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  مقدمه
هر چند پس از انقالب هـای علمـی و صـنعتی در غـرب،               . ، دل مشغولی همیشگی انسان است     1موضوع معنویت 

 دین به کلی رو به زوال اسـت، امـا در            ،ی شد گستره نفوذ دین و معنویت رو به کاهش گذاشت، تا جائی که تصور م             
اینک ابراز عالقه بـه     .  که دین و معنویت هر دو مورد توجه مجدد جوامع قرار گرفته اند              است سالیان اخیر محرز شده   

 خاوردور مانند مالزی و سایر نقاط ،دین در عموم کشورهای اسالمی از جمله کشورهای خاورمیانه، آفریقا و همچنین 
مـردم کـشورهای مـسیحی نیـز کـه ده هـا سـال        .  واضح است که از آن به بیداری اسالمی یاد مـی شـود         جهان چنان 

سردمداران الحاد و بی دینی در جهان بوده اند، در سالیان اخیر دوباره گرایش قابل مالحظـه ای بـه دیـن و معنویـت                         
مسائلی از  . وی از جمله دین می شود     حتی در جوامعی مانند آمریکا نوعی تشنگی نسبت به امور معن          .  می دهند   نشان

 شدن زندگی، احساس خالء اخالقی، اسارت بشر در دست تکنولوژی، تماس غرب بـا مـذاهب مـشرق    اقبیل بی معن 
 در  پژوهشیهر روزه بر تعداد یافته های       . شده است آگاهی روز افزون انسان معاصر به دین و معنویت          موجب  زمین،  

پزشکی، روانشناسی و جامعه شناسی که با گزاره های دینی همسو هستند یا الاقـل               زمینه های مختلف علمی به ویژه       
 در سال های اخیر با یک شـتاب         ،این یافته ها که در سه دهه قبل اندک بودند         . تناقضی با دین ندارند، افزوده می شود      

ارتباط بین دیـن و سـالمتی     بیستم  در خصوص     به عنوان مثال، پس از نیمه اول قرن         . ناگهانی در حال افزایش هستند    
 مؤیـد رسـید کـه ِِ     پژوهش   5000پژوهش وجود داشت که در دهه آخر این قرن، ناگهان به بیش از              200چیزی حدود   

 با سرعت بیشتری در حال افزایش است، به نحـوی کـه شـاید                این مطلب  ،هامروز. استارتباط مثبت دین و سالمتی      
   .)1383، ترجمه شجاعی، 1999، 2کینگ( تعبیر کرد» نهضت علمی«بتوان از آن به یک 

اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چنـد دهـه گذشـته بـه صـورتی روز افـزون توجـه روانـشناسان و                          
پیشرفت علم روانشناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیـده            . متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است        

 نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قدعلم کنند و              ،تجوامع نوین از سوی دیگر، باعث شده اس       
چنین به نظر می رسد که مردم جهان، بیش از پیش به معنویت و مسائل معنوی گرایش دارنـد                   . اهمیت بیشتری بیابند  

 ساده، بـرای درمـان   و روانشناسان و روانپزشکان نیز به طور روز افزون در می یابند که استفاده از روش های سنتی و                 
  ).  1383شهیدی و شیر افکن، ؛ 3،1999وست( اختالالت روانی کافی نیست

تـر   وسـیع  ،های هوش چندگانه، فهم مـا را از هـوش         نظریهسنتی،     شناخت های   بین ازدر طول چند دهه گذشته،      
نی، خـالق، عملـی،   ، هوش هیجا(IQ)4 توانایی های منطقی و زبانی با تست ن مطلب، یبه خصوص، ا. ساخته است

 هاالمـا و    ،7،1999، امـونز    2000 ،6،1983،  گـاردنر     2000 ،5بـار (اجتماعی، وجودی و معنوی را در بر گرفتـه اسـت            
همراه با هـر شـکل هـوش، یـک مـدل نظـری وابـزار                ). 1997 ،10، استرنبرگ 1993 ،9،2001لمن  گ،  2004 ،8استرانیز

                                                 
1  - spirituality 
2  - King 
3  - west 
4 - intelligence quotient (IQ) 
5  - Bar 
6  - Gardner 
7  - Emmons 
8  -  Halama & Stridence 
9  - Goleman 
10  - Sternberg 
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   .اختار هوش جدید روا شده استو برای سنجش مناسب سوجود دارد سنجش توسعه یافته 
شامل مجموعه ای از توانـایی هـایی اسـت کـه از             ) SI (1به موازات توسعه ساختار هوش هیجانی، هوش معنوی       

هـوش معنـوی مـستلزم    .  هوش را وارد ساختار جدیدی می کنـد ،ساختارهای معنویت منابع معنوی نشات می گیرد،
 تطابق و ایجاد محصوالت و دسـتاوردهای ارزشـمند          ،یش بینی عملکرد  توانایی هایی است که موارد معنوی را برای پ        

کار ه  می توان گفت، هوش معنوی مجموعه ای از توانایی هایی است که افراد برای ب              ). 1999،امونز( کار می گیرد    ه  ب
و بردن، شکل دادن و دربرگرفتن منابع معنوی به ارزش ها و کیفیت ها بـه روشـی کـه بـه عملکـرد خـوب روزانـه                            

قـت اسـت    یاری، لطف حق،  معنا، برتری و حق       یهوش که شامل پنج حوزه    کارمی برند ه   ب ،بهزیستی روانی دست یابند   
بر حسب دانش پایه ای که در مورد هوش وجود دارد، هوش یک ظرفیـت زیـست شـناختی                   ). 2007،  2امرم و دریر  (

ـ        ، 2000گـاردنر،  (ه کـار مـی رود   برای تحلیل انواع خاصی از اطالعات است که توسط روش هـای بـه خـصوصی ب
است 4هوش، به ویژه به توانایی انجام استدالل انتزاعی که مستلزم تبدیل های ذهنی            ) 2000 (3بنا بر گفته مایر   ). 32ص

