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 ساخت و اعتباريابي مقياس هوش معنوي دانشجوي مسلمان

 شناسي دانشگاه سمنان، سمنان، ايراندكتري روان/ دانشجوي محمد فرهوش  Farhoush.mohammad@gmail.com 
 ahmaderfani@yahoo.com شناسي با رويکرد اسالمي، دانشگاه اخالق و تربيت قم/ كارشناسي ارشد رواناحمد عرفاني

 v1364174@gmail.com شناسي عمومي، دانشگاه لرستان/ دكتري روانعبدالوحيد داودي
 sghorbani687@gmail.com شناسي تربيتي، دانشگاه كاشان/ كارشناسي ارشد روانسكينه قرباني

 1/01/2333ـ پذيرش:  12/22/2331دريافت: 

 چكيده

اين  شود.يم يروان يستيش بهزيموجب افزا ،ش عملکرديو افزا يسازگاربراي  يمنابع معنو يريگكاربه، يهوش معنو
آن بود. ابتدا  يابيان مسلمان و اعتباريدانشجو يبرا ياس هوش معنويساخت مقپژوهش با روش توصيفي و با هدف 

 ،ينامه هوش معنوپرسش هايهيو گو هامؤلفهباال،  يمسلمان با هوش معنو يدانشجو 21با  ،يفيمصاحبه ك براساس
تهران، قم  يهادانشجو از دانشگاه 116، ياآن به روش خوشه يابيهنجار برايد شد. ييكارشناس تأ 21و توسط  يطراح

 خدا به اليسون، دلبستگي و سالمت معنوي پولوتزين ،يه هوش معنوياول يهانامهو مازندران انتخاب شدند و پرسش
فمندي ماهوليك و شرر، هد خودكارآمدي ديويدسون، و كونور آوريتاب كركپاتريك، بهزيستي رواني ريف، و روات

و  يهمبستگ ،يدييتأ ،آلفاي كرونباخ، تحليل عاملي اكتشافياز روش ،هاكرامباف را تکميل كردند. در تحليل داده
)احساس  مؤلفه 3ه و يگو 25 يدارا ،ياس هوش معنويج نشان داد كه مقياستفاده شد. نتا lisrel8.8و  spss24 يهاافزارنرم
و  IFI=0/97) يسازه مطلوب يي، روايدييتأ يل عاملي( است. تحليمعنو يو هدفمند يمعنو يآوربه خدا، تاب يکينزد

IFC=0/97يستي(، بهز6/0من به خدا )يا ي( و دلبستگ1/0) يبا سالمت معنو ،ينامه هوش معنو( را نشان داد. پرسش 
نامه، از پرسش ييايپا .ادار دارد( رابطه معن1/0)ي( و هدف در زندگ5/0)ي( و خودكارآمد5/0) آوريتاب(، 5/0) يروان
 يهوش معنو يابيارز يمسلمان، برا يدانشجو ياس هوش معنويآمد. مق دستبه 31/0، كرونباخ يب آلفايق ضريطر

 ان مسلمان استفاده شود.يدانشجو يابعاد معنو يشناسبيتواند در آسيان مسلمان، مناسب است و ميدانشجو

 ي.، ساختار عامليابيمسلمان، اعتبار يدانشجو ياس هوش معنويمقت، ي، معنويهوش معنو ها:دواژهيكل
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 مقدمه 

اين توجه و ميل جهاني به . مردم جهان، امروز بيش از پيش، به معنويت و مسائل معنوي گرايش دارند

سازي منابع معنوي و بررسي ارتباط آن با سالمت و شناسان به مفهومروانموضوعات معنوي، موجب شده 

(، 1000مفاهيم سالمت معنوي )مکدونالد،  ،عنوان نمونهرواني توجه ويژه داشته باشند. بهبهزيستي 

( ارائه شدند؛ زيرا معنويت منابع 2336)استيونز،  ( و هوش معنوي1003)گومز و فيشر،  بهزيستي معنوي

هوش  ،يان. در اين مهاي رواني دارددر مقابل آسيب ،پايدار خوبي براي تقويت عوامل محافظت كننده

هاي كارآمد حل اي دارد. هوش عموماً موجب سازگاري فرد با محيط شده و روشمعنوي جايگاه ويژه

 .(2331چاهي، رقيبي و قره) كندمسئله را ارائه مي

كردند  مشاهده يروان يستي، اضطراب و بهزيهوش معنو يات پژوهشيبا مرور ادب ،(1021) واشيستو  ميشرا

