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  »يسنجش نگرش معنو« نامه ی پرسشابیساخت و اعتبار
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 دهكيچ
. بـر  است» يمعنوسنجش نگرش «به منظور  يا نامه ی پرسشابین پژوهش ساخت و اعتباریهدف از انجام ا

 ییو محتـوا  يصـور  یـی شد. روا یاحطرّ »رتیکل يگذار نمره«به روش  يا نهیگز 5ال ؤس 43، ن اساسیا
ـ قرار گرفت و پا یمتخصص مورد بررساستادان نفر از  19از  یق نظرخواهیاالت از طرؤس ـ آن ن ییای ز از ی

ـبه   61/0هفتـه،  5 یزمـان  ۀصلو به فا »ییبازآزما«ان به روش ینفر از دانشجو 40 يق اجرا بر رویطر محاس
ل یاجرا شد و با استفاده از تحل ید بهشتیان دانشگاه شهینفر از دانشجو 235 يبر رو نامه پرسش شد. سپس

مشـخص  ذیـل  به شرح  5ژة باالتر از یو عامل با مقدار 2 »سکمایوار«از نوع  »یچرخش«عوامل با روش 
ـ از طر نامه ی پرسشدرون یهمسان نی. همچن»يمعنو ییتوانا«، »ينگرش معنو«د: یگرد ـبۀ آلفـا  ی  يق محاس

از اعتبار  »يسنجش نگرش معنو«نامۀ  دست آمده، پرسشه ج بیدست آمد. با توجه به نتاه ب 91/0رونباخ، ک
ـ نۀ معنویپژوهش در زم يمناسب برا يتوان از آن به عنوان ابزار یمناسب برخوردار است و م ییو روا ت ی

  رد.کاستفاده  يو رشد معنو
  .یی، اعتبار، روايمعنونامۀ، نگرش،  پرسشها:  کلیدواژه
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مهمقد  
، ی، روانـ یستیز يانسان موجودبه دلیل آنکه است.  يمعنو يازهایتوجه به ن سالم یزندگ ياز اجزا یکی

انسـان را اعـتال    یزنـدگ  کتواند سـب  یم يدیتوح ینیب بر جهان یت مبتنیمعنو 1،است يو معنو یاجتماع
 2ابـد. ی یش میسالم افزا يرفتارهایافته، اهش یج، کزا به تدر بیآس يرفتارهای، زندگ کن سبیبخشد. در ا

و سـالمت روان را بـه   اسـت   ییوفاک، مانع رشد و شـ یدر زندگ یو خودشناس يعدم توجه به بعد معنو
بـا   ییشـرفت انسـان را شـناخت و آشـنا    یپ يهـا  از راه در یکـی  3ارانکو هم اژدري فرداندازد.  یخطر م
ات یـ ذهـن از جزئ  یپـس وقتـ   ،لۀ شناخت ذهن اسـت ین وسیتر مهمچون دانند و  یم یشناخت ياخطاه

توجـه پیـدا   قـت  یشف حقکگوناگون  يها راهیجه، گوناگون شناخت و در نت يها خارج شود توجه به راه
  خواهد کرد.

ن شناسـا  افزون توجـه روان ی روزانسان در چند دهۀ گذشته به صورت يت و رشد معنویت معنویاهم
و یـک سـو،   از  یشناسـ  شـرفت علـم روان  یرده اسـت. پ کرا به خود جلب  یو متخصصان بهداشت روان

بشـر در برابـر    يمعنـو  يازهـا یناسـت  شـده  موجـب  گر، ید ين از سویدة جوامع نویچیا و پیت پویماه
 ه مـردم کـ رسد  می ن به نظریابد. چنی يشتریت بیت اهمیند و معنوکعلم  قد يماد يازهایها و ن خواست

  4ش دارند.یگرا يت و مسائل معنویبه معنویش، ش از پیامروز ب جهان
ف یـ تعر 5از پژوهشـگران  یارائه شده اسـت. گروهـ   »يرشد معنو«و  »تیمعنو«تعاریف گوناگون از 

 »یزنـدگ « يبه معنـا  6اسپریتوساز واژة ن یالتدر  »تیمعنو«ارائه داده اند:  »تیمعنو«را دربارة مفهوم ذیل 
د و یـ آ مـی  به وجود ير مادیبعد غ یکافتن از ی یه با آگاهکاست  »ردنکتجربه «و  »بودن يبرا یروش«ا ی

مربـوط   یعـت و زنـدگ  یگران، خود، طبیها به د ن ارزشیسازد. ا می نیآن را مع صیقابل تشخ يها ارزش
 هـاردي رده، قابـل توجـه اسـت.    کـ ارائـه   7هـاردي  آلیستربا آنچه » تیمعنو«ف از ین تعریسۀ ای. مقااست

ت یـ واقع یـک اق او نسـبت بـه   یدر اشت انسان یو مذهب يمعنوهاي  عمدة تجربههاي  معتقد است: ویژگی
ـ ا؛ دهـد  مـی  خود را نشـان  کیودکل یدر اوا اق غالباًین اشتیشود و ا می انینما 8يمادفرا ه کـ ن احسـاس  ی
در  رن حضـو یـ ا يساز یبه شخصعالقه است و  كافت و ادرایقابل در »خودم يسوا«) ي(حضور يزیچ

  شود. می ش برقراریایق نماز و نیه از طرچبا آن 9»توـ  من«رابطۀ  یو نوع تیالوه یقالب نوع
 یت اجتمـاع یمسـئول نیـز  ت نفـس و  فرد، استقالل، عـزّ  يخاص آزاد 10ووناز نظر  »ت سالمیمعنو«

ي، ظـر و پـردازد. بـه ن   نمـی  ار احساسـات کـ ا انیند و به منع ک نمی ارکت را انیانسان ت سالمیاوست. معنو
توانـد شـامل    مـی  شـه دارد و یت سـالم در تجـارب ر  یوجود دارد. معنوکس ه در هر ت سالم بالقویمعنو
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عشـق و  هـا،   بخشـش ها،  نشیبها،  ردن گذشته، مواجه شدن با هراسکل باشد: اصالت، رها یذهاي  ویژگی
  11.يو آزادصلح، ، آگاه بودن، يریپذ ، جامعهيهمدرد

بـاال   ياری، هشـ یابس، معنایـ افتن عناصر مقدی يبرا ییجوو جست »تینومع«ه کند ک می انیب 12ایمونز
 مـازلو دانسته اسـت.  انه یگرا عناصر نگرش انسانترین  ت را از مهمیمعنونیز  13زلواآبرهام ماست . یو تعال

اعتقـاد داشـت:    ويه بـر دوش همـۀ افـراد بشـر اسـت.      کاست  یعموم یتیمسئول »تیمعنو«معتقد بود: 
 انکـ ند و بـه مـا ام  ک می منتقل یاز هست يمتعارف به ساحت برتر یا را از ساحت آگاهمي، تجارب معنو