شود، هوش دربرگیرنده ظرفیـت   به صورت کلی گفته می. شود پذیرد، اطالق می و بر طبق قوانین تثبیت شده انجام می    
ایـن  ). 2000،  5نوبل(القیت، سازگاری، حل مسئله، تأمل کردن، تصمیم گیری و یادگیری است            تفکر، برنامه ریزی، خ   

ــد      ــی رون ــمار م ــه ش ــوی ب ــوش معن ــای ه ــی ه ــا از ویژگ ــصه ه ــونز(خصی ــسک 2000 ،ام ــل6،2001؛سی ، 7؛ناس
.  ستمورد تاکید قرار گرفته شده ا     نقش انطباقی هوش معنوی در تحلیل اطالعات و حل مسئله           ).  2007؛کینگ،2004

گـاردنر بـه جهـت گـسترش مفهـوم          .  یا هوش های چندگانه در نظر گرفته اند        8برخی نیز هوش را به عنوان سازه ها       
هوش واحد و شناسایی مجموعه گوناگونی ازچندین هوش احتمـالی، از جملـه زبـانی، ریاضـی منطقـی، موسـیقی،                     

توانایی شـناخت الگوهـا در گیاهـان و    (9عیفضایی، بدنی جنبشی، درون فردی، بین فردی و در این اواخر، هوش طبی     
توان از آن بـه عنـوان    را که می) 2000گاردنر،(10همچنین، وی احتمال وجود هوش وجودی    . ، مشهور است  )جانداران

اگر چه او هنوز وجود هـوش معنـوی را تـصدیق    .  را پذیرفته است   در نظر گرفت،  نمایش یک جنبه از هوش معنوی       
هـوش   . هوش معنوی یک سازه معقول است که پژوهش های بیشتری را طلب می کند              نکرده، ولی بیان داشته است،    

  ،هیجانی دربرگیرنده مهارت های درون فردی و برون فردی است کـه آگـاهی فـرد از افکـار و احـساسات خـویش                       
 هـایی    و توانایی گوش دادن، ارتباط برقرار کردن و همدلی با افرادی که عقایـد و دیـدگاه هـا و ارزش                     11خودگردانی

چنین مهارت هایی با هر تعریفی از هوش معنوی در ارتباط خواهـد             ). 2001 ،12مایر(شود    متفاوت دارند را شامل می    
، که دو بعـد     14و بصیرت نسبت به خود    13برای مثال، آگاهی و تنظیم حالت های هیجانی فرد باید در خودشناسی           . بود

                                                 
1 - spiritual Intelligence (SI) 
2  - Amram & Dryer 
3 - Mayer 
4 - mental  transformations 
5  - Noble 
6  -  Sisk 
7  - Nasel 
8 - construct  
9 - naturalist  intelligence  
10 - existential  intelligence 
11-self -control 
12 - Mayer 
13-self-understanding 
14-self - insight 
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 هوش معنوی دربرگیرنده ویژگـی هـایی مثـل صـداقت،            از آنجا که  . مهم از هوش معنوی است، حضور داشته باشند       
بخشش و رویکردی روشن بینانه و خالی از تعصب در مواجهه با مشکالت و حوادث زندگی است، ابراز آن مستلزم                    

همچنـین، هـوش معنـوی بواسـطه کـنش آن در            ). 2002،  1؛واگن2001نوبل،  (وجود میزانی از پختگی هیجانی است       
-ایـن کـنش یکپارچـه     . ی و هوش هیجانی می بایست بعد از این دو هوش گسترش یابد            یکپارچه کردن هوش عقالن   

کند و این قابلیت را نیز دارد کـه نتیجـه             معنوی تعامل بین فرآیندهای تفکر منطقی و هیجان را تسهیل می          هوش2کننده
 ).2000،  3مارشـال زوهـر و    (تعامل آنها را به کلی تغییر دهد و بدین واسطه، موجب رشد و دگرگونی شخصی شـود                  

های دیگـر در چـارچوب آن عمـل         عقیده دارند هوش معنوی، بافت و زمینه ای را که هوش          ) 2000(4زوهر و دریک  
ـ   5واسطه ایجاد معنـا و راهنمـایی شـهودی        ه  این کار ب  ). 53ص  (کند     فراهم می  ،کنند  می وجـود آوردن اسـتدالل     ه   و ب

بلکـه،  . معنوی، تنها یکپارچه سازی معنویـت و هـوش نیـست   هوش . شود  مهیا می7 و یک رویکرد کل نگرانه  6خالق
هوش معنوی بیانگر آمیختگی خصوصیات و عالیق معنوی فرد،  صفات شخصیتی، توانـایی هـای شـناختی ویـژه و                     

همتایی از تجربه ها    هوش معنوی، هوش ویژه ای است که بازتاب یک مجموعه بی          . فرآیندهای عصب شناختی است   
؛زوهـر و   2001،  8؛ولمن2000نوبل،  (است که همه افراد به درجات مختلفی از آن برخوردارند           و ظرفیت های انسانی     

 9شناسی، مذهب، معنویـت وعرفـان     همچنین، هوش معنوی سازه ای است که با روانشناسی، زیست         ). 2000مارشال،  
 بـه   11 گرایانـه  مفهوم سازی هوش معنوی، متضمن اتخاذ رویکردی عمل       ). 2001،  10سیسک و تورنس  (همپوشی دارد   
درفرهنگ غرب، هوش معنوی تحلیلی بـه شـمار         . معنویت ماهیتی ذهنی و فردی دارد     ). 2000امونز،  (معنویت است   

 سازه هوش معنوی، مسائل ذهنی معنویـت مربـوط بـه            .کند  آید که در جهت حل مسئله در دنیای بیرونی عمل می            می
پـردازد، در     ای که هوش به طور معمول به آنها می        واقعیمقدس و مسائل وجودی و تکالیف بیرونی جهان         های  هتجرب

برای روشن شدن این موضوع باید گفت انجام فعالیت های منظم وتکراری روزانـه              ). 2001ولمن،  (کند    هم ادغام می  
توانند دیدگاه وجودی یک  همراه با آگاهی هوشیار، احساس حضور کامل و شناخت چیزهای ساده ای در زندگی، می       