 يهاتيدر مواجهه با موقع سازديدهد و او را قادر ميش ميفرد را افزا يشناخت يريپذطافانع ،يكه هوش معنو

 كند. يابي، ارزي خودبه معنا و هدف زندگ يابيتر و در جهت دستك بافت گستردهيروزمره، آنها را در  يزندگ

بناب، يکي از ابعاد اساسي هوش معنوي است )غباري ،ديدن وحدت در كثرت ،براساس عرفان اسالمي

 ،توانند از طريق اميد و نگرش مثبت به زندگيمانند توكل به خدا مي ،ها و رفتارهاي مذهبي(. نگرش2336

هاي زندگي و باور به وقوع تمامي حوادث تحت موجب آرامش دروني شوند. باور به حضور خدا در تمامي موقعيت

هاي (. بنابر آموزه16شود )ر.ك: رعد: زا ميهاي تنشموجب كاهش اضطراب در موقعيت ،حکمت و رحمت الهي

دهند و اسالمي، كساني كه از مراتب باالي ايمان برخوردارند، ايمان را به همة شئون زندگي خويش سرايت مي

خداوندا »فرمايند: يم كنند تمامي اعمالشان در جهت تقرب به خدا و رشد معنوي باشد. اميرالمؤمنينسعي مي

. معنويت به زندگي هدف (552ق، ص2230طاووس، )ابن« تمامي اذكار و اعمالم را، به سوي يك هدف قرار ده

مهارت توجه به هدف و معناداري همة لحظات زندگي در جهت سازگاري و  ،دهد و هوش معنويو معنا مي

 وري بهتر و كارآمدتر است.كنش

 يهوش معنو ،(1001) ناسلآن پرداختند. به اعتقاد  يهاسازه و مؤلفه يبه چگونگ ،يان هوش معنوپردازهينظر

ط يبهتر با مح يدر جهت سازگار ،يمعنو يهان منابع و نگرشيو استفاده از ا ييو ماورا يشناخت امور قدس ييتوانا

 ،جهيدرنت .دهديقرار م ييتر به لحاظ معناك بافت گستردهيمسائل را در  ،ي(. هوش معنو1001است )ناسل، 

مدار و مسئله يامقابله يت راهبردهايمعنو ،نيشود. بنابرايتر مو عملکرد مطلوب مسئلهحل  ييش توانايموجب افزا

 كند. يت ميمدار را تقوجانيه

هوش  عنوانبهتواند يشود، ميو عملکرد بهتر م يموجب سازگار ،يهوش معنو ازآنجاكهكند يد ميتأك ايمونز

 ي؛تعال يت برايظرف. 2داند: يمؤلفه م پنجرا شامل  يهوش معنو (1000) ايمونز .(1001شود )آمرام،  يسازهوممف
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 ؛دن به امور روزانهيس بخشيي كردن و تقدخدا يبرا ييتوانا. 3 ؛قيعم ياريهش يهاتجربه حالت يبرا ييتوانا. 1

و تقوا داشتن كه عالوه بر  يزگاريت پرهيظرف. 5 ؛حل مسائل يبرا ،يسود بردن از منابع معنو ييتوانا. 1

 ،(1020) كينگدگاه ياز د يشود. هوش معنويم يو فداكار يمانند بخشش، شکرگزار يشامل امور ،يخودكنترل

 يو سازگار يکپارچگيكمك كرده و ضمن  يارياست كه به هوش يذهن يهايسازگار يهاتياز ظرف يامجموعه

ك خود برتر و تسلط يش معنا، شناخت يافزا و ت اويهدا موجب ،فرد يبرتر وجود يهاو جنبه يذهن يعملکردها

همچون  يگريد يهاييت تواناي، عالوه بر معنوي(. در هوش معنو1020نگ،ي)ك گردديم يمعنو يهاحالت

  (.1023گلورث، يو و يمؤثرند )فرا يريپذو انعطاف يخودآگاه

 معنايبه) يهوش معنو ،از آنها ياريبس :دارند ييهايها كاستفهبه لحاظ مؤل ،موجود يهوش معنو يهااسيمق

شان يهاهياز گو يكنند، بلکه برخينم يابيطور خالص ارزه( را بيروزمره زندگ يهاتيدر موقع يسازگار ييتوانا

سنجند و ياحساس معنا را منيز  كينگهمچون مقياس ها اسياز مق يبرخ .آمراماس يمق مثل ؛سنجنديت را ميمعنو

