68/4) زن کارآموزان از بیشتر

نگین مؤلفه پرداختن به سجايای =(. میا025/0pخودآگاهی، عشق و عالقه و عملکرد تحصیلی وجود داشت )

 بود مجرد کارآموزان از بیشتر معناداری طور¬اخالقی و هوش معنوی )نمره کل( در کارآموزان متأهل به

(05/0p>همچن .)بین مؤلفه تفکر کلی و بعد اعتقادی و عملکرد  اریدر بین کارآموزان مجرد، ارتباط معناد نی

 =(.040/0pتحصیلی وجود داشت )

با افزايش نمره مؤلفه خودآگاهی، عشق و عالقه در بین کارآموزان مرد و با افزايش نمره مؤلفه  ي:گيرنتيجه

. کند¬تفکر کلی و بعد اعتقادی در بین کارآموزان مجرد، میزان عملکرد تحصیلی آنها افزايش معناداری پیدا می

در جهت  یآموزش یها یزيمه ربه نظر می رسد که آموزش های مناسب و مستمر در زمینه هوش معنوی و برنا

 .موثر باشد انيدانشجو یلیعملکرد تحص یدانشجويان، در ارتقا یتقويت ارزش های معنو
 مقاله نيانحوه ارجاع به 
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 مقدمه

مختلف و  یدانشگاه یرشته ها رانیتوجه به فراگ        

در جهت رشد همه جانبه افراد و  یا نهیفراهم کردن زم

 یشغل ندهيتربیت انسان های سالم، کارآمد و مسئول برای آ

و زندگی فردی و اجتماعی يکی از اهداف و وظايف مهم 

در  انيدانشجو حیصح تیترب نياست. بنابرا یآموزش عال

در  نيشود. ا ینظام آموزشی م یارتقا ثهمه ابعاد، باع

که با  ستندیقادر ن انياست که همه دانشجو یحال

بردارند و  یاستعدادهای خود گام موثر یشکوفاساز

(. عملکرد 1عملکرد تحصیلی خوبی از خود نشان دهند )

در جهت است که فرد  يیو تالشها تهایشامل فعال یلیتحص

مختلف  یلیتحص عها و مقاط هيکسب دانش و گذراندن پا

دهد و به صورت درجه  یاز خود نشان م یدر مراکز آموزش

 یم دهیسنج یلیترم تحص انيدر امتحانات پا تیموفق زانیو م

 یابر یممه شاخص انيدانشجو تحصیلیشود. عملکرد 

 گريد یمد نظر است و از سو شیزموآ یهامنظا يابیارز

و برنامه  ،لدينوا ران،یفراگ د،یشامل اسات نفعانيتوجه ذمورد 

از  یکي یلیرو عملکرد تحص نياست. از ا یآموزش زانير

 علمی ینايیهااتو فمعر د،یتوسط اسات يابیارز یهاکمال

 ستا باالتر تحصیلی مقاطعو  یشغل ندهيدانش آموخته آ

(2 .) 

توانند در عملکرد تحصیلی و  یروان شناختی م عوامل

گذار باشند که هوش  ریتاث انيابعاد دانشجو ريش ساپرور

(. هوش معنوی شامل 1عوامل است ) نياز جمله ا یمعنو

نوعی سازگاری و حل مسئله در فرد است و باالترين سطوح 

رشد را در حیطه های شناختی، اخالقی، هیجانی، بین فردی 

هماهنگی  یبه فرد برا قيطر نيو از ا ردیگ یدر بر م او ... ر

و باورهای معنوی نه تنها  ديکند. عقا یا پديده ها کمک مب

 یو استفاده از دانشِ آموخته م رییادگي زانیم شيباعث افزا

 ان،یها شامل حافظه، سرعت پردازش، ب يیتوانا نيشود، ا

 (.3) شدبا یو پشتکار م زهیانگ یادراک زیقدرت تجسم، آنال

 یش معنوهو یکه دارا ینشان داد که افراد یپژوهش جينتا

 نيتوانند با استرس ها روبرو شوند، ا یهستند، بهتر م يیباال

کنند.  یدر برابر مشکالت مقاومت م نيرياز سا شیافراد ب

 یو اعتماد به نفس در افراد م یداريموجب پا یهوش معنو

 یمعنو شارتباط هو نهیدر زم زین یگري(. مطالعات د4شود )