تلفیـق  . تحت تاثیر قرار دهند و موجب ایجاد حسی از تقدس شوند و حتی برخوردهای متعالی را تسهیل کنند              فرد را   
ها و منابع مربـوط بـه آن بیـانگر ابـراز هـوش      فعال معنویت در زندگی روزانه و استفاده انطباقی از توانایی ها، ارزش         

ی و تالش برای فهم الگوهای فکری، اهـداف و  تواند در جهت شناسای هوش معنوی می  ). 2000واگن،  (معنوی است   
ـ ). 2004؛ به نقل از ناسـل،       12،2001مایس(کار رود   ه  دهند، ب   عقاید که شالوده رفتارهای ما و دیگران را تشکیل می          ه ب

در نتیجـه،  . کارگیری ارزش ها و اصول اخالقی در رفتار فرد، در کتب مقدس و قرآن مورد تاکید قـرار گرفتـه اسـت               
شناختی اسـت،   روانانگیز، که مستلزم گسترش     نوی به عنوان یک فرآیند هوشیار و گاهی اوقات چالش         شاید هوش مع  

                                                 
1  - Vaughan 
2-integrative function 
3  - Zohar  & Marshall 
4 - Drake  
5 - Iintuitive  guidance 
6 - creative  reasoning 
7 - holistic  approach 
8  - Wolman 
9 - mysticism  
10  - Tirrance 
11 - pragmatic approach  
12  - Myss 
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عیـت  شود که هوش معنوی برای فهمی فراتـر از موق           این بعد، هنگامی آشکار می    ). 2001نوبل،  (معرفی و درک شود     
در راستای ایـن  . از زندگی فرد را ببیند   ، فائق بیایند و بافتی بزرگتر       ) در حال رخ دادن هستند     مسائلی که (های جاری،   

مطلب، هوش معنوی متضمن اندیشیدن به معنای نمادین حوادث و رویدادهای زندگی فردی و یافتن معنـا و هـدف                    
بنابراین، به تعبیری، هوش معنوی یک عدسی است که فرد از طریق آن حـوادث و                . در همه تجربه های زندگی است     

؛ بـه نقـل از      2001مـایس،   (ن روش برای دیدن چیزها از یک چشم اندازی باالتر است            کند و ای    تجربه ها را درک می    
هوش معنوی، فرآیندی است که دربرگیرنده جهت گیری آگاهی و تجربه فرد به سمت حوزه متعـالی               ). 2004ناسل،  

 انـسان بـرای     به توانایی عمومی  ) 2000 (1 کوولسکی ،در این حالت  ). 2002واگن،  (و جنبه معنوی از خویشتن است       
تعالی، شامل جدائی گذرا از ویژگی های جسمانی و احساس یا تجربه حس اتحاد و یکی شـدن                  . کند  تعالی اشاره می  

این تعریف از تعالی، بـسیار نزدیـک بـه مفهـوم وحـدت              ). 2000مایر،  (با بشریت، جهان و یا یک نیروی برتر است          
وحدت به معنـی    . شده در حوزه فلسفه و عرفان بوده است       وجود است که یکی از چالش برانگیزترین مباحث مطرح          

بنابراین، بـه زبـان سـاده، مقـصود از      . است) مقابل عدم و نیستی   (یکتائی و یگانگی است و وجود نیز به معنی هستی           
که هر چه در جهان است وحـدت محـض اسـت و             یعنی این . وحدت وجود، یکی بودن و یگانگی عالم هستی است        

یک ویژگی اساسی از هـوش معنـوی، خودآگـاهی           .)1376امین،  (گی بین موجودات عالم نیست      هیچ دوئی و دوگان   
روشـن کـردن نظـام ارزش هـا و          . ها و ابعـاد مختلـف خویـشتن اسـت         عمیق است که شامل آگاهی تدریجی از الیه       

ان یـا جهـان    تواند رابطه یک فـرد بـا خـودش و بـا دیگـر              هوش معنوی می   .کندباورهای فرد به این فرایند کمک می      
همچنـین، هـوش معنـوی مـی توانـد بـه شـکلی              ). 2000سیسک،  (بزرگتر، در فعالیت های روزمره را عمیق تر کند          

این موضوع مستلزم پـذیرش مـسئولیت خویـشتن،        . مستقیم، هوشیارانه و ارادی به رشد روان شناختی فرد کمک کند          
ه شدن، تعهد به تصمیمات دخیل در بهزیستی افـراد          درس گرفتن از اشتباهات فردی، توانایی برای بخشیدن و بخشید         

شناخت فزاینده استعدادهای نهفته فرد و کنترل بر تصمیم ها و اعمال، مستلزم برگشت به درون ). 2002واگن، ( است
بر طبق نظریه یونگ، خویشتن بایستی بـه  .  دارد2فرد است که تمایل به حرکت به سمت یکپارچگی، تعادل و تمامیت   

هـای    با تسهیل ایـن فرآینـد     .  است، محسوب شود   3های یکپارچگی و دگرگونی     کز روان که اجرا کننده کنش     عنوان مر 
دگرگونی پذیر، هوش معنوی به افراد این امکان را می دهد که با معنا و عمق بیشتری به زنـدگی خـود ادامـه دهنـد                          

نیز تاکید بـسیاری بـه موضـوع شـناخت     ) هیا همان صوفی(در آیین اسالم و عرفان اسالمی      ). 2000زوهر و مارشال،    (
را بـشناسد و موقعیـت خویـشتن را در          » خـود «اسالم به این موضوع توجه ویژه ای دارد که انـسان            . خود شده است  
این همه تاکید در قرآن در مورد انسان برای این است که انسان خویـشتن را آن چنـان                   .  تشخیص دهد  جهان آفرینش 

وقعیت خود را در عالم وجود درک کند و هـدف از ایـن شـناختن و درک کـردن ایـن                       بشناسد و مقام و م     ،که هست 
 سوره فـصلت قـرآن کـریم        53آیه   در). 1386مطهری،  ( برساند   ،است که خود را به مقام واالیی که شایسته آن است          