منابع  ،انيك از اديدارند، اما در هر ياشتراكات مهم يديان توحياگرچه اد ؛سنجنديت در ارتباط با خدا را نميمعنو

ن يروان هر ديپ يبرا ياس هوش معنويمناسب است كه مق ،نيوجود دارد. بنابرا يسازگار يبرا يخاص معنو

 شود.  يجداگانه طراح طوربه

هايي هستند. بايد سؤاالت نيز دچار كاستي آمرامها همچون مقياس هاي موجود به لحاظ گويهمقياس

كارگيري هاي روزمره فرد طراحي شود و توانايي بهبا توجه به مسائل و موقعيت ،مقياس هوش معنوي

شود و سؤال مي ها از عملکرد فرد در گذشتهدر گويه ،منابع معنوي در جهت سازگاري را بسنجد. همچنين

ها مناسب است كه مقياس ،كمتر به نگرش آزمودني وابسته است تا خطاي خودارزيابي كاهش يابد. بنابراين

 ،هاي موجود هوش معنويبراي جوامع خاص طراحي و هنجاريابي شوند. با توجه به اين نکات، مقياس

دنبال ساخت و ين پژوهش بها ،روبراي سنجش هوش معنوي دانشجوي مسلمان ناكارآمد است. ازاين

 هنجاريابي مقياس هوش معنوي براي دانشجويان مسلمان است. 

 روش پژوهش 

يابي مقطعي و كه ساخت مقياس هوش معنوي بود، طرح پژوهش از نوع زمينه ،با توجه به هدف پژوهش

كه هوش معنوي بااليي  ،دانشجوي مسلمان 21هاي هوش معنوي، با توصيفي بود. براي دستيابي به مؤلفه

شونده براساس روش گلوله برفي بود و فرد مصاحبه ،كنندگانداشتند، مصاحبه كيفي انجام شد. انتخاب شركت

ها تا دستيابي به اشباع كرد. مصاحبهمعرفي مي ،پس از مصاحبه، دوستاني را كه هوش معنوي بااليي داشتند

شوندگان ارائه شد و با انجام اصالحاتي، اعتبار نتايج تأييد احبهاطالعات ادامه يافت. و نتايج به گروهي از مص
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به  ،هاي هوش معنوي تدوين شد و روايي محتوايي آنها و گويهها، مؤلفهبراساس مصاحبه ،گرديد. سپس

 شناسي رسيد. كارشناس با تحصيالت سطح سه حوزه و دكتري روان 21تأييد 

بود. از ميان  2335-36در سال تحصيلي  ،هران، قم و مازندرانهاي تجامعة آماري، دانشجويان دانشگاه

كافي است  ،متغير هر ازاي به نمونه 25 تعداد ،ها، چهار دانشگاه انتخاب شد. در معادالت ساختاريدانشگاه

با هماهنگي  ،دختر( 30پسر و 216نفر از دانشجويان ) 116حجم نمونه  ،رو(. ازاين11، ص2333)هومن، 

هاي پژوهش را تکميل كردند. براساس آزمون نامهاي انتخاب شدند و پرسشبرخي استادان، به روش خوشه

هاي ضريب ها از روشبرداري، حجم نمونه براي تحليل عاملي كافي بود. در تحليل دادهكفايت نمونه

دي و همبستگي جهت روايي ، تحليل عاملي اكتشافي و تأييكرونباخآلفاي  دشواري، ضريب تشخيص،

 مالك استفاده شد.

 ابزار پژوهش

(، 2331سون، يال و ني)پولوتز يسالمت معنو ،ساختهمحقق يهوش معنو يهانامهپرسش از ،هاداده آوريجمع يبرا

 ديويدسون، و كونور) آوريتاب (،2333ريف، )بهزيستي رواني  ،(1001كركپاتريك،  و )روات خدا به دلبستگي

 (، استفاده شد.2363هدفمندي )ماهوليك و كرامباف،  و (،2331)شرر،  خودكارآمدي ،(1003

مؤلفه )احساس نزديکي به خدا،  3شامل  ،نامهاين پرسش ساخته:نامه هوش معنوي محققپرسش

اي گزينه 1 ليکرتصورت طيف به ،گويه بود. پاسخ سؤاالت 25آوري معنوي( و هدفمندي معنوي و تاب

در  ،نامه( است. روايي و پايايي پرسش12(، كامالً موافق )3موافق )(،1(، مخالف )2خالف ))كامالً م