باط هوش معنوی و (، ارت5) یلیتحص شرفتیو پ یبا شادکام

 نی( و همچن6) یلیتحص شرفتیعزت نفس دانش آموزان با پ

انجام  ت،یو خالق یو توانمند یارتباط آن با استرس شغل

را در ابعاد  یمثبت هوش معنو ریتاث ی( و همگ7شده است )

 کنند. یم ديیتا یفرد تیمختلف موفق

 نيدر ا یموضوع و وجود شکاف اطالعات تیتوجه به اهم با

مطالعه با هدف  نيا ،یعلوم پزشک یدر دانشگاه ها نهیزم

کارآموزان  یلیبا عملکرد تحص یارتباط هوش معنو یبررس

 یدانشگاه علوم پزشک یبهشت دیشه مارستانیدر ب یپزشک

 .رفتيکاشان، صورت پذ

 روش كار

با شرکت کارآموزان  یمقطع یفیمطالعه توص نيا      

دانشگاه علوم  یبهشت دیشه یآموزش مارستانیب یپزشک

انجام شد. تعداد کل  1398کاشان در سال  یپزشک

 در گیری¬نفر بود که به روش نمونه 110کارآموزان حدود 

 آوری¬جمع برای. شد گرفته نظر در نفر 100 دسترس،

و  عيکه توسط بد یومعن هوش پرسشنامه از ها¬داده

 نيا يی(. روا8استفاده شد ) د،يگرد هی( ته1389همکاران )

با  یاصل یمؤلفه ها لیو تحل یعامل لینامه به روش تحلپرسش

سوال با هدف  42شده است و در  ديیتا ماکسيچرخش وار
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 فهیوظ ،یافراد )نوع دوست یابعاد رفتار شهروند یابيارز

 می( تنظیمدن لتیفض ،یادب و مهربان ،یجوانمرد ،یشناس

پايايی پرسشنامه هوش معنوی با محاسبه  ديیشده است. تا

آلفای کرونباخ  بيضر نییبا تع یدرون یهمسانشاخص 

سواالت با  ی=(. همچنین همبستگ902/0rانجام شده است )

شد و ارتباط مثبت  یرینمره کل پرسشنامه اندازه گ

و  ني=(. کمتر001/0p< ،55/0rمعناداری را نشان داد )

در نظر گرفته شد و  210تا  42نمره پرسشنامه از  نيشتریب

پنج درجه   کرتیل اسیبه صورت مق آن دهی¬نمره اسیمق

پنج تا  ازیاز امت بیبه ترت"کامال موافقم تا کامال مخالفم "از 

مربوط به  ازیبدست آوردن امت یشده است. برا میتنظ کي

به آن  مربوطسواالت  ازاتیهر کدام از ابعاد، مجموع امت

پرسشنامه، مجموع  یکل ازیبدست آوردن امت یبعد و برا

 بعد در نظر گرفته شد. چهار  ازاتیامت

به منظور اندازه گیری عملکرد تحصیلی  ن،یهمچن

کارآموزان، معدل آنان، به عنوان مالک عملکرد تحصیلی 

 در نظر گرفته شد.

 افزار¬نرم به ها¬داده ورود و آوری¬نهايت پس از جمع در

SPSS  توزيع) توصیفی آمار از استفاده با هاداده ،16نسخه 

( و آمار استنباطی معیار¬انحراف و میانگین و فراوانی

( مورد تجزيه و رسونیو همبستگی پ t test های)آزمون

 تحلیل قرار گرفت.