رایـشان بـه راسـتی      نمایـانیم، تـا ب    های خود را در تمامی افق ها و در خودشان بدیشان می               به زودی نشانه  «: آمده است 
شود، ارزشمندی میمشخص همان طور که از معنای این آیه ). 1385ترجمه تهرانی، (» روشن گردد که او تمامی حق است

                                                 
1  - Kwilecki 
2 - unification , balance,and wholeness 
3 - integration  and transformation 
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، شناخت خود بسیار مهم     )ص(از نظر حضرت محمد     . شناخت جهان بیرونی و خود می تواند منجر به شناخت حق شود           
که اعتقاد به خداوند یا یک نوع قدرت در مورد این .∗ش را شناخته استاست، چرا که هر که خود را شناخت، خدای خوی

) 2001؛2000(هنگـامی کـه نوبـل       . های  هوش معنوی است یا نه بین صاحب نظران توافق وجـود نـدارد                برتر از ویژگی  
 شاید این تصویر ها در پرتو یک بافت تمام شمول و بزرگتر تاکید کرده است، دیدن همه حوادث و تجربهتواناییبراهمیت 

هـای    با این حال، برخـی از نظـام       . گونه نباشد بزرگتر دربرگیرنده یک روح کیهانی یا یک وجود الهی باشد و شاید هم این             
 شاید از یـک نـوع هـوش         ،اعتقادی مذهبی یا معنوی، بر یک باور بنیادین به یک قدرت یا الهه برتر تاکید دارند و بنابراین                 

 ادیان الهـی و بعـضی از        ،به طور مثال  .  حمایت می کنند   ، از یک وجود الهی در زندگی فرد است        معنوی که بر پایه آگاهی    
 یا معنویت و عرفان شرقی استوار است، وجود یک خالق یا یک نیروی کیهانی که 2اشکال  معنویت که بر اساس خرد کهن

در دیـن اسـالم و   ). 2001سیسک و تورانس، به نقل از  ( تصدیق می کنند     ،های آن را فرا گرفته است       همه زندگی و تجربه   
در بین ایرانیان مسلمان، اولین اصل از اصول دین، اعتقاد به وجود خدای یگانه است، که همه جا حضور دارد و بـر همـه                         

 ، اعتقاد به حضور فراگیر خداوند بسیار مورد تاکید واقع شـده، بـه              کریم در قرآن . افکار و اعمال انسان ها بینا و شنوا است        
از نتـایج   ) 59سوره حـشر، آیـه      (و فراموشی خویشتن    ) 124سوره طه، آیه    (طوریکه در این کتاب مقدس، زندگی سخت        

بهترین اقسام ایمان آن است که بـدانی هـر          ) ص(از نظر حضرت محمد     . فراموشی یاد خداوند در این دنیا ذکر شده است        
یانگر ظرفیت انـسان بـرای پرسـیدن سـؤاالت بنیـادین و             هوش معنوی ب  ) 2001(از نظر ولمن     ∗∗.جا هستی خدا با توست    

طور هم زمان تجربه یکپارچگی و پیوند بین هر کدام از ما و جهانی که در آن زندگی می ه اساسی درباره معنای زندگی و ب
به پرسش  هوش معنوی را مربوط     ) 2000(زوهر و مارشال    .  بر جنبه تجربی آن نیز تاکید دارد       ، ایشان  در نتیجه  .کنیم، است 

این نوع سؤال کردن تا حدی به جستجو و تعمق درباره معنای زیرین تجربه ها و مشکالت                 . دانندهای چرا و چه می      سؤال
معنوی افراد را از مسائل وجودی و معانی زیرین و پنهان آگـاه کـرده و                این امکان وجود دارد که هوش     . زندگی اشاره دارد  

ممکن است، تصور شود که هوش معنوی تا حدی ظرفیت ذاتـی            ). 2001ولمن،  (رسند  قادرمی کند که با آن ها به توافق ب        
و مهم تر این که، به فرد یـک حـس   ) 2000زوهر و مارشال، (مغز و روان، برای یافتن معنا در تجربه ها و مشکالت باشد          

وشی که به واسطه آن افراد ر). 2000؛زوهر و مارشال، 2001ولمن،  ؛2002سیسک،  ؛2000امونز، (شهودی از معنا می دهد 
؛ بـه نقـل از      2001،  5مـک گیچـی   (های روزمره خود را در داخل یک بافـت بزرگتـر ببیننـد                می توانند، زندگی و فعالیت    

بنابراین، هوش معنوی، هوشی است که با آن می توان، کارها و زندگی خود را در یک بافت وسیع تر، غنی                     ). 2004ناسل،
 نسبت به دیگر روش ها و مسیرها را ارزیابی          6و می توان معناداری یک روش یا یک مسیر زندگی         تر و با معناتر قرار داده       

                                                 
1 - ancient  wisdom 
2 - Mc  Geachy 
3  - life-path 
4  - Mac Hovec 

  . 32، ص2بحاراالنوار، ج ∗
  .229، ص 1385نهج الفصاحه، ابو القاسم پاینده، نشر بدرقه جاویدان، چاپ هفتم،  ∗∗
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در نتیجه، می تواند به فرد کمک کند، از تفاوت ها فراتررفته و از دیدگاهی کل نگرانه همه                  ). 2000زوهر و مارشال،    (کرد  
  ).2002، 1مک هاوک(چیز را ببیند و آنها را ارزیابی کند 

 3نـام منطقـه خداونـد     ه   درباره این که در مغز محلی ب       2ی پژوهشی عصب شناختی راماچاندران و پرسینگر      ها  یافته
؛زوهـر و مارشـال،     2002دیوید سون،   (وجود دارد در حوزه روانشناسی عام پسند بسیار مورد توجه قرار گرفته است              

هـای    بکه از لحاظ عصب شناختی در ل       می نگرند    4بعضی ها به منطقه خداوند به عنوان یک مرکز  معنویت          ). 2000
هـای    تجربه هـا و برداشـت  ، حاوی پیوندهای عصبی هستند که گفته می شود،رسد قرار دارد و به نظر می      5گیجگاهی