 يهـا  ارزش« مـازلو ه یی، هنـر و عشـق را، کـ   بـا یقـت، ز یحق ، ماننـد ی خـود متعـال  يهـا  دهد تا ارزش می
  15کند.نامد، معنا  یم 14»يوجود

 یزنـدگ  يدن بـه چراهـا  پاسخ دا يبشر برایم را به عنوان تالش دا »تیمعنو« 16شناسان روان از یبرخ
ل یـ افتن دالیـ  يبـرا  ياوکـ نجکت و یـ اقة خلّنـه از قـو  یرده اند. به عبارت واضح تر، اسـتفادة به کف یتعر

اسـت.  ت یـ معنو از یامل، بخش مهمکجه، رشد و تیردن و در نتک یموجود مرتبط با زنده ماندن و زندگ
گـردد و دربـارة    مـی  لیبه دنبال دل كودکه کشود  می آغاز یاز زمان يرشد معنوتوان گفت:  در نتیجه، می

  ند.ک می الؤس موجود در اطراف خود،هاي  دهیپد
، بـاور بـه   یعبارت است از: ارتبـاط بـا وجـود متعـال    او اران کو هم غباري بنابدگاه یاز د »تیمعنو«

 یشخصـ  یم زندگیو تنظ یزندگهاي  چ و خمیگذشتن از پزمینۀ انسان در  یب، باور به رشد و بالندگیغ
افتـه و  ی معنـادار، سـازمان   یدر هسـت  یوجود متعال یمیحضور دا كو در یارتباط با وجود متعال ير مبناب

  17.یدار الوه جهت
ن اسـالم بـه انسـان آن    ینگاه د دارد: یژه و بخصوصیف ویتعر »تیمعنو«ز یدگاه قرآن و اسالم نیاز د

ن هـدف بـا رفتـار و ارادة خـود او     ه آکـ ن عالم پا نهاده است یخاص، به ا ین هدفیمأت يه او براکاست 
را بـه   یه آدمـ کـ دارد  یو واقعـ  ی، اثر خارجیتصور ذهن یحتي، ر، اعتقاد و رفتارکشود. هر ف می حاصل

ه بـه  کـ  یمتعـال  يارتباط بـا وجـود   كدریت عبارت است از: در اسالم معنوی، لکبرد. به طور  یی میسو
از او یافتـه،  حاصل شده و روز به روز شدت ن، یرة زمکبر یژه در مدت زندگیو يعمل به برنامه ا کمک

  18ابد.ی یم یاد خدا تجلّیو با دارد  یت ذاتیمطلوبی، ه در عالم هستکسازد  می خاص يوجود
تـرین   مهـم است. رده کح یتشر ت رایمان و معنویاهاي  ی، مؤلّفهجامع بر متون اسالم يبا مرور جامی
ات، نشـور  یـ مرگ و حوادث مربوط به حی؛ زندگ يعناص میدر تشخ ییتواناعبارت است از: ه این مؤلّف
نـد رشـد   یص فرایتشـخ  ؛یلت عـدالت انسـان  یبر فضـ  ين فردیو روابط ب یص قوام هستیتشخ؛ و مرگ
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 يص الگوهـا یتشـخ ؛ ينـد معنـو  ین فرایـ نـۀ ا یدر جهت رشد به یرونیو ب یم عوامل درونیو تنظ يمعنو
ه روزمـرّ  یحضور خداوند در زنـدگ  كدر ییتوانا نیهمچني؛ معنو يالگو يم رفتار بر مبنایو تنظ يمعنو
  ر.کو تش یجاد حس قدردانیو ا یعیو طب يهنرهاي  ییبایز كو در

قلمـداد شـده اسـت، بـه همـراه       »يزگـار یتقـوا و پره « یه در متون اسالمیت، کثر در معنوؤعوامل م
بـادات، خوانـدن قـرآن،    ي، عدار در آفاق و انفـس، روزه اندیشه در خلقت، تفکر ل یه از قبنات روزمرّیتمر
19ت داشته باشد.یت معنویدر تقو یتواند نقش اساس می ات آنیر صادقانه در آتدب  

ف یتعـار  ین تمـام یدر بـ  ياریبسـ  كتوان به وجـوه اشـترا   می ف مطرح شده،یبا در نظر گرفتن تعار
  رد:کاشاره ذیل  يدیلکات کتوان به ن می، ه از آن جملهکافت یدست 
  ؛ارتباط با او يحضور او و برقرار كو در یمتعال ياعتقاد به وجود. 1
  ی؛افتن معنا و هدف در زندگیپاسخ به چراها و  يتالش برا. 2
  ي؛فرا مادهاي  دهیپد كتوجه و در. 3
  ی؛دن به خودشناسیرس يط اطراف و تالش براینسبت به خود و محی باال وآگاه ياریهش. 4
  .شود می آغاز کیودکل یاز اوا تماالًه احکامل کند رشد و تیفرا یکقرارگرفتن در . 5

بـر  یگـر را در د يهـا  دگاهیـ بـا د  كوجوه اشترا یو تماماست تر  ه از همه جامعک یدگاهیت، دیدر نها
 یدن به تعـال یو رس ير رشد معنویقرار گرفتن در مس يبرا یعملهاي  وهین شینار آن بهترکو در گیرد  می

ه در ی از قـرآن، کـ  اتیـ بر اساس آاست ن اسالم ین مبین و ددگاه ارائه شده توسط قرآیند، دک می را مطرح
(پـس  »: روم«سـورة   30ۀ یـ و آ »بقـره «سـورة   33ـ30ات یمثال، آبراي نش خاص انسان است (یآفرزمینۀ 

 )دهیـ ها را بـر آن آفر  ه خداوند، انسانکاست  ین فطرتین. اکن خالص پروردگار ییخود را متوجه آ يرو
ها را چنین آفرید که او را بشناسـند و بداننـد جـز او     انسان خدا« :ندیفرما می هک اطهار ۀاز ائم یاتیو روا

تـوان بـه    یمـ  21)،»ها را بر اساس توحید آفریده اسـت  انسان ۀخداى متعال هم«ا یو  20»نیست پروردگارى
ه خـاص نـوع انسـان و    کـ هسـتند   يا هبـالقو  يمعنـو  يها شیگرا يها دارا ه همۀ انسانکد یجه رسین نتیا

  22گر موجودات است.ید او بر يبرتر كمال
ه کـ نیا؛ گـردد  یمـ ة تعقل در انسـان بر به وجود قو يمعنو يها شیوجود گراآنچه ذکر شد، بر اساس 

کتواند به تف یش میل خوة تعقّانسان با قوبپـردازد و بـه   خـویش   ط اطـراف یص در خـود و محـ  ر و تفح
ـ   يمعنو يها شیتوجه به گرای ببرد. در واقع، امور پ يعلت و معنا موجـب بـه وجـود    ل، با پشـتوانۀ تعقّ