 هاي پژوهش ارائه شده است.يافته

دو مؤلفه سالمت وجودي و سالمت  ،نامهاين پرسش اليسون(: و نامه سالمت معنوي )پولوتزينپرسش

هاي ايران، دانشجوي پرستاري دانشگاه 133بر روي  ،و همکاران نيافراهانيو توسط سؤال دارد  10معنوي و 

 گزارش شده است %31با آلفاي كرونباخ  ،نامهتهران و شهيد بهشتي اجرا گرديده است. پايايي پرسش

 (.2331نيا و همکاران، )فراهاني

 ةابطر چگونگي كه باشده مييگو 3 حاوي مقياس اين :(7557 پاتريك،كرک و روات) خدا به دلبستگي مقياس

 ك،يپاتركرك و روات) است 31/0تا  30/0 ،آن كرونباخ آلفاي. كندمي ارائه را خداوند به نسبت فرد دلبستگي

 ،33/0 ،ترتيببه منيا و ياضطراب ،ياجتناب يدلبستگ ابعاد از كيهر يبرا كرونباخ يآلفا بيضر ،رانيا . در(1001

 .(2330 كوهسار، يحداد ،بنابغباري) است شده گزارش 30/0 و 11/0

 اين دروني ه است. همسانييگو 23و  مؤلفه 6شامل  ،فرم كوتاه آن :(3333 ريف،)رواني  بهزيستي مقياس

 هدف داشتن ديگران، با مثبت ةرابط محيطي، تسلط خود، پذيرش مؤلفه 6 در كرونباخ آلفاي از استفاده با ،مقياس
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 ،اسيكل مق يو برا 11/0، 13/0، 51/0، 15/0، 16/0، 52/0 با برابر ،ترتيببه و استقالل شخصي رشد زندگي، در

 (.2333و همکاران،  يآمد )خانجان دستبه 12/0

 به اعتماد ،يفرد يستگيشا از تصور: عامل 5 يدارا ،آزمون نيا (:7551ديويدسون، و )كونور آوريتاب مقياس

 و كونور است. يمعنو راتيكنترل و تأثمن، يا روابط و رييتغ مثبت رشيپذ ،يمنف عاطفه تحمل يفرد زيغرا

  .اندكرده گزارش را 33/0 كرونباخ يآلفا بيضر ،(2331) محمديو  33/0 كرونباخ يآلفا بيضر ،ديويدسون

 ،دون -پرنتيك ،مركاندانت ،مادوكس ،شرر توسط مقياس اين (:GSE-17)عمومي خودكارآمدي نامهپرسش

 ضريب شد و آنان ساخته افراد عمومي خودكارآمدي، مختلف سطوح تعيين هدف با(، 2331) راجرز جاكويسو

 16/0 را آن كرونباخ آلفاي ضريب پژوهشي در(، 2333) همکاران و لواساني اند.كرده گزارش 36/0 را آن پايايي

 .آوردند دستبه

هدف  يسنجش احساس فرد براي ،نامهين پرسشا (:3313، ماهوليك و كرامباف)نامه هدف در زندگي پرسش

 . براي(2331 و همکاران، ي)چراغ گزارش شده است 31/0 ،آن كرونباخ يآلفا بي. ضرساخته شد يزندگ ييا معنا

 استفاده شد. lisrel8.8و  spss24 يهاافزارنرمها از ل دادهيتحل

 پژوهش يهاافتهي

و  يمعنو يآور، تابينوعملکرد مع به خدا، يکيمؤلفه )احساس نزد 1شامل  ،يهوش معنوة نامه پرسشيفرم اول

 و پولوتزين يسالمت معنو يهااسيمق يهاهياز گو ،هاهيگو يشد. در طراح يه طراحيگو 16( و يمعنو يهدفمند

كارشناس،  21نظر  براساس ،ييمحتوا ييروا يابياستفاده شد. در ارز كركپاتريك و روات خدا به ، دلبستگياليسون

CVR و  61/0ش از يب هاهيو گو هامؤلفه يتمامCVI آمد.  دستبه6/0ش از يب 

مورد از آنها قابل قبول بود. پس از  116، آوريع شد كه پس از جمعيدانشجو توز 300ان ينامه در مپرسش

خودش  يمنها ،مربوطة با مؤلف ،هيهر گو يب همبستگيز، ضرييب تمي، ضريب دشواريها، ضرداده آوريجمع

به خدا،  يکيمؤلفه )احساس نزد 3ه و يگو 25شامل  ،يينامناسب حذف شد. فرم نها هايهيمحاسبه شد. گو