پژوهشگران این پدیده گـزارش     . دهند و آن ها را درون بافت بزرگتری از معنا قرار می دهند            فردی را با هم پیوند می     
شود، تغییراتی  ش سالمت روانی هنگامی که از کلمات یا موضوعات مذهبی یا معنوی استفاده می             داده اند که در پژوه    

، بـه نقـل از   2001؛مـک گیچـی،   2002دیویـد سـون،   (های گیجگاهی آزمودنی ها ایجاد می شود    بهای ل   در فعالیت 
قـش زیـست شـناختی دارد        یـک ن   6 اعتقاد بر این است که منطقه خداوند در تجربه عرفـانی           ،همچنین). 2004ناسل،  

در حمایت از این عقیده، پژوهش در علم اعصاب نشان می دهد که برای تجربـه عرفـانی                  ). 2000زوهر و مارشال،    (
، به نقل از    1999،  7دی اکویلی و نیوبرگ   (یکی بودن و پیوستگی یک اساس عصبی در مناطق لیمبیک مغز وجود دارد              

هـای عـصب      ی نمی تواند دال بر معنویت کاهش پذیر یا وابسته به فعالیـت            با این حال چنین یافته های     ). 2004ناسل،  
شناختی باشد، اما به سادگی می گویند که ممکن است یک ساختار فیزیولوژِیکی حمایت کننده از وجود آن در مغـز                     

از وجود یک   های نوروفیزیولوژیکی      شاید بتوان این گمان را داشت که بعضی از پژوهش          ،بنابراین. وجود داشته باشد  
ایـن  ). 2002 ،8دیوید سون (پایه عصبی برای یکپارچه سازی و دادن معنا به تجربه ها و هستی فرد، حمایت می کنند                  

پایه عصبی آزمایشی ممکن است، به عنوان یک ساز و کار فیزیولوژیکی پنهان بـه شـکلی بـالقوه مـشاهده شـود کـه                    
 بیمـارانی کـه     ، ممکن سازد، برای مثـال     ،ۀ هوش معنوی است   های شناختی پردازش اطالعات را که ویژ        اجرای حالت 

تحت عمل قطعه برداری گیجگاهی قرار گرفته اند، در عین حال که نمی توان گفت  معنویت آنها در نتیجه در آوردن            
قسمتی از مغزشان نابود شده است، این امکان وجود دارد که به توانایی آنها جهت پردازش برخی از انواع اطالعـات                     

تواند یک احتمـال باشـد، زیـرا پـژوهش هـا هنـوز نتوانـسته انـد،         با این حال، این می  . معنوی آسیب وارد شده باشد    
. مشخص کنند که عملکرد و ابراز هوش معنوی به چه میزان تحت تاثیر چنین تغییرات اساسی در مغز قرار می گیـرد                     

های معنـوی  زی برای یکپارچه کردن منابع و تواناییتا حدی می توان هوش معنوی را به عنوان یک استعداد نهفته مغ   
  ).1999امونز، (های اساسی و مشکالت روزمره زندگی، دانست  جهت حل دلمشغولی

های متفاوت، اکنون شایسته است بـه ایـن سـؤال             های هوش معنوی از دیدگاه      پس از بحث درباره مفهوم و مؤلفه      
و ) 2002( مـک هـاوک      ,)2002(ازه گیری است؟ زوهر و مارشـال        پرداخته شود که آیا مفهوم هوش معنوی قابل اند        

 عمومی،شاید به این دلیل که برخالف اندازه گیری هوش. اندسازی هوش معنوی هشدار دادهعلیه کمی ,)2000(امونز

                                                 
 
2 - Ramachandran  and Persinger 
3 - god spot 
4 - spiritual  center 
5 - temporal lobe 
6 - mystical experience 
7 - D’ aquili & newberg 
8  - Davidson 
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دهنـده هـوش    دهد و روی یک مقیاس باال به پایین ارزشیابی می شود و نشان            که سرعت و درستی را مد نظر قرار می        
-هـای درسـت یـا اشـتباه در حـل      که پاسخ، کم یا زیاد است، در مورد هوش معنوی این نکته مورد پذیرش واقع شد          

یک روش برای اندازه گیری هوش معنـوی افـراد، بررسـی توصـیفات      ). 2001ولمن،  ( مشکالت معنوی وجود ندارد   
و نیـز   ) و تفسیر شخـصی از ایـن مـوارد         (های معنوی   ها، اهداف و تجربه   ذهنی آن ها از معنویت، نظام باورها، ارزش       

هـایی بـرای    راه دیگر ساخت ابزارها یـا مقیـاس       ). 2000نوبل،  (کارگیری آن و کمک به رشد شخصی است         ه  روش ب 
پرسـشنامه هـشتاد سـؤالی مـاتریس روانـی  معنویـت          . معنوی اسـت  سازی، فهم و بیان افراد از  هوش       سنجش مفهوم 

 ایـن پرسـشنامه   .معنوی افراد ساخته شـده اسـت      لگوی منحصر به فرد ابراز هوش     به منظور شناسایی ا   ) 2001ولمن،  (
شامل هفت و ). 2001ولمن، (پردازد معنوی باالتر یا پایین تر، به تمرکز و الگوسازی معنویت می         بجای سنجش هوش  

الوهیـت، مراقبـت،    : این هفت عامـل عبارتنـد از      .گیرد  های گوناگون معنوی را در بر می        عامل است، که رفتار و تجربه     
بـه  ) 2004(ناسـل   . روشن فکری، توجه به اجتماع، ادراک فراحسی، معنویت در دوره کودکی و تجربه ضربه روانـی               

-هـای مفهـوم      را که به تفاوت    SIS(1(  سؤالی  هوش معنوی    17منظور جبران نقیصه ای که در باال اشاره شد، مقیاس           
هـای     تعدادی از ابعـاد و بیـان       SIS. ساس است، ساخته است   مذهبی ح  های معنوی   معنوی بین گزارش   هوش ،سازی