 نتايج

زن( شرکت  87کارآموز ) 100در پژوهش حاضر تعداد 

نفر متأهل و میانگین سنی کل  18داشتند که از اين تعداد، 

 جدول. است بوده سال 90/23±90/1کنندگان-شرکت

وی )و معن هوش توصیفی های¬خصهشا 1 شماره

 مورد افراد( معدل) تحصیلی عملکرد و( هايش¬مؤلفه

 . دهد¬می نشان را مطالعه

 موردمطالعه کارورزان( معدل) تحصیلی عملکرد و( هايش¬مؤلفه و) معنوی هوش به مربوط توصیفی های¬شاخصه. 1جدول

                        شاخص                                                    

 متغیر                                 
 معیارانحراف میانگین بیشینه کمینه

 هوش معنوي 

 توانایی مقابله و تعامل با مشکالت

 خودآگاهی و عشق و عالقه

 تفکر کلی  و بعد اعتقادی

 پرداختن به سجایای اخالقی

 نمره کل

23 

10 

28 

20 

97 

63 

32 

12 

35 

178 

55/46 

00/23 

34/45 

75/27 

64/142 

76/8 

61/4 

12/7 

34/3 

60/17 

 94/0 99/14 14/17 13 عملكرد تحصیلي )معدل(

 



        کاشان یبهشت دیشه مارستانیب یپزشک کارآموزان یلیتحص عملکرد با یمعنو هوش ارتباط یررسب       29
  

 
 

                                                                                                                                                                    
 

 http://hmed.mums.ac.ir                                                 1400 بهار ، 1، شماره 12دوره  ،یافق توسعه آموزش علوم پزشک ةمجل

 

 

هوش معنوی  نیانگمی دهد نشان می 1نتايج جدول شماره 

 گونه به باشد¬می 64/142±60/17 اني)نمره کل( پاسخگو

( نهیشیو کرانه باال )ب 97( نمرات نهی)کم نيیکرانه پا که ای

و بیشترين معدل افراد  نکمتري چنین¬است. هم 187مرات ن

بوده است و در کل  14/17و  13مورد مطالعه به ترتیب 

 99/14±94/0 کننده¬معدل کارآموزان شرکت نیانگیم

 .باشد¬می سال

 

 نبی( معدل) تحصیلی عملکرد و( هايش¬نمرات هوش معنوی )و مؤلفه سهيمقا یمستقل برا یآزمون ت جينتا. 2جدول 

 کارآموزان بر حسب جنس و وضعیت تأهل

 متغیر
 وضعیت تأهل جنس

 p متأهل مجرد p مرد زن

 هوش معنوي

 توانایی مقابله و تعامل با مشکالت

 خودآگاهی، عشق و عالقه

 تفکر کلی و بعد اعتقادی

 پرداختن به سجایای اخالقی

 نمره کل

52/8 ±90/46 

68/4 ± 62/22 

10/7 ± 47/45 

46/3 ± 71/27 

03/18 ± 71/142 

28/10±15/44 

17/3 ± 53/25 

45/7 ± 46/44 

48/2 ± 00/28 

04/15 ± 15/142 

293/0 

009/0 

636/0 

774/0 

916/0 

92/8±89/45 

50/4 ± 70/22 

25/7 ± 79/44 

18/3 ± 32/27 

00/17 ± 71/140 

51/7±55/49 

99/4 ± 33/24 

08/6 ± 83/47 

49/3 ± 66/29 

18/13 ± 38/151 

109/0 

177/0 

101/0 

007/0 

019/0 

 167/0 71/14 ± 88/0 05/15 ± 94/0 585/0 82/14 ± 22/1 01/15 ± 89/0  معدل  

 

 مؤلفه میانگین که شود¬مشاهده می 2جدول شماره  جياز نتا

 مرد کارورزان بین در عالقه و عشق خودآگاهی،

 زن کارورزان از بیشتر معناداری طور¬ به( 17/3±53/25)