ل يتحل ياهيگو 25فرم  ي، برايسازه و ساختار عامل ييروا يبررس براي( بود. يمعنو يآورو تاب يمعنو يهدفمند

 انجام شد. يدييتأ يل عامليتحل و يعامل اكتشاف

آمده  2ي اصلي با چرخش واريماكس انجام شد كه نتايج در جدول هابه شيوة مؤلفه ،تحليل عاملي اكتشافي

نشان داد كه نمونة پژوهش براي تحليل عاملي مناسب است  ،بردارياست. شاخص كفايت نمونه

(33/0KMO=همچنين .)،  همبستگي معنادار كافي بين سؤاالت بود بيانگر كرويت بارتلتنتايج آزمون 

(002/0< P  (205)=2116وX2) . 
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 ن شده هر عاملييانس تبيژه و واريشامل مقدار و ياكتشاف يل عامليج تحلي. نتا3جدول

 عامل

مقدار 

ارزش 

ويژه 

 عامل

واريانس 

 تبيين شده

شماره سؤال 

در 

 نامهپرسش

شماره 

سؤال در 

 مؤلفه

بار عاملي 

 گويه
 متن گويه

ب
تا

ي
ور

آ
 

ي
نو

مع
 

7/33 33/31 

3 r3 5/200 
در هنگام مواجهه با مشكل، با خدا مناجات  ،در يك ماه اخير

 شد.تر ميكردم و مشكلم آسانمي

1 r7 5/273 
مشكالت، به خدا توكل كردم  با در مواجهه ،در يك ماه اخير

 .و پشتكارم بيشتر شد

2 r1 5/121 
 احساس خدا با مناجات بزرگي شوم، با اگر دچار آسيب

 .كنممي آرامش

35 r1 5/211 

شدم، با ياد اگر دچار ضرر يا آسيبي مي ،يك سال اخير در

هاي ديگري كه خدا به من عطا كرده است، آرامش نعمت

 .يافتممي

31 r0 5/031 
شدم، با اگر در ترم گذشته در امتحان درسي مضطرب مي

 شد.ميكردم و اضطرابم كمتر خدا مناجات مي

دا
 خ

به
ي 

يك
زد

س ن
سا

اح
 

7/35 33/15 

7 f3 5/213 داند كه من چه موقع به حمايت او نياز دارم.خداوند مي 

0 f7 5/271 
هاي مرا كنم خداوند اغلب، پاسخ درخواستاحساس مي

 دهد.مي

3 f1 5/217 معتقدم خدا مرا دوست دارد و در همه حال مراقب من است. 

33 f1 5/115 ارتباط با خداوند در احساس سالمتي من نقش دارد. 

31 f0 5/123 كنممي خدا دارم احساس كمال زماني كه ارتباط نزديكي با. 

ي
نو

مع
ي 

ند
فم

هد
 

7/21 33/32 

1 p3 5/371 
شود كه بيشتر درس ياد خدا و جهان آخرت موجب مي

 بخوانم.

1 p7 5/252 
خواندم، وقتي به خاطر خدا درس مي ،در يك ماه اخير

 .شدتالشم بيشتر مي

3 p1 5/253 
كارهاي روزمره را به نيت تقرّب به خدا  ،در يك ماه اخير

 ام.انجام داده

37 p1 5/173 
دانم، كارهاي روزمره را فرصتي براي كسب رضاي خدا مي

 دهم.كنم و بهتر آنها را انجام ميدرنتيجه بيشتر تالش مي

30 p0 5/120 
 جهان در درجات باالترين به دنيا، اين در تالش با توانممي

 .يابم دست آخرت

درصد بود. با  51ن شده، ييانس كل تبيو وار 33/1تا  1/1ن يب ،ژه هر عاملي، مقدار ويل عامليج تحليبه نتا توجهبا 

مرتبه دوم  يدييتأ يل عاملي، تحلياكتشاف يل عامليعالوه بر تحل .ن شدييها، عنوان هر عامل تعهيبه متن گو توجه

 آمده است. 2 ج در نموداريشد كه نتا زرل انجاميل افزارنرمدر 
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 و بار عاملي هر گويه تأييدي عاملي تحليل . نتايج3 نمودار

 

 

 

 

 

برازش مدل  يهااست. شاخصه 51/0ش از يها بهيگو يتمام يبار عامل شود،يمالحظه م 2 كه در نمودار طورهمان