، ظرفیـت هـا و   SISهای سؤال. کندده اند، اندازه گیری میکرگزارش را  ها   معنوی را که خود افراد آن     مختلف هوش 
بـر اسـاس    ) 1386( ناصـر  .کنـد معنـوی هـستند، مـنعکس مـی       هـوش  منابع عاطفی، شناختی و تجربی را که نمایانگر       

هـای معنـوی، شـکیبایی و بخـشش را بـه              خودآگاهی متعالی، تجربه  :  سوالی محقق ساخته، چهار مولفه     97پرسشنامه  
 آخرین مقیاس ساخته شده برای سنجش هوش معنوی، پرسـشنامه خـود سـنجی هـوش معنـوی                   .دست آورده است  

حـسب ویژگـی   منظور اندازه گیری سطح هوش معنوی افراد بـر          ه   ب SISRI. بوده است )  SISRI(2  ،)2007(کینگ  
 عامل تفکر   4این پرسشنامه از     .های پردازش اطالعات ساخته شده است        توانایی ها و منابع مختلف ذهنی و روش        ،ها

 سؤال تشکیل شـده     42  از  و  است شیاریووجودی انتقادی، ایجاد معنای شخصی، آگاهی متعالی و گسترش حالت ه          
معنـوی یکپارچـه   هـوش هـوش معنـوی، مقیـاس    از) 2007(م بر پایه ابعاد هفت گانه امر) 2007( امرم و دریر. است

)ISIS(3   زیبایی، بینـایی    درک مستقیم، توجه، ترکیب، مقیاس خرده 22 و شامل  سؤال   83این مقیاس از  .  را ساخته اند
، آزادی، قدردانی، خدا گونه بودن، لذت، هدف، خدمت، خود برتر، کل نگری، روش، ارتباط، تـرس، منیـت،        )درک  (

هوشـیاری، خـوش    : عبارتنـد از  مرتبط بـا آن      پنج حوزه    از سویی،  . است  راستی  و  وجود ،آشکاری ی،یگرالمتانت، ک 
قابـل   و روایی همگرای آنها در مطالعـات مقـدماتی   0/ 97همبستگی درونی این مقیاس .  راستی  و نیتی، معنی، برتری  

  ).2007امرم و دریر، ( نشان داده شده استقبول 
در بین دانشجویان دانـشگاه آزاد      ) 2007(امرم و دریر    معنوی  ارد ساختن تست هوش    استاند پژوهش حاضر هدف  

 بر این است که این ابزار وسیله ای شود جهت سنجش توانایی دانـشجویان در                 تالش .اسالمی شهرستان زنجان است   
 کـه در زمینـه      د باشـ   ابزاری برای پژوهش کسانی    ، همچنین ، در حل مشکالت روزمره خود      و استفاده از منابع معنوی   

  : می توان اهداف پژوهش را به شرح زیر بیان داشت،طور خالصهه ب. هوش معنوی عالقمند به کار هستند

                                                 
1 - spiritual  intelligence  scale (SIS) 
2 - spiritual  intelligence  self-Report inventory 
3 - integrated  spiritual  intelligence  scale (ISIS)  
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  ؛ معنویشناخت مولفه های اصلی هوش -
 . استاندارد ساختن آزمون های دیگر و پژوهش های مرتبطجهت ابزاری مناسب برای پژوهشگران دیگر  تهیه-
  . معتبر و روا برای سنجش هوش معنویتهیه وسیله ای عینی،  -

 بررسـی روایـی و اعتبـار آن در گـروه        ،برای نخستین بـار در ایـران ترجمـه شـده اسـت            ) سیاهه(چون این ابزار    
-که موضوع مورد بررسی جنبه اکتشافی دارد،  لذا تهیه پاسخ برای پرسش            با توجه به این   .  دانشجویان ضروری است  

   .استهای زیر نیز امری ضروری 
  درونی کافی وجود دارد؟ هماهنگی،معنوی تهیه شده استهایی که به منظور سنجش هوشآیا بین مجموعه پرسش -
 آیا آزمون هوش معنوی دارای روایی کافی است؟ -
 محتوای مجموعه سیاهه  هوش معنوی از چه عواملی اشباع شده است؟ -
  با نمره های هوش هیجانی همبستگی مثبت دارد؟،ست آیا مجموعه سوال هایی که برای هوش معنوی تهیه شده ا-
 های به دست آمده از سیاهه هوش معنوی با ساختارهای نظری آن مطابقت دارد؟آیا عامل -

  روش 
 جامعه آماری این پژوهش را همه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی شهرسـتان زنجـان  کـه در سـال                      

 که در سه شاخه     بود  سال    45 تا       18دامنه سنی آنان از     .  در بر می گیرد    ،ه اند   مشغول تحصیل بود    87 -88تحصیلی  
بدین منظور با توجه بـه سـه شـاخه تحـصیلی             .کردندمیتحصیلی علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی تحصیل           

به این  . ه انتخاب شد  و دو گروه دختر و پسر با روش تصادفی از هر گرو           ) علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی       (
  نفر با استفاده از روش       550شگاه آزاد اسالمی شهرستان زنجان حدود       ن نفر دانشجو در کل دا     12000ترتیب از تعداد    

   .شمارش تصادفی اعداد انتخاب شد
  83این سیاهه شامل    . ساخته شده است   ) 2007 ( امرم و دریر    است که توسط     هوش معنوی  این پژوهش، آزمون     ابزار

 12 تـا   6عه کرده و میزان موافقت خود را بر اساس میزان حاالت خود در طول               لکه دانشجویان هر گویه را مطا      ویه است گ
مقیاس اندازه گیری این ابزار، طبقه ای مرتب شده است کـه            .می کنند   درجه ای رتبه بندی    4ماه اخیر بر روی یک مقیاس       

  .ی سیاهه به صورت فردی یا گروهی امکان پذیر استاجرا. تغییر می کند)) همیشه((تا )) هرگز(( از 
اجـرای مقیـاس توسـط محقـق        .  شد  نفر انتخاب  550به منظور اجرای طرح و گردآوری داده ها نمونه ای بالغ بر             