انسـان و   یاز عمق آگاه یتوان ناش یرا م ينگرش معنویجه، شود. در نت می در انسان يآمدن نگرش معنو
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ت آنها و روابـط  یند و به درون و ذات و ماهک یا و امور عبور میه ازسطح و ظاهر اشکشناخت او دانست 
ات یـ م، آیرکـ ه در قرآن کهمچنان نماید؛  میعلت و معنا نفوذ  يجوو آنها با هدف جستهاي  یو وابستگ

دن به شناخت نسبت بـه خداونـد و   یرس يبرا یعیطب يها دهیل در مخلوقات و پدر و تعقّکبه تف يمتعدد
رد کـ اشـاره   »آل عمـران «سورة  191و  190ات یتوان به آ یمد. از آن جمله، نک یمدعوت حضور او  كدر
 یروشـن  يها شب و روز، نشانهشد ن، و آمد و یها و زم نش آسمانیدر آفر مسلماً«: دیفرما یه خداوند مک

شـند و  یاند ین میها و زم نش آسمانینند و در اسرار آفرک یاد میه خدا را کها  همان؛ خردمندان است يبرا
انسـان   يمعنـو  يهـا  ها و نگـرش  شیگراین، هر قدر بنابرا ».يا دهیافریهوده نیها را ب نیند: بار الها! ایگو یم
نش و یر و دانـش دربـارة آفـر   کـ (تف يرک(اعتقاد به وجود و حضور خداوند) و في اعتقاد يربنایه و زیپا

ن قـرار گـرفتن در   یـ رد. ایگ یقرار م يند رشد معنویان فرایتر در جر قیشتر و عمیباو ند، ک دایآن) پ يمعنا
دگاه و یـ بـر د  یقـ یر عمیثأتـ  یدر زندگ حضور او كمان به خداوند و دریو توجه و ا يند رشد معنویفرا

ح یصـح  يردن هدف و معناکدا یگذارد و راه پ یگر مید يها خودش و روابطش با انسانبارة دروي رفتار 
 يجـۀ نگـرش معنـو   یو نت يمعنـو  ییافتن به تواناین همان دست یا، و دهد یرا به او نشان م یزندگ يبرا

  است.سالم 
بـه   »شناختى« بعد 23.شود ل مىیتشک »رفتارى«و  »عاطفى«، »اختىشن« بعدنگرش از سه یگر، ان دیبه ب

بـه   »عـاطفى «بعـد  . دگـرد  مـى مربـوط  ا عمـل  یـ داد یک موضوع، رویبارة هاى فرد در اطالعات و دانسته
بـه   ،نگـرش  »رفتـارى «بعـد   و. د بـودن اشـاره دارد  یـ رمفیا غیـ د یا منفى، مفیا بد، مثبت یاحساس خوب 

 »نگـرش «حـالتى بـه نـام     ةدهنـد  لیهاى تشـک  مؤلّفه ن سه عنصریدارد. ابراى عمل نظر شخصی آمادگى 
ن یـ ز در ایـ گر نیکـد یمل آنها بـا  ابلکه تع، شود ن سه عامل ناشى مىیب این حالت نه تنها از ترکیاست. ا

احساسـات و عواطـف   ، گوناگوندر امور  او اطالعاتد و شناخت فر هکن صورت یبه ا؛ نه نقش داردیزم
، یگـر از سـوى د . آورد د مـى یـ در او پد يندیا ناخوشـا یـ ند یحالـت خوشـا  ، قـرار داده  یراو را تحت تـأث 

هـاى   برداشـت ، گذاشـته ند بر شناخت فـرد اثـر   یا ناخوشایند یا منفى و عواطف خوشایاحساسات مثبت 
ها آمادگى انسـان را بـراى عمـل متـأثر      ها و احساس شناخت نیا ک ازیآورد. هر  د مىیدر او پد متفاوتى

در  يه نگـرش معنـو  کـ جه گرفـت  ین نتیتوان چن ، میه ارائه شدک یفیبا توجه به تعارین، بنابرا 24.دساز مى
  یرد.گ یقرار م نگرش يطۀ رفتاریدر ح يمعنو یی، و توانایو عاطف یطۀ شناختیح

 ییت بـاال یـ در هـر فـرد از اهم   يت و رشـد معنـو  یـ ات مطرح شـده، توجـه بـه معنو   کبا توجه به ن
ه کـ اسـت   یمال و سعادتکدن به یر رسیهمان مس ير رشد معنویقرار گرفتن در مسرا یبرخوردار است؛ ز
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رو،  نیـ اسـت. از ا  یمتعـال  يهـا  انسان يها و آرزو انسان کت کت يت و خواست خداوند برایمورد رضا
 از ياریه بسـ کـ چرا است؛  »تیمعنو«دة یچیدة پیمعاصر سنجش پد یشناس روان يش رویچالش عمدة پ

  25دارد. یو ذهن یدرون یفکیت یت ماهیمعنوهاي  مؤلّفه
  رد:  کاشاره ذیل توان به موارد  می نه،ین زمیساخته شده در ا ياز جمله ابزارها

ـ ا 27:ولمـن سـاخته شـده توسـط     26»تیـ معنو یروانـ ـ س  یمـاتر «نامۀ  پرسش. 1 شـتر  یب نامـه  پرسـش  نی
  ت.اس »رتیکل« ینه به روش پاسخ دهیگز 80 يسنجد و دارا می را يمعنو يریگ جهت

دهـی   گزینـه بـه روش پاسـخ    17کـه داراي   29ساخته شده توسـط نـزل   28»هوش معنوي«. مقیاس 2
  است.» لیکرت«

 يدارا نامـه  پرسـش  نیبلند انوع  31:ریدرا ساخته شده توسط آمرام و 30»پارچهیک يهوش معنو«اس یمق. 3
و  »یابیـ معنا«، »یهـ ض الیف«، »ياریهش«مؤلّفۀ  4و از است  نهیگز 45 يوتاه آن دارانوع کنه و یگز 83

 ل شده است.کیتش »قتیحق«
ـ : ااو ارانکو هم مک شريساخته شده توسط  32»يت و مراقبت معنویمعنو«اس یمق. 4  ياس دارایـ ن مقی

گـران،  ید يگذشـت از خطـا   ي، توانمنـد یدر زندگ یابی، معنايدواریابعاد ام يه دارااست ک ماده 17
گـران، بـاور بـه خـدا،     یبـا د خـوب   ۀداشـتن رابطـ   ،يمعنوهاي  ، مراقبتیاخالقهاي  باورها و ارزش

  33ت و اظهار وجود است.یاقبودن، خلّ یاخالق
مـاده و چهـار    35 ياس دارایـ ن مقی: ااو ارانکو هم هاچساخته شده توسط  »يمعنو يباورها«اس یمق. 5

  34.ی استو تواضع و فروتني، نگر ی، مراقبه و هستیدرون یالی، سیرونیب ياس مراسم عبادیخرده مق
» لیکـرت «دهی  گزینه به روش پاسخ 24این مقیاس داراي  35کینگ:» خودگزارشی معنوي«. مقیاس 6

مؤلّفۀ تفکر نقّادانه، معناسـازي شخصـی، آگـاهی متعـالی و گسـترش خودآگـاهی        4است و از 
  36تشکیل شده است.