AGFI=0/88 و IFI=0/97  وIFC=0/97  وRMSEA=0/062 برازش هستند. يينکوة بود كه نشان 
 هاي ديگر منهاي خودشبا نمره كل هوش معنوي و با مجموع مؤلفه ها و رابطة هر مؤلفهدوي مؤلفه. رابطة دوبه7جدول 

 -1 -7 -3 انحراف معيار ميانگين مؤلفه
   3 7/37 30/71 آوري معنويتاب. 3

  3 **023/5 1/51 37/37 هدفمندي معنوي. 7

 3 **133/5 **011/5 7/11 30/00 خدا احساس نزديكي به. 1
 **311/5 **233/5 **333/5 3/10 01/57 هوش معنوي. 1

**p<5/001 

آنها كمتر از  يدودوبهة را رابطيز ؛باشنديگر مستقل ميکديسه مؤلفه از  ،سوكيدهد كه از ينشان م 1 ج جدولينتا

ب يق ضرينامه، از طرپرسش ييايكل دارند. پا ي( با هوش معنو<13/0r) يقوة رابط ،گريد ياز سو .است 51/0

هر  يدرون كرونباخ ياس است. آلفايمطلوب مق ييايو پا يدرون يهمسانة آمد كه نشان دستبه 31/0كرونباخ،  يآلفا

 بود.  15/0ش از يگر، بيد هيگو 21با مجموع  ،هيهر گو يب همبستگيبود. ضر 32/0تا  13/0 ،مؤلفه

، يآنها با سالمت معنوة آن، رابط يهازيرمقياسو  ينامه هوش معنومالك پرسش ييروا يبررس براي

ج در جدول يشد كه نتا يبررس يروان يستيو بهز ي، هدف در زندگيبه خدا، خودكارآمد ي، دلبستگيمعنو يآورتاب

 ارائه شده است. 5
 ودكارآمديآوري و خ. رابطة هوش معنوي با سالمت معنوي، دلبستگي به خدا، تاب1جدول

 3- 7- 1- 1- 0- 1- 2- 3- 
        3 هوش معنوي. 3

       3 **13/5 سالمت معنوي. 7

دلبستگي ايمن به . 1

 خدا

03/5** 27/5** 3      

     3 **00/5 **13/5 **01/5 بهزيستي رواني. 1

    3 **10/5 **10/5 **15/5 **03/5 آوريتاب. 0

   3 **11/5 **11/5 **11/5 **00/5 **05/5 خودكارآمدي. 1

  3 **17/5 **13/5 **21/5 **17/5 **20/5 **13/5 هدف در زندگي. 2

 3 **03/5 **12/5 **13/5 **03/5 **23/5 **32/5 **21/5 ذهبيسالمت م. 3
 **17/5 **21/5 **033/5 **031/5 **233/5 **155/5 **37/5 **01/5 وجوديسالمت . 3

**P<0/01 , *P<0/05 
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من يا ي، دلبستگيسالمت معنو يرهايبا متغ يهوش معنوة شود، رابطيمشاهده م 3كه در جدول  طورهمان

از  :توان گفتيم .مثبت و معنادار است يو هدف در زندگ ي، خودكارآمديآور، تابيروانيستيبه خدا، بهز

 برخوردار است.  يمالك يياز روا ،ينامه هوش معنوپرسش

 يريگجهيبحث و نت

و  يستيش بهزيدر جهت افزا ،ياست كه از منابع معنو ييهاتيها و ظرفيياز توانا يامجموعه شامل يوش معنوه

نشان داد كه  ي،هوش معنو يهااسيمق ي. بررس(23ص، 2331، يو ناصر ي)سهرابكند ياستفاده م يريپذانطباق

 است. يمسلمان ضرور يدانشجو يسنجش هوش معنو يبرا ياس مناسبيمق يابيهنجار

و  يمعنو يآوربه خدا، تاب يکياحساس نزدة شامل سه مؤلف ،ياس هوش معنويمقكه ج پژوهش نشان داد ينتا

ل يكارشناس مطلوب بود. تحل 21براساس نظرات  ،اسيمق يمحتوا ييه است. روايگو 25و  يمعنو يهدفمند

 يبا هوش معنو هر مؤلفهة رابط كهدرحالياس را نشان داد. يار مناسب مقيسازه بس يي، روايدييو تأ ياكتشاف يعامل

ها از استقالل مؤلفهة نشان اين امر .است 6/0ها كمتر از مؤلفه دوية دوبه(، رابط<13/0r) است توجهكل قابل 