 بین در چنین¬م=(. ه009/0p) باشد¬می( 62/22 ± 68/4)

 یاسجاي به پرداختن مؤلفه میانگین متأهل، کارورزان

 از بیشتر معناداری طور¬و نمره کل هوش معنوی به یاخالق

 (.<05/0p) باشد¬می مجرد کارورزان

 

 یلی )معدل(تحص عملکرد و( هايش¬بین هوش معنوی )و مؤلفه رسونیپ یآزمون همبستگ جينتا. 3جدول 
 متغیر عملكرد تحصیلي )معدل(

p ضریب همبستگی 

640/0 

096/0 

057/0 

351/0 

209/0 

047/0 
167/0 
191/0 
094/0- 
127/0 

 توانایی مقابله و تعامل با مشکالت

 خودآگاهی، عشق و عالقه

 تفکر کلی و بعد اعتقادی

 پرداختن به سجایای اخالقی

 نمره کل

 هوش معنوي
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 کل نمره بین که شود¬مشاهده می 3از نتايج جدول شماره 

 پزشکی کارآموزان تحصیلی عملکرد و معنوی هوش

دانشگاه علوم پزشکی کاشان ارتباط معناداری وجود نداشت 

(209/0pهم .)=¬هوش های¬مؤلفه از يک هر بین چنین 

 معناداری ارتباط نیز کارآموزان تحصیلی عملکرد و معنوی

 (.<05/0pهده نشد )مشا

 

 لتأه وضعیت و جنس تفکیک به( معدل) تحصیلی عملکرد و( هايش¬ن هوش معنوی )و مؤلفهبی رسونیپ یآزمون همبستگ جينتا. 4جدول 

 متغیر عملكرد تحصیلي )معدل(

 جنس وضعیت تأهل

 زن مرد مجرد متأهل

216/0- 

197/0 

167/0 

088/0- 

003/0 

119/0 

189/0 
*228/0 

053/0- 

200/0 

200/0 
*616/0 

551/0 

539/0- 

451/0 

003/0 

137/0 

116/0 

033/0- 

076/0 

 توانایی مقابله و تعامل با مشکالت

 خودآگاهی، عشق و عالقه

 تفکر کلی و بعد اعتقادی

 پرداختن به سجایای اخالقی

 نمره کل

 
 های داخل جدول، مقادیر ضرایب همبستگی هستند.داده -     

 معنادار 05/0* در سطح      

حاکی از اين است که در بین  4نتايج جدول شماره 

آموزان مرد، مؤلفه خودآگاهی، عشق و عالقه با عملکرد کار

=(؛ به 025/0p= ،616/0rتحصیلی ارتباط معناداری داشت )

عبارتی با افزايش نمره خودآگاهی، عشق و عالقه در بین 

کارآموزان مرد، میزان عملکرد تحصیلی )معدل( آنها نیز 

 بین در چنین¬افزايش معناداری پیدا نموده است. هم

 با اعتقادی بعد و کلی تفکر مؤلفه مجرد، زانکارآمو

، =040/0p) است داشته معناداری ارتباط تحصیلی عملکرد

228/0r ؛ به عبارتی با افزايش نمره تفکر کلی و بعد)=

اعتقادی در بین کارآموزان مجرد، میزان عملکرد تحصیلی 

 )معدل( آنها نیز افزايش معناداری داشته است.

 

 

 و نتيجه گيري بحث

 یارتباط هوش معنو یمطالعه بررس نيهدف از انجام ا        

بود. مطالعه حاضر  یکارآموزان پزشک یلیبا عملکرد تحص

 عملکرد و( هايش¬نشان داد که بین هوش معنوی )و مؤلفه

دانشگاه علوم پزشکی کاشان  پزشکی کارآموزان تحصیلی

به میانگین مؤلفه پرداختن  یارتباط معناداری وجود ندارد. ول

اخالقی و هوش معنوی )نمره کل( در کارآموزان  ایسجاي

متأهل به طور معناداری بیشتر از کارآموزان مجرد 

توان به نقش تاهل در  یموضوع م نيا انبی در. باشد¬می

نقش  لیامر اشاره نمود، چرا که افراد متاهل به دل نيا

آموزند که اشتباهات  یم گريکديدر تعامالت با  یهمسر

انتقادها از طرف مقابل باشند تا  یرايپذ و رفتهيذخود را پ

در تعادل وتعامل با همسر خود  يیزناشو یبتوانند در زندگ
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پژوهش در بین  نيدر ا جه،ینت نيباشند. در مقابل ا