در سه شـاخه تحـصیلی      ) دختر و پسر  (آزمون به صورت گروهی و کاغذ مدادی بر روی دانشجویان           . صورت گرفت 
بـرای کنتـرل     . دقیقه بود  45 -60حداکثر زمان برای اجرای آن      . انجام شد ) ی و علوم انسانی   علوم پایه، فنی و مهندس    (

 آزمون به صورت یکسان اجرا و تمامی مراحل اجـرای آن توسـط پژوهـشگر صـورت                  ،عوامل بیرونی موثر بر روایی    
  . دانجام شو شد که آزمون در جوی مناسب ارائه و تالشتوضیحات یکسان به آزمودنی ها . گرفت

  :استبا استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی به شرح زیر و تحلیل داده ها براساس اهداف پژوهش 
از روش های متداول آمار ) جنس(بر حسب متغیر های جمع آوری شده  برای تعیین مشخصه آماری گروه ها    -1

  .بهره به عمل آمدی توصیفی، مانند توزیع فراوانی، شاخص های گرایش به مرکز و شاخص های پراکندگ
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 . سوالی استفاده شد20 از آزمون هوش هیجانی 1برای تعیین روایی همگرا -2

  .  شد گرفتههبهر برای تعیین هماهنگی درونی و میزان اعتبار سیاهه از ضریب آلفای کرونباخ  -3
  . استبه عمل آمده ) pc (2برای بررسی روایی سیاهه از روش تحلیل مولفه های اصلی -4
مولفـه هـای اصـلی از       تحلیـل   که آزمون از چند عامل اشباع شده اسـت، پـس از اجـرای                 این   برای بررسی  -5

 .گردیداستفاده  چرخش متمایل
 tدست آمده از آزمـون      ه  برای بررسی و تعیین تفاوت معنادار بین گروه های دختر و پسر از نظر عامل های ب                 -6

  .فاده شدتگروه های مستقل اس

  یافته ها
.  سـیاهه هـوش معنـوی اسـت        نرم یابی دف اصلی پژوهش حاضر بررسی اعتبار، روایی و         هشتر آمد،   یپ  چه چنان

 و 76، 2سوال های . برای برآورد ضریب اعتبار سیاهه هوش معنوی از فرمول کلی ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد  
. ذاری شـد  با کل تست دارای ضریب همبستگی منفی بود، در نتیجه، این سه سوال به صورت معکـوس نمـره گـ              79

 که همبستگی ضعیفی با کل تـست داشـتند، از مجموعـه             82 و   75،  74،  60،  55،  44،  26،  22،  18،  13،  9سوال های   
با اجرای چندین بار تحلیـل عـاملی        اما در گام بعدی     .  به دست آمد   916/0سوال ها حذف و ضریب اعتبار کل تست         

عامل های اسـتخراج شـده دارای بـار عـاملی معنـادار               در هیچ یک از       50 و 39 ،32 ،29 که سوال های     شدمشاهده  
رسـید، کـه     909/0 سـوالی بـه      68حـذف و اعتبـار کـل مجمـوع          نیـز    سوال   4این  در نتیجه،   نبود،   ) 3/0بزرگتر از   (

 سـوالی   83 سوال از کـل تـست        15در مجموع تعداد     .نشاندهنده این است که آزمون از اعتبار باالیی برخوردار است         
و پرسش ) r  =543/0(   بیشترین همبستگی80پرسش . در مجموعه تست هوش معنوی باقی ماند سوال 68حذف و 

  .را با نمره کل مجموعه نشان داد) r  = 044/0( کمترین همبستگی 23
مهمترین پرسش که باید درباره هر نوع روش سنجش صورت گیرد، این است که آن روش تا چه حد روا است؟                     

دراین پژوهش، شواهد مربوط    . نجش چیزی را اندازه بگیرد که برای آن ساخته شده است          منظور این است که ابزار س     
  . گردآوری شد) روایی همگرا  و روایی سازه(به دو نوع روایی 

عـاملی،  تحلیل. است عاملیها روش تحلیل  های گوناگونی وجود دارد که یکی از آن       برای تعیین روایی سازه روش    
های جدیـد   ازی و تو سعه ابزارهای روان سنجی، تحلیل داده ها به منظور کشف سازه             اصطالحی است که برای رواس    

ـ .. .، سبک های مدیریتی، عالئـق شـغلی و        صاحبه ها و کمک به تدوین تئوری تحلیل محتوا و مواد م          رود کـار مـی   ه  ب
  :برای انجام تحلیل عاملی رعایت مفروضه های زیر ضروری است). 1384هومن،(

 در ایـن    KMOانـدازه   .  و بـاالتر از آن باشـد       6/0که باید حداقل     ) KMO  (3ونه برداری شاخص کفایت نم  ) 1
  . است که اجرای تحلیل عاملی را برای پژوهش قابل توجیه می سازد879/0پژوهش 

برای بررسی درباره این مطلب که آیا ماتریس همبستگی داده ها در جامعـه صـفر نیـست، از آزمـون کرویـت                       ) 2

                                                 
1  - convergent 
2  - principicual components(pc) 
3  - Kaiser   Meyer   Olkin (KMO) 
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هدف از اجرای این آزمون، رد فرضیه صفر مبنی بر درست بودن ماتریس همانی است کـه                 . ه می شود   استفاد 1بارتلت
در پـژوهش حاضـر مقـدار       ). 1384هـومن، ( باشـد » 0«و همه عناصر غیر قطری آن در جامعـه          » 1«عناصر قطری آن    

 می توان ادعا کـرد کـه        ،ین است، بنابرا  001/0 و سطح معناداری آن      786/8206آماری آزمون بارتلت برابر با      مشخصه
 .بین متغیر ها در جامعه همبستگی وجود دارد