و  يدرون يهمسانة آمد كه نشان دستبه 31/0، كرونباخ يب آلفايق ضرينامه، از طرپرسش ييايباشد. پايگر ميکدي

 ياس هوش معنوينمرات مقة بود. رابط 32/0تا  13/0هر مؤلفه  يدرونكرونباخ  ياس است. آلفايمطلوب مق ييايپا

و هدف در  ي، خودكارآمديآور، تابيرواني ستيمن به خدا، بهزيا ي، دلبستگيسالمت معنو يهااسيبا نمرات مق

 ،برخوردار است. در ادامه يمالك يياز روا يمعنونامه هوش پرسش :توان گفتيم .مثبت و معنادار است يزندگ

  شود.ين مييموجود تب يهااسيسه با مقيها در مقامؤلفهضرورت 

كند كه خداوند يكند، احساس ميبه خدا م يکيفرد احساس نزد يعني ؛به خدا يکياول، احساس نزد مؤلفه

در  ازآنجاكهكند. يو كمال م ينشاط معنوكند، احساس يبا خدا مناجات م كه يهنگام ،نيمراقب اوست. همچن

 يدمسلمانان با ياس هوش معنويمق هايهيامر مقدس، ارتباط با خداوند است، گو يجووت و جستياسالم، معنو

ن يا ،موجود هاياسياما در مق .كند يابيجستن از او را ارز ياريفرد با استفاده از ارتباط با خدا و  يمهارت سازگار

من »آن عبارتند از:  يهاهيگو يكه برخ ،(1020) كينگاس يمقدر  ،نمونه عنوانبه ؛شوديخأل مشاهده م

 يمن برا»، «وارد شوم ياريباالتر از هش هايكه به حالت ،ي(رمذهبيا غي ي)مذهب امهاد گرفتيرا  هاييكيتکن

 شود.اين خأل مشاهده مي ،(1020نگ،ي)ك« دا كنميتجارب روزانه قادرم معنا و هدف پ

كند. او در وقايع روزمرة مؤلفه دوم، هدفمندي معنوي: يعني فرد در زندگي معنا و هدفي را دنبال مي

زندگي احساس هدفمندي دارد، هر لحظه را فرصتي براي تکامل معنوي، كسب مرتبه باالتري در بهشت و 

ل اين است كه گامي در جهت هدف بردارد. هوش دنبادر هر شرايطي به ،روبيند. ازاينتقرب به خدا مي
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بخشي بين وقايع موجب معنابخشي به خود و جهان، هدفمندي كالن در زندگي، قدرت ارتباط ،معنوي

ها فعاليت ،توانند با استفاده از هوش معنويافراد مي ،شود. بدين ترتيبجزئي روزانه و هدف كلي زندگي مي

سازي مشکل در يك با مفهوم ،معنادارتر هدايت كنند. هوش معنوي و زندگي خود را در مسيري عميق و

كند. و فشار رها مي هاي بيشتري را به فرد ارائه كرده، او را از احساس محدوديتتر، انتخابزمينه وسيع

 هاي موجود به اين مؤلفه توجه نکردند.بسياري از مقياس

تقرّب  يبرا ير دهد، آن را فرصتييط را تغيتواند شرايه نمك يدر مسائلفرد  يعني ي؛معنو آوريتابسوم،  مؤلفه

از  ياريابد. در بسييآرامش مكرده،  توجه مسئله يبه ابعاد معنو عبارت ديگر،به ؛كنديم يسازبه خدا، مفهوم

 . (نگيك ةنامپرسش ،نمونه )براينشده است  توجهن مؤلفه يبه ا ،موجود يهانامهپرسش

و »مانند:  .دانديم يرت معنويمان و بصيش ايافزا موجبرا  ينيد يعمل مطابق باورها ،ميات قرآن كريآ يبرخ

م كرد و خداوند با نيکوكاران هاى خود، هدايتشان خواهيت( جهاد كنند، قطعاً به راهآنها كه در راه ما )با خلوص ني

ة خدا بپرهيزيد، براى شما قوّايد! اگر از )مخالفت فرمان( اى كسانى كه ايمان آورده»(؛ 63 :عنکبوت) «است

اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، هر كس كار شايسته» ؛(13 :نفالا) «دهدص حق از باطل قرار مىيتشخ

ات ير در آي، عبادات، تدبزگاريتقوا و پره .(31 :نحل) «داريمكه مؤمن است، او را به حياتى پاك زنده مىدرحالى

داشته  يت هوش معنويدر تقو برجستهتوانند نقش يم، يدارات آن و روزهير در آتدبي، تالوت قرآن و و انفس يآفاق