ـ و  لواسـانی ، غبـاري بنـاب  ساخته شـده توسـط    »انیدانشجو يتجربۀ معنو«پرسشنامۀ . 7 ـ : اديمحم  نی
، »یدر زنـدگ  یابیمعنا« ۀفلّؤم 6 يو دارااست » رتیکل«دهی  پاسخ ماده به روش 75شامل  نامه پرسش

ات یـ تجرب«، »یو عرفـان ی ات متعـال یـ تجرب«، »يت معنـو یـ و فعال ییوفاکش«، »ر ارتباط با خداوندیثأت«
  37است. »یو مذهب یاجتماعهاي  تیفعال«و  ،»یسلب

ـ : ازاده عبداهللاته شده توسط ساخ »يهوش معنو«پرسشنامۀ . 8  مـاده بـه روش   29شـامل   نامـه  پرسـش  نی
  38.است »رتیکل«دهی  پاسخ
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 33شـامل   نامـه  پرسش نی: ااو ارانکو هم شریفیساخته شده توسط  »يمعنو يها شیگرا«ۀ نام پرسش. 9
ـ «، »یدر زنـدگ  يمعنو يباورها« ۀفلّؤچهار م يو دارااست » رتیکل«دهی  پاسخ ال به روشؤس  ۀتجرب

  39است. »یو مذهب یاجتماع يها تیفعال«و  ،»يمعنو ییوفاکخودش«، »یت در زندگیمعنو
نامه هایی که در زمینۀ معنویت و رشد معنوي ساخته شـده، ابهـام    نکتۀ قابل توجه در بیشتر پرسش

و ســؤاالت مطــرح شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر، بســیاري از ســؤاالت هــا  موجــود در تعریــف
و فرایند رشد معنوي، بـه  » معنویت«در نظر نگرفتن تعریف دقیق و روشنی از  به دلیلها  نامه پرسش

اي از ابهام بیان شده که در نتیجه، توانایی کافی در تفکیـک افـراد معنـوي از     صورت کلی و در هاله
  40غیرمعنوي را دارا نیست.

در آنهـا بـه   ه کت واضح و روشن است سؤاالبا  يا نامه پرسش وجود ش رویپ یچالش اصلدر واقع، 
ن حضـور  یـ ا كر شناخت و دریثأتانسان معناگرا و  یبه وجود و حضور خداوند در زندگمشخص،  طور

  باشد.کرده دگاه او اشاره یو دی بر زندگ
از انواع هـوش مطـرح    یکیرا تحت عنوان  »تیمعنو«دة یپد 41نااز محققبرخی ه کر است کالزم به ذ

در انـواع متعـارف   ی در انسان، ا روحانی یاحساسات و ابعاد متعالان معتقدند: ن دسته از محققیرده اند. اک
مـبهم  ت همچنـان  یـ معنو يبـرا  »هـوش « ةواژ يریار گکبه ، نیاوجود ده گرفته شده است. با یهوش ناد

نـد و  ک مـی  ه در طول عمر رشدکاست  یذهنهاي  ییاز توانا يرا هوش مستلزم وجود مجموعه ایزاست؛ 
 یو متعـال  یمانند حاالت روحانـ ت  یمعنو یشناختیدارپدهاي  د جنبهیشد. پس بابا يرید قابل انداره گیبا
نمـود کـه    یاحـ طرّ يم ابزارکا دست یرد کو پردازش اطالعات جدا ئله حل مس یعقالنهاي  را از جنبهـ 

 ه بـا کـ  ییهـا  نامـه  یی پرسـش توانـا رو،  نیاز ا 42بسنجد. یو به طور علم یرا به درستها  یین توانایبتواند ا
ال ؤر سـ یـ ، ز»يهوش معنـو «دة یچی، در رابطه با سنجش مقولۀ پاستساخته شده  »يهوش معنو«عنوان 

انـد   ردهکـ  یل بررسـ یا تماینگرش  یکرا به عنوان  »تیمعنو«ن اقق، بیشتر محلین تفاصیخواهد رفت. با ا
 43باشد. يریقابل سنجش و اندازه گ یشناس ه با استفاده از ابزار متداول روانک

سـنجش نگـرش    يمناسـب بـرا   يا نامـه  پرسش نیاز به تدویه به آنچه گذشت و با توجه به نبا توج
سـنجش نگـرش   بـراي  را  يثرؤتا ابزار مناسب، معتبر و ماست به طورخاص، مقالۀ حاضر بر آن  يمعنو
رد. الزم بـه  کـ اسـتفاده   يت و رشد معنوینۀ معنویدر زم ییها بتوان از آن در پژوهشارائه دهد که  يمعنو

ن اسـالم،  یـ گرفتـه از قـرآن و د  ي بررکـ ف يربنـا ینار زک، در نامه پرسش االتؤن سیه در تدوکر است کذ
 قابل استفاده باشد.ز یان و اعتقادات متفاوت، نیافراد مختلف با اد ياالت براؤسبر این بود که  یسع
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  روش
سـنجش  « نامـۀ  تحـت عنـوان پرسـش    يا نامـه  پرسـش  ت،یت و رشد معنویبه منظور سنجش سطح معنو

ه یـ نـد ته یفرا است. »رتیکل«از نوع  ينه ایگز 5ال ؤس 43شامل  نامه پرسش نیه شد. ایته »ينگرش معنو
  باشد: ذیل میبه شرح  نامه پرسش نیا يساز و آماده

 يگوهـا و ن گفـت یو همچنـ  »يهـوش معنـو  «و  »تیـ معنو«ق مطالعـۀ منـابع مربـوط بـه     یابتدا از طر
قـرار   یمـورد بررسـ  شـخص  ت در هر یوجود معنوة دهند نشان یلهاي ک نهیمحور، موضوعات و زم گروه

  رد:کاشاره ذیل توان به موارد  ، میه از آن جملهکگرفت 
  ی؛معنا و هدف در زندگ. 1
  ي؛معنوهاي  تجربه. 2
  ؛ت و مذهبیمعنو. 3
  ی؛دوست نوع. 4
 ی؛و روحان يمادجه به بعد فراتو. 5
  ي؛انسان معنوهاي  یژگیو. 6
  .تیاثرات معنو. 7

(الزم  مطرح شـد.  »يسنجش نگرش معنو«ال با هدف ؤس 46با توجه به موضوعات مشخص شده، ابتدا 
نامـۀ   از پرسـش ییـر،  جـاد تغ یبـا ا سـؤال   3ال به طور مشخص وؤس 16ال، ؤس 46ن یه از اکر است کبه ذ