کارآموزان مجرد، ارتباط معناداری بین مؤلفه تفکر کلی و 

به عبارتی  ايبعد اعتقادی و عملکرد تحصیلی وجود دارد و 

مؤلفه تفکر کلی و بعد اعتقادی در بین  نمرهافزايش با 

کارآموزان مجرد، میزان عملکرد تحصیلی )معدل( آنها نیز 

 افتهي نيا ریتوان در تفس می. کند¬افزايش معناداری پیدا می

نداشتن  لیمجرد به دل انيبرداشت کرد که دانشجو نگونهيا

 یها یریدرگ ايو  یمشغله ازدواج و مشکالت اقتصاد

مطالعه و  یبرا یشتریفرصت ب ،يیزناشو یزندگتبط با مر

 کسب معدل باالتر دارند. 

در بین کارآموزان مرد، ارتباط معناداری بین  ق،یتحق نيا در

مؤلفه خودآگاهی، عشق و عالقه و عملکرد تحصیلی وجود 

دارد. به عبارتی با افزايش نمره مؤلفه خودآگاهی، عشق و 

، میزان عملکرد تحصیلی عالقه در بین کارآموزان مرد

 ناي. کند¬)معدل( آنها نیز افزايش معناداری پیدا می

دارد که  یمطالعات ناهمخوان یبا برخ نهیزم نيدر ا ژوهشپ

و همکاران، اشاره  یسيیتوان به مطالعه ر یاز آن جمله م

نمود که در آن میانگین نمره هوش معنوی بین دوجنس 

که میانگین نمره  تفاوت معنادار آماری داشت؛ به طوری

هوش معنوی دختران بیش تر از پسران دانشجو در دانشگاه 

 (.5قم بود ) یعلوم پزشک

در مطالعه خود مشاهده کردند که  زیشیری و همکاران ن ده

میانگین نمره های بهزيستی معنوی دختران به طور معناداری 

نیز نشان داد  Wigglesworth(. 9بیش تر از پسران است )

نسبت به مردان نمره هوش معنوی باالتری دارند که زنان 

(. خزايی و همکاران نیز دريافتند که میزان ارزش های 10)

مذهبی، به عنوان جزيی از هوش معنوی، در خانم ها بیش تر 

( که با مطالعه فراهنگ پور و همکاران در 11از آقايان بود.) 

از  شتریپسران ب یلیتحص شرفتیکه در آن پ 1389سال 

امر  نيعلت ا حی(. در توض6دارد ) یران است، همخواندخت

 تیاز وضع تيو رضا طيشرا شتریب رشيتوان به پذ یم

اعتماد به نفس  نیموجود در پسران نسبت به دختران و همچن

آنان اشاره  تیشخص لیباالتر پسران نسبت به دختران به دل

 نمود.

 یو ممطالعات ناهمس یمطالعه با برخ نيحاصل از ا یها افتهي

و همکاران در پژوهش خود نشان  یسيیباشد. از جمله ر

 انيدانشجو یلیتحص شرفتیو پ یهوش معنو نیدادند که ب

 یفیضع اریقم ارتباط معنادار مثبت بس یدانشگاه علوم پزشک

 منشان داد که انجا یگريمطالعه د جي(. نتا5وجود دارد )