 .(2336گران، يو د بنابغباري)باشند 

 پژوهش يهاتيمحدود

 .تهران و مازندران بود ها به سه شهر قم،ت دانشگاهيو محدود ين پژوهش، تعداد نمونه آماريا يهاتياز محدود

 ن پژوهش انجام شود. يز ايشهرها نساير  يهادر دانشگاه بعدي يهااست در پژوهش الزم ،روازاين
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 3وست يپ

 ارائه شده است. جانيآن در اة سه گان يهاو مؤلفه يف هوش معنويتعر
 تعريف متغير

 گيري منابع معنوي در جهت افزايش سازگاري و بهزيستي رواني است. كاربههوش معنوي مهارت  هوش معنوي

مؤلفه احساس 

 نزديكي به خدا

كند، با خدا مناجات مي كند كه خداوند مراقب اوست. هنگامي كهكند، احساس ميفرد احساس نزديكي به خدا مي

 كند.احساس نشاط معنوي و كمال مي

مؤلفه هدفمندي 

 معنوي

زندگي احساس هدفمندي دارد، هر لحظه را فرصتي براي ة كند، او در وقايع روزمرفرد در زندگي معنا و هدفي را دنبال مي

 بيند. تكامل معنوي، كسب مرتبه باالتري در بهشت و تقرب به خدا مي

آوري مؤلفه تاب

 معنوي

با  داند وتواند شرايط را بهبود دهد، آن را امتحان الهي و فرصتي براي تقرّب به خدا ميها و مشكالتي كه نميدر سختي

 شود.گيرد و آرام ميمناجات، با خدا انس ميدعا و 

 7وست يپ
 ينامه هوش معنوپرسش

 كمك شما هايپاسخ است. آينده در فرهنگي هايريزيبرنامه براي تالشي حاضر، نامهپرسش احترام؛ و سالم عرض ضمن
 .ماند خواهد باقي محرمانه كامالً شما اطالعات و است نام بدون هانامهپرسش كرد. خواهد پژوهش اهداف به نيل در شاياني

 :يليرشته تحص  الت:يتحص   ت:يجنس   سن:
سنجش رفتارهايي است كه معموالً  و ارزيابي منظوربه ،«گذشته سال يك» و «اخير ماه يك» همچون نکته: قيدهايي

 هاي شما.آلمالك شما در پاسخ به اين سؤاالت، رفتارها و عملکرد شما باشد و نه افکار و ايده ،دهيد. بنابراينانجام مي

 عبارت 
 كامالً

 مخالف
 موافق مخالف

 كامالً

 موافق

     شد.تر ميكردم و مشكلم آساندر هنگام مواجهه با مشكل، با خدا مناجات مي ،در يك ماه اخير 3

     موقع به حمايت او نياز دارم.داند كه من چه خداوند مي 7

     شود كه بيشتر درس بخوانم.ياد خدا و جهان آخرت موجب مي 1

     .مشكالت، به خدا توكل كردم و پشتكارم بيشتر شد با در مواجهه ،در يك ماه اخير 1

     دهد.هاي مرا ميكنم خداوند اغلب، پاسخ درخواستاحساس مي 0

     .شدخواندم، تالشم بيشتر ميوقتي به خاطر خدا درس مي ،در يك ماه اخير 1

     .كنممي آرامش احساس خدا با مناجات بزرگي شوم، با اگر دچار آسيب 2

     .معتقدم خدا مرا دوست دارد و در همه حال مراقب من است 3

     .امكارهاي روزمره را به نيت تقرّب به خدا انجام داده ،در يك ماه اخير 3

هاي ديگري كه خدا به من عطا با ياد نعمت ،شدماگر دچار ضرر يا آسيبي مي ،در يك سال اخير 35

 يافتم.كرده است، آرامش مي
    

     .ارتباط با خداوند در احساس سالمتي من نقش دارد 33

37 
كنم و بهتر بيشتر تالش مي ،درنتيجه دانم.فرصتي براي كسب رضاي خدا ميكارهاي روزمره را 

 .دهمآنها را انجام مي
    

كردم و اضطرابم شدم، با خدا مناجات مياگر در ترم گذشته در امتحان درسي مضطرب مي 31

 شد.ميكمتر 
    

     .كنممي خدا دارم احساس كمال زماني كه ارتباط نزديكي با 31

     .يابم دست آخرت جهان در درجات باالترين به دنيا، اين در تالش با توانممي 30