 یـی روا ید.) سپس بـه منظـور بررسـ   ی) اقتباس گرد1388(زاده عبداهللاساخته شده توسط  »يهوش معنو«
نفـر از   8نه (شـامل ین زمیمتخصص در ااستادان نفر از  19به  نامه پرسش االت،ؤس 45ییو محتوا 44يصور
ار رشـتۀ  ینفـر دانشـ   1و مشـاوره،   یشناسـ  در رشـتۀ روان  »یبهشـت  دیشـه «دانشگاه  یئت علمیه ياعضا
نفـر از   «، 3امـام صـادق  «ی دانشـگاه  ئت علمـ یه ينفر از اعضا 1از دانشگاه تهران،  یتیترب یشناس روان
حـوزه و  اسـتادان  نفر از  5ث و یو حد یارشناس علوم قرآنکنفر  1، »تهران کیپزش تو روانیانست« ياعضا

و هـدف در   »ينگرش معنـو « يف مطرح شده برایه با توجه به تعرکدانشگاه) ارائه و از آنها خواسته شد 
 3،»مناسـب  امالًکـ « يبـرا  4رت ت به صـو سؤاالدام از کبه هر نامه،  پرسش نظر گرفته شده در طرح مواد

و در دهنـد  نمـره   »نامناسـب  امالًک« يبرا 0و »نامناسب« يبرا 1،»مناسب يتا حد« يبرا 2، »مناسب« يبرا
 يمحترم بـرا استادان ن نمرة داده شده توسط یانگینند. سپس مکان یرا بخود دگاه ینظر و دؤال، ر هر سیز

ـ  5/2تـر از  مکه نمرة آنها ک یاالتؤال محاسبه شد و سؤهرس یـت،  . در نهاگردیـد دسـت آمـد، حـذف    ه ب
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د اضـافه  یـ جد سـؤال  2حـذف و  سؤال  1مورد مشاوره، استادان ارائه شده توسط  يبراساس نقطه نظرها
  مانده اعمال شد.  یاالت باقؤاز س یدر برخ یو مفهوم یرات لفظییتغبرخی شد و 
 40 يرو 46»ییآزمـا باز«آن بـا روش   ییایه پاکه شد یال تهؤس 47شامل  يدینسخۀ جدین اساس، ا بر
آمـده  دسـت   ی بهب همبستگیه ضرکروز) مورد آزمون قرار گرفت  35( هفته 5 یزمان ۀبه فاصل یآزمودن

 47»رونبـاخ ک يآلفـا «ق یـ از طر نامـه  ی پرسشدرون ین همسانیمحاسبه شد. همچن 61/0، یین بازآزمایاز ا
االت ؤسـ  یدرونـ  یهمسان ی. بررسگردیدسبه محا 91/0 ،ل آزمونک يآمده برادست  به بیمحاسبه و ضر

  د.نبرخوردار ییباال یدرون یآمده از همساندست  هاي به مؤلّفه هکز نشان داد ین همؤلّف هر
، »مـوافقم  امالًکـ «ذیل در نظر گرفته شد:  هاي پاسخ نه شاملیگز 5،نامه پرسش االتؤاز س یکهر يبرا

، نامـه  پرسـش  نیـ در ا در نظـر گرفتـه شـد.    » مخـالفم امالکـ «و » مخالفم«، »موافقم يتا حدود«، »موافقم«
 يتـا حـدود  « يبـرا  2، »موافقم« يبرا 3، »موافقم امالًک« يبرا 4به صورت  ها پاسخ مربوط به يگذار نمره

ت سـؤاال مربوط به  هاي پاسخ بجزدر نظر گرفته شد، » مخالفم امالّک« يبرا 0و » مخالفم« يبرا 1، »موافقم
تـا  « يبـرا  2، »مـوافقم « يبرا 1، »موافقم امالًک« يبرا 0آنها به صورت  يگذار نمره هک ،25، 20، 15، 10، 5

  مشخص گردید. »مخالفم امالًک« يبرا 4، »مخالفم« يبرا 3 ،»موافقم يحد
 مرحلـه صـورت گرفـت. در مرحلـۀ اول،    دو ن پژوهش در یا يریگ نمونه؛ نمونه و روش نمونه گیري

 بـه روش  »ید بهشـت یشـه «ان دانشـگاه  ینفـر از دانشـجو   40ه شامل ک آن ییایپا یبررس يبراگیري  نمونه
از  ينفـر  235نمونـۀ   یـک هـا،   ل دادهیـ و مرحلۀ دوم، به منظـور تحل انجام شد،  »در دسترسگیري  نمونه«

ن گـروه شـامل   یـ ه اکانتخاب شد  »در دسترسگیري  نمونه« به روش »ید بهشتیشه«ان دانشگاه یدانشجو
انحـراف   و 21 ین سـنّ یانگیـ دختـر بـا م   116ز یو ن 73/1اریو انحراف مع 22 یسنّ 48نیانگیپسر با م 119

دار و معنـا  001/0ه در سـطح  کـ آمـد  دست  به 88/0برابر KMO 49ب ین مقدار ضریبود. همچن 92/1اریمع
  بود. یل عاملیانجام تحل يها برا ی مؤلّفهس همبستگیو ماترگیري  نمونه تیفاکاز  کیحا

  ها يافته
از نــوع  »یچرخشــ«بــا اســتفاده از روش  50»یاساســ يهــا فــهلّؤم«ل یــروش تحلهــا،  هل دادیــتحل يبــرا

 53ژةیـ عامـل بـا مقـدار و    3ه ابتـدا  کمورد استفاده قرار گرفت  52»يرکاس«نمودار  یو بررس 51»سکمایوار«
 سـوم بـا   مؤلفـۀ  نییپـا  یل همبستگیبه دل ی،همبستگ ماتریس یمشخص شد، اما پس از بررس 2باالتر از 

 4، تیـ ه در نهاکـ انجام شد مؤلّفۀ  2آوردن دست  ي بهداً برامجدی، ل عاملیتحل گرید مؤلفۀ 2ول آزمون ک
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 یینهـا هـاي   مشخصه )1(جدول مشخص شد. در 5ژة باالتر از یعامل با مقدار و 2 وگردید حذف  سؤال
  شده است: ل عوامل ارائهیتحل يآمار

  5باالتر از ة ژیبا ارزش وفۀ مؤلّ 3پردازش  یۀبر پا يآمار یینهاهاي  مشخصه: 1جدول 
 یاصل يها لفهؤم ينگرش معنو يمعنو ییتوانا

 ژة هر عاملیمقدار و 36/9 69/5

 توسط هر عامل ینییانس تبیدرصد وار 92/19 10/12

 ن شدهییانس تبیل وارکدرصد  03/32

 عامـل  2ت درسـؤاال ن یـ ه اسـؤال اسـت کـ    43 يدارا »يسـنجش نگـرش معنـو   «نامـۀ   پرسشین، بنابرا
مربوط بـه آن   54یو بار عاملمؤلّفۀ  در هر سؤالشمارة مربوط به هر  )2(در جدول ي شده است. بند دسته