حت تمرين های تعمق برتر ، رشد ذهنی را به شکل مثبتی ت

تمرين های معنوی،  گر،يتأثیر قرار می دهد به عبارت د

آگاهی و بینش نسبت به سطوح چندگانه هوشیاری )تعمق( 

(. 12را افزايش میدهند و بر عملکرد افراد تأثیر مثبتی دارند )

به عنوان  ه،توان به نقش دانشگا یمساله م نيا تیاهم نیدر تب

شکوفايی  که نقش و رسالتی عظیم در پرورش و ینهاد 

بر عهده دارد، اشاره  انياستعداد و قابلیت های بالقوه دانشجو

به لحاظ تاثیر بر کسب  یکرد. همچنین، دوره کار آموز

در  انيمهارت های فردی، اجتماعی و فرهنگی دانشجو

و  پايهايجاد  تيو در نها یبعدی دوره پزشک یمرحله ها 

و  یاساسی استوار در توسعه و پیشرفت در رشته پزشک

از اهمیت بااليی برخوردار است و بی شک  یمقاطع بعد

مقطع های تحصیلی در  نياز حساس تر یدوره کارآموز

به عنوان  دیمحسوب میشود. در اين فرايند اسات یرشته پزشک

عامل اصلی نظام آموزشی محسوب میشوند که نقشی اساسی 

فرايند ياددهی و يادگیری و عملکرد تحصیلی  هیلدر تس

و پیشبرد تحقق هدفها و رسالتهای نظام آموزشی  انيدانشجو

از قابلیت  دیو اثربخشی آن ايفا میکنند. بنابراين، هر چه اسات

و توانايی باالتری برخوردار باشند، بهتر می توانند نظام 

و  دهآموزشی را در رسیدن به هدفهای واالی خود ياری دا

بدين  کارآمدی و اثر بخشی نظام آموزشی را تامین کنند.
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به عنوان  ینیبال دیجهت الزم است تا به قابلیت حرفه ای اسات

و دست  انياساسی ترين و مهم ترين عنصر موفقیت دانشجو

 یيابی نظام آموزشی به هدف های خود و آمادگ

و دوره  ینیورود به عرصه بال یبرا ،یکارآموزان پزشک

 د.توجه کر یاریمقاطع باالتر مانند دست نیو همچن یورزکار

پیشرفت تحصیلی دانشجويان گروه های پزشکی با سالمت 

پژوهش و  نيا یها افتهيجامعه ارتباط دارد. با توجه به 

 انیم یلیبا عملکرد تحص یارتباط هوش معنو جيتفاوت نتا

 یو مجردان در مولفه ها نیدو جنس مرد و زن و متاهل

 انيدانشجو یبهداشت روان تیاهم لیو به دل یهوش معنو

جامعه هستند، الزم است جامعه  یسالمت نیه مراقبک یپزشک

و دانشگاه ها با آموزش های مناسب و مستمر، در زمینه ی 

در  یآموزش یها یزيافزايش هوش معنوی افراد و برنامه ر

دانشجويان، گام بردارند تا  یجهت تقويت ارزش های معنو

موفق و  یو شغل یاجتماع ،یاز اين رهگذر بتوان آينده فرد

برای افراد و به خصوص دانشجويان ترسیم نمود.  را سالم

دوران دانشجويی زمان مناسبی برای آموزش هوش معنوی 

است، چرا که دانشجو سؤاالت فراوانی در اين زمینه در 

ذهن می پروراند و پرورش معنويت می تواند دانشجو را در 

توجه به تجربه های معنوی و به کارگیری آن در حل مسائل 

 هیرو توص نيو معنای زندگی ياری دهد. از ا زشرو درک ا

شود مسئوالن و برنامه ريزان آموزش پزشکی به اين  یم

 مقوله، توجه بیش تری مبذول دارند.

 

 تشكر و قدردانی

نويسندگان مقاله بدين وسیله از  کلیه شرکت کنندگان در 

 اين مطالعه قدردانی می نمايند.

 تضاد منافع:

 ه تعارض منافعی وجود نداشته است.در اين مطالعه هیچگون
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