  آورده شده است:
  »يسنجش نگرش معنو«نامۀ  ل عوامل پرسشیج تحلینتا: 2جدول 

  ها مولفه
  ينگرش معنو  يمعنو ییتوانا

 ماده ها یبارعامل ماده ها یبارعامل ماده ها یبارعامل  ماده ها  یبارعامل

12 39/0  65/0 41 59/0 22 79/0 21 

2 39/0  60/0 18 59/0 6 78/0 7 

11 39/0  58/0 39 58/0 43 78/0 9 

40 39/0  56/0 36 53/0 37 73/0 3 

20 38/0  55/0 38 51/0 16 71/0 19 

4 30/0  53/0 23 50/0 13 71/0 31 

33 28/0 48/0 24 45/0 30 71/0 34 

 45/0 35 40/0 15 71/0 32 

 44/0 14 36/0 1 69/0 42 

 44/0 27 32/0 10 66/0 26 

 41/0 8 29/0 5 64/0 17 

 40/0 29 28/0 25 63/0 28 
 

، 28/0تـا   79/0ن یبـ  یماده با دامنۀ بار عـامل  24شود، عامل اول از  می مالحظه 2ه در جدول کگونه  همان
  ل شده است.  کیتش 28/0تا  65/0ن یب یماده با دامنۀ بار عامل 19عامل دوم از و 

دسـت   بـه  لکـ نمرة  یکو ها  همؤلّف از یکهر  ينمره برا 2نمرة شامل  3 نامه پرسش نیاز ایت، در نها
  شود. می گزارش 3در جدول  يماده ا 43اس یل مقکعامل و نمرة  2ن یب 55یس همبستگید. ماتریآ می
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  ياس نگرش معنویل مقة کعامل و نمر 3 یس همبستگیماتر: 3جدول 
  3  2  1  لفه هامو

      -   ينگرش معنو. 1
    -   56/0  يمعنو ییتوانا. 2
  -   80/0  94/0  اسیل مقک ةنمر. 3

01/0<p **  

اس یـ ل مقکـ نمـرة   یدهد، همبستگ می اس نشانیل مقکنمرة  عامل و 2 یهمبستگ ماتریسه گونه ک همان
  است. ) معنادار>01/0Pعامل در سطح( 2با هر

  يگير بحث ونتيجه
ج نشـان داد  یبـود. نتـا   »يسنجش نگرش معنو« نامۀ ی پرسشابیضر ساخت و اعتبارهدف از پژوهش حا

از  نامـه  پرسـش اسـت و   ییت قابـل شناسـا  یـ در سـنجش معنو  »ییتوانـا «و  »نگرش« یه دو عامل اصلک
  .برخوردار است یافک ییایو پا یدرون یهمسان

بشـر   یذهن ییه تواناکال آنحاو  نداشته یشرفتیچندان پیر، ت در چند قرن اخیشناخت انسان از معنو
روز  يفاصـله ا  يانسان و اصـول معنـو   يرکان سطح فیه مکرده است. حاصل آنک يا رشد قابل مالحظه

ت یـ معنو در یسـبب سـردرگم  یگـر،  ه عـالوه بـر عوامـل د   کن فاصله است یافزون به وجود آمده و هم
دار و  نظـام  ۀدر جهت مطالعـ  يزیر شناسان، برنامه روان يش رویپ ةچالش عمدرو،  نیاز ا 56.ده استیگرد
ن یـ ل بـه ا یـ ن ابزار مناسب سنجش، در نیه تدوکست ین کیدر جامعه است و ش »تیمعنو« ةدیپد یعلم

  یت دارد.مقصود اولو
دن یند رشد با هـدف رسـ  یفرا یکر و یمس یکت ی، معنوهمقال ۀمف ارائه شده در مقدیبر اساس تعار 

 ياز بـرا یـ نۀ مورد نیه زمکد یآ شمار میشدن به او، به  یکنزد شتر خداوند ویو شناخت هر چه ب یبه تعال
ـ بالقو يها شیند به صورت گراین فرایقرار گرفتن در ا ن مرحلـه پـس   یه در وجود انسان نهاده شده و اول

و در مرحلۀ بعد، عمـل و رفتـار بـر اسـاس آن     ي، افتن به نگرش معنوی، دست ها یشن گرایاز توجه به ا
ند رشـد  ین مراحل مربوط به فرایسنجش اولبه منظور  يا نامه پرسش نیتدوو، براي ر است. از این نگرش

ن یـ آمـده از ا دسـت   هـاي بـه   داده يبـر رو  يآمـار هـاي   لیآن و با انجام تحل یدر پتالش شد و  يمعنو
 ییتوانـا «و  »ينگـرش معنـو  «ن یشـد و تحـت عنـاو    ییت شناسـا یـ در سنجش معنومؤلّفۀ  پژوهش، دو

شـامل  ي نگـرش معنـو   یرندة بعـد شـناخت  یبر گسؤال و در 24 يدارامؤلّفۀ اول  شد. ينام گذار »يمعنو
و د، توجه به خود و خـدا،  ی، اعتماد به خدا، امیمعنا و هدف زندگ كحضور او، در كمان به خدا و دریا
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، شامل احساس آرامش، ارتباط مثبت با خـدا،  ينگرش معنو یو بعد عاطفی، اعمال مذهب یباور به درست
ه شـامل  ي نگـرش را، کـ  بود و بعـد رفتـار  سؤال  19 يدارادوم نیز  ۀلفؤمست. محبت و توجه خدا كدر

ل به خـدا، خـدمت   کّ، تویدن به تعالیمال و رسک ي، تالش برایگران، گذشت و بخششبا دخوب  ۀرابط
  رد.یگ می بر، درشود می و اعتماد به خود يریپذ تیگران، مسئولیبه د

تجربـۀ  «هـاي سـنجش    نامه پرسش توان به ، مینهین زمیساخته شده در ا یبوم يها نامه پرسش انیاز م
سـنجش تجربـۀ   «نامـۀ   در نقـد پرسـش  کرد اشاره  يو سنجش هوش معنوي، معنو يها شی، گرا»يمعنو
یدگاه درسـت از  د کیکآنها در تف ییت و عدم تواناسؤاالاز  یو مبهم بودن برخ یلکتوان به  می ،»يمعنو

تجربـۀ   یش رو در بررسـ یمسـئلۀ پـ  تـرین   را مهـم یزکرد؛ اشاره  يمعنو ت وتجربۀیمعنونادرست دربارة 
از  یسـفانه برخـ  أه متکـ ن تجربه است یان ایو ب كم در دریامل با پشتوانۀ عقل سلک ی، وجود آگاهيمعنو
  نه را ندارد.ین زمیدرست در ا کیکتف ییتوانامزبور  نامه پرسشت سؤاال

ـ بامزبور، همچنین نامۀ  پرسشخصوص در  ق و درسـت در  یـ دق یت اصـول علمـ  یـ د بـه عـدم رعا  ی
  رد.کاشاره  »يهوش معنو«دة یچیآن در سنجش مقولۀ پ ییتوانافقدان و  یابیو هنجار ياستانداردساز

 یاالت خـوب ؤدگاه و سـ یـ از د نامه پرسش نیاتوان گفت:  می» يمعنو يها شیگرا« نامۀ دربارة پرسش
 نیـ ا يه بـا توجـه بـه عنـوان در نظـر گرفتـه شـده بـرا        کست ن ایقابل توجه ا ۀتکاما ناست،  برخوردار

ـ با توجه به خلقـت و  يمعنو يها شیه گراکشود  می ن موضوع مطرحیانامه،  پرسش ژة انسـان، در نهـاد   ی
جه و بازتـاب توجـه   ینت پردازد می به سنجش آن نامه پرسش نیآنچه اها وجود دارد و در واقع،  انسان ۀهم
  است. اعتقادات و رفتار فرد ار،کها در اف شین گرایبه ا

رد کـ تـه اشـاره   کن نیـ د به ایبایگر، دهاي  نامه پرسش با نامه پرسش نین عنوان ایب هسین در مقایهمچن
سـاخته   »يسـنجش نگـرش معنـو   «با عنوان  يا نامه پرسش نونک، تا هاي انجام شده یه با توجه به بررسک

هـاي   نامـه  پرسـش  ریبا سا نامه پرسش نیآمده از ا دست هاي به ي مؤلّفهسۀ محتوایمقابارة نشده است و در
  گفت:توان  می زیت نینۀ سنجش معنویساخته شده در زم

و  شـریفی سـاخته شـده توسـط     »يمعنـو  يهـا  شیگـرا « نامـۀ  پرسـش  آمده ازدست  ي بهها . مؤلّفه1
 ۀلفـ ؤم: ذیـل اسـت   خاص خود به شرحهاي  لفهؤمیرز يدام داراکه هر مؤلّفۀ بوده ک 4، شامل او ارانکهم
، اعتقاد بـه خداونـد،   يدواری، امیسب معنا در زندگک، یت از زندگیه رضااست ک» يمعنو يباورها« اول
ه شـامل احسـاس   است ک »یت در زندگیمعنو ۀتجرب« دوممؤلّفۀ  رد.یگ می بریاز با خداوند را درراز و نو 

 شـود.  می ا خود و خداونددر رابطه ب كو داشتن احساسات پا یت مسائل اخالقی، رعایت از زندگیرضا
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با خـود   یمی، رابطۀ صمییوفاکو عوامل خودشاست شده  يگذار نام »يمعنو ییوفاکخود ش« سوممؤلّفۀ 
 ۀفـ لّؤمشـود.   مـی  را شـامل  يت با انجـام افعـال معنـو   یبه معنو یابی ت در جهت دستکو خداوند و حر

بـا توجـه   ـ ها   مؤلّفه نیا ییتباط محتواار ۀسیسنجد. در مقا می را »یو مذهب یاجتماعهاي  تیفعال«چهارم 
 هکـ د یجـه رسـ  ین نتیـ تـوان بـه ا   ، می»ينگرش معنو« نامۀ هاي پرسش مؤلّفه باـ   دامکهر هاي  فهلّؤمیربه ز

ـ  مؤلّفـۀ  ،ينگرش معنـو  ی مؤلّفۀبا بعد شناخت يمعنو يباورها مؤلّفۀ بـا بعـد    یت در زنـدگ یـ معنو ۀتجرب
 مؤلّفـۀ  ه هماني، کنگرش معنو يبا بعد رفتار يمعنو ییوفاکدشخو مؤلّفۀ و ينگرش معنو ی مؤلّفۀعاطف
  یی معنوي است ارتباط دارد.توانا

او سـاخته  اران کو هم غباري بنابه توسط ، ک»يمعنو ۀتجرب« نامۀ ي پرسشها مؤلّفه ریها و ز فهلّؤم. 2
، تجربـۀ مثبـت   یندگز يمعنا كرندة دریبر گکه در »یدر زندگ یابیمعنا« اول مؤلّفۀ از:است  ، عبارتشده

ه شـامل  کـ  »ر ارتباط بـا خـدا  یثأت« دوم ۀفلّؤم است. یت از زندگیو رضا یبخت ، احساس خوشیدر زندگ
 .سـت احساس مثبـت از داشـتن رابطـه بـا خدا    و با خدا،  یاز، دوستیرابطۀ انسان با خدا، عبادت، راز و ن

 يردن اسـتعدادها کـ وفا ک، شيعنوم یروحان ییوفاکه شامل شک »يت معنویو فعال ییوفاکش« سوم مؤلّفۀ
دهنـدة تجـارب    ه نشـان کـ  »یو عرفان یات متعالیتجرب« چهارم مؤلّفۀ شود. ی میمذهب ییوفاکو ش يمعنو
و  یگـانگ یقـت مطلـق و   یشـاف حق کرت و انیـ ح ۀمال مطلق، تجربـ کقت و یحق ۀ، تجربیافتگید یتوح
ي و معنـو  ینگر عـدم تجـارب عرفـان   ایـ ه بکـ  »یتجارب سلب«پنجم،  مؤلّفۀ است. یبا امر قدس ییارویرو

هـاي   تیـ ت فـرد در فعال کف شـر ه معـرّ اسـت کـ  » یو مذهب یاجتماعهاي  تیفعال«ششم  مؤلّفۀ واست. 
هـاي   مؤلّفـه  بـا هـا   مؤلّفۀ نیا ۀسیاست. در مقا یسسات مذهبؤم به مساجد و کمکو  یو مذهب یاجتماع
، احسـاس  یبـه مثبـت در زنـدگ   تجرهـاي   مؤلّفـه  ریـ زتـوان گفـت:    ، مـی »يمعنـو  نگـرش «نامـه   پرسش
نگـرش   ی مؤلّفـۀ و احساس مثبت داشتن از رابطه با خدا بـا بعـد عـاطف    یت از زندگی، رضایبخت خوش

  رابطه دارد. يمعنو ییتوانامؤلّفۀ  با يت معنویو فعال ییوفاکش مؤلّفۀ ، ويمعنو
رده کـ ه یـ ن را تهآاو اران کـ و هم مک شـري ه ک يت و مراقبت معنویاس معنویبا توجه به ابعاد مق. 3
و بـاور بـه خـدا     یاخالقهاي  ، باورها و ارزشیدر زندگ یابی، معنايدواریابعاد ام ۀتوان به رابط می زیاند ن

ي و داشـتن  معنـو هاي  گران، مراقبتید يگذشت از خطا يو ابعاد توانمند ينگرش معنو یبا بعد شناخت
  رد.کشود، اشاره  ي میمعنو ییتوانامؤلّفۀ  ه هماني، کنگرش معنو يگران با بعد رفتاریبا درابطۀ خوب 

ه شـامل  او، کـ اران کـ و هم هـاچ سـاخته شـده توسـط     يمعنو ياس باورهایمقهاي  مؤلّفه انیاز م. 4
 شـود،  ی مـی ، و تواضـع و فروتنـ  ينگـر  ی، مراقبه و هسـت یدرون ي، رشد و باورهایرونیب يمراسم عباد
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 بـا  یو مراقبـه و تواضـع و فروتنـ    ينگرش معنومؤلّفۀ  با یدرون يرشد و باورهاۀ مؤلّفۀ توان به رابط می
  رد.  ک، اشاره يمعنو ییتوانامؤلّفۀ 
، یشخصـ  يادانـه، معناسـاز  ر نقّکـ ز شـامل تف یـ ن کینـگ  يمعنو نامۀ ي پرسشابعاد مطرح شده برا. 5
مؤلّفـۀ   بـا  یمتعـال  یو آگاه یشخص يمعناسازین، ن بیه از ای است کو گسترش خودآگاه یمتعال یآگاه

  .است در ارتباط يمعنو ییتوانامؤلّفۀ  با یادانه و گسترش خودآگاهر نقّک، و تفيمعنو نگرش
روي  بـدین ان دانشگاه انجـام گرفـت   یدانشجو يارکن پژوهش با همیه اکر است کالزم به ذیان، در پا

کـه  اسـت  روشـن  رد و یـ اط صـورت گ ید با احتیگر باید یو مذهب یقومی، سنّهاي  ج به گروهیم نتایتعم
و جوامـع متفـاوت   هـا   را در گـروه  نامه یی پرسشایو اعتبار و پا يآمارهاي  ی باید ویژگیآتهاي  وهشپژ

ه بتوانـد  تـر، کـ   قیـ ن ابـزار دق ین پژوهش، تدویانجام شده در اهاي  تالشبا وجود ن یند. همچنک یبررس
 یشناسـ  روان ۀطـ یحچالش در  یکهمچنان به عنوان کند،  یابیتر ارز ینیت و ابعاد آن را به طور عیمعنو

، مراحـل  يت و رشد معنوینۀ معنویشتر در زمیبهاي  د است با انجام مطالعات و پژوهشیماند. ام ی میباق
ردن و کـ تـر   یسنجش آن به منظـور هـر چـه علمـ    براي مناسب  يابزاریی شده، ند شناساین فرایباالتر ا

  ه شود.ی، تهیدة متعالین پدیردن اکتر  ياربردک
  نگرش وتوانایی معنوي)پیوست (پرسشنامه 
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            شوم. با مشاهده جهان خلقت متحیرمی  1
            ردن و پرسیدن سواالت بنیادي و اساسی زندگی و هستی عالقه دارم.کبه جستجو  2
            نم خداوند ناظر اعمال من است.ک همیشه احساس می  3
            نم.کاي همراه با همدلی ومحبت برقرار تمایل دارم با دیگران رابطه  4
            ارهاي خوب، انتظاردریافت پاداش از خداوند را دارم.کدر برابر انجام   5
            رگذار هستم.که دارم شکهمیشه در برابر زندگی   6
            نم.کاحساس آرامش می نیایش و راز و نیاز با خدا برایم لذت بخش است و پس از عبادت   7
            نم.ک در مقابل انسان بودن خود احساس وظیفه و مسئولیت می  8
            وتی و الهی خداوند در جهان را باور دارم.کحضورمل  9
            دانم. جدا از هم میۀ معنویت وانسانیت را دو مقول  10
            برم. ردن به دیگران بدون چشمداشت لذت میکاز خدمت   11
توانایی ایستادگی دربرابرجمع و هم رأي نشدن با عامه مردم درصورت مخالفت با اصول اعتقادي   12

  و اساسی زندگی را دارم.
          

            نم.ک در صورت احساس نا امیدي خدا را فراموش نمی  13
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باشم چون معتقدم دنیا درحال تغییراست و توانایی  پذیر نمی درمقابل تغییرات دنیا آسیب  14
  پذیري را دارم. انعطاف

          

            دانم. سب مادیات (پول،مقام،شهرت،اعتبار...) میکاي براي  ار را فقط وسیلهک  15
            نم.ک مت آنها توجه میکالت به معنی وحکهنگام مواجه با مش در  16
            زندگی خود را درراه خدمت به خداوند قرارمی دهم.  17
            وشم.کامل خود بکنم براي بهبود و تکنم و سعی می ک مینترل کو اعمالم را  ارکاف  18
            نم.ک دیگران احساس میۀ محبت خدا را نسبت به خودم، چه مستقیم و چه به واسط و مهر  19
            ه درآن توانایی دارم انجام دهم.کاري راکمعتقدم حق دارم، هر  20
            پردازم. و نیایش هم می الت عالوه برسعی و تالش به دعاکمواجهه با مش در  21
            نم ارتباط قوي با خداوند دارم.ک حس می  22
            به دنبال شناسایی و ایجاد تغییردرباورهاي غلط هستم.  23
            توانایی دوست داشتن و بخشش دیگران راجدا از جنس،نژاد و ملیت دارم.  24
            اوست. ترین دالیل من براي پرستش ی از مهمکترس از خدا،ی  25
            نم.ک می كبینم و در اي ازوجود و حضورخداوند می اساسا هرچه در دنیاوجود دارد را نشانه  26
            نم.ک روم نوعی ارتباط روحی و معنوي برقرار می و حمایتش می کمکه به کسی کبا   27
            نم.کدرطول شبانه روز لحظاتی را صرف توجه به خودم با حضورخداوندمی   28
            نم.ک می كنونی و آینده زندگی ام درکمعنا وتأثیرمراحل گذشته زندگی خود را درمرحله   29
            واقعی همه چیزاست. کمعتقدم چیزي براي ازدست دادن ندارم چون خداوندمال  30
            دانم. توجه به معنویات میۀ مال را درسایکرسیدن به سعادت و  31
اي براي رسیدن به رشد  نم و عمل به آنها را وسیلهک می كبی را درمت اعمال مذهکح معنا و  32

  دانم. معنوي می
          

به دنبال  بینم و هایی ازحقیقت را می مذاهب الهی، جنبهۀ اعتقادات شخصی خودم درهم جدا از  33
  مردم در غالب این الگوها هستم. كدر

          

            جلب رضایت او هستم.زندگی به دنبال عمل براساس خواست خداوند و  در  34
            ها و محیط اطرافم هستم. انسان بر نم به لحاظ معنوي فردي تأثیرگذارک حس می  35
            هاي مختلف دارم. ردن اشتباهاتم را درموقعیتکتوانایی بیان   36
آرامش درونی  کهمواره صرف نظر از پیشامدها و رویدادها با اطمینان به حمایت خداوند با ی  37

  نم.ک می رفتار
          

            نم درشادي و آرامش روانی اطرافیانم سهیم هستم.کاحساس می   38
            ام بامعنا و همراه با احساس ارزشمندي و هدفمندي است. زندگی  39
            ر توجه دارم.کمنبع موثق براي تف کبه آداب و رسوم و تاریخ به عنوان ی  40
            نم.ک هاي درونی انسانی خودم احساس امنیت می و ویژگیا ه پایداري ها، براساس توانایی  41
            نم.ک به خاطر توجه به خواست و رضایت خداوند در درون خود احساس رضایت و آرامش می  42
            معنویت دارم. از ها،اعتقاد به بهترشدن دنیا و پایانی خوش و سرشار بديۀ علی رغم هم  43
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