هـا  پژوهشگران به منظور بررسی درباره ماهیت روابط بین متغیرها و نیز دستیابی به تعریف و نامگـذاری عامـل        )3
متر از این حدود را      مهم و با معنا دانسته و ضرایب ک        اه را در تعریف عامل    40/0 و گاه باالتر از    30/0ضرایب باالتر از    

 به عنوان   30/0در این پژوهش بار عاملی با ضرایب        ). 1384هومن،( در نظر گرفته اند   ) عامل تصادفی (به عنوان صفر    
ـ  30/0 اگر بار عاملی سوالی روی تمام عوامل چرخش یافته کمتر از             ، در نتیجه  ،بار عاملی قابل قبول انتخاب شد       ود، ب

 .شداز آزمون کنار گذاشته باید 
 .هر یک از عامل ها باید  دست کم متعلق به سه سوال باشد )4
 .عامل ها باید از اعتبار کافی برخوردار باشد )5

 و سطح معنادار بودن مشخصه آزمون کرویـت بارتلـت نیـز             897/0 برابر   KMO، مقدار   طور که در باال آمد    همان
فت کـه اجـرای تحلیـل عـاملی بـر اسـاس مـاتریس                بر پایه هر دو مالک می توان نتیجه گر         ،بنابراین. است) 001/0(

عالوه بر این، برونداد اولیه کامپیوتر نیز نشان        .  همبستگی حاصل در گروه نمونه مورد مطالعه قابل توجیه خواهد بود          
می دهد بـر پایـه        که نشان    ، است 000000015/0می دهد مقدار دترمینان ماتریس همبستگی عددی غیر صفر یعنی             

  . راج عامل ها امکان پذیر استداده ها استخ
اجرای تحلیل عاملی مواد مقیاس سنجش هوش معنوی برای تعیین مقدار عوامل اشباع شده از ایـن مقیـاس، سـه             

  : استدادهمورد توجه قرار را شاخص عمده 
 2اسـکری نمودار ارزش هـای ویـژه کـه         ) 3نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل ؛               ) 2ارزش ویژه ؛        ) 1

  . شودنامیده می
- ارزش، نـشان داد، به دست آمـد  ) Pc( اجرای تحلیل مولفه های اصلی با روش         بامشخصه های آماری اولیه که      

 57 عامل بـر روی هـم        20درصد واریانس مشترک بین متغیرها برای این        . تر از یک است     عامل بزرگ  20های ویژه   
 درصـد از    9/43 که به انـدازه      شد عامل استخراج    12پرسش ها   از مجموعه   . کرددرصد کل واریانس متغیرها را تبیین       

  .کرد درصد کل واریانس متغیرها را توجیه 977/10سهم عامل یکم با ارزش ویژه . کردواریانس را تبیین 
نمودار شیب دار اسکری، طرحی از واریانس کل تبیین شده به وسیله هر متغیر را در ارتباط با سایر متغیرها نشان                     

. های بزرگ در باال و سایر عامل ها با شیبی تدریجی در کنار هـم نـشان داده شـده اسـت                      در این طرح عامل    .دهدمی
از ایـن نمـودار مـی       . شـود  ام شروع می   k تعداد عامل های حقیقی باشد، اسکری از عامل          kتجربه نشان داده که اگر      

ها متمایز است، اما شیب     و از سهم بقیه عامل    توان استنباط کرد، سهم عامل نخست در واریانس کل متغیرها چشمگیر            
با توجه به ایـن      .نمودار بعد از عامل دوازدهم از بین می رود و در واقع فالت نمودارازعامل دوازدهم شروع می شود                 

                                                 
1  - bartlett 
2  - scree   
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مناسب برای چـرخش    های عامل ،خط تغییر می کند، بنابراین    ها جایی است که شیب    برش برای چرخش عامل   که نقطه 
  . عامل است12از این روش با استفاده 

  و عامـل  1/4عامـل دوم  ،  درصـد 1/16 عامل اول قبل از چـرخش  داد،واریانس تبیین شده توسط عامل ها نشان    
 عامل اول قبـل از      ، عامل استخراج شود   12 اگر در این پژوهش      بنابراین،.  کرد واریانس را تبیین  .. .  درصد و   2/3سوم  

بقیه عامل هـا    . از واریانس را تبیین می کند     .. .  درصد و   2/3د، عامل سوم      درص  1/4 درصد، عامل دوم     1/16چرخش  
 عامـل بـرای اسـتخراج    12 با توجه به مقدار واریانس تبیین شده،         لذا،. هر کدام سهم ناچیزی در تبیین واریانس دارند       

مل استخراج شد کـه در     عا 12،  ی سوال 68بر پایه نتایج به دست آمده از اجرای تحلیل عاملی، از مجموعه             . بود مناسب
  . کرد درصد واریانس کل متغیر ها را توجیه 9/43مجموع 

،  سوالی سیاهه هوش معنوی که از طریق تحلیل مولفه های اصلی به دسـت آمـد                68میزان اشتراک مواد مجموعه     
 اشـتراک بـه    و کمتـرین میـزان  571/0 و 582/0 به ترتیب با 80 و 46بیشترین میزان اشتراک به سوال های  نشان داد،   

  .شت اختصاص دا277/0 و 242/0 به ترتیب با 10 و 14سوال های 
 بـرای   اسـکری پس از تعیین تعداد عوامل مناسب قابل استخراج با توجه به مقدار واریانس تبیین شـده و نمـودار                    

هدف از ایـن روش، رسـیدن بـه سـاختار سـاده             .  عامل مشخص شده، چرخش داده شد      12رسیدن به ساختار ساده،     
 که نتایج پـس     داد مولفه استخراج شده نشان      12 اطالعات به دست آمده پس از چرخش متمایل برای           ،بنابراین .است

  . مالحظه می شود1 ماتریس ساختار یافته در جدول .رسید چندین چرخش آزمایشی به ساختار ساده از
  

  ماتریس ساختار ساده برای عامل ها.1جدول 

  شماره سؤال  1عامل   اره سؤالشم  2عامل   شماره سؤال  3عامل 
672.  30  327.  69  648.  38  
556.  64  666.  46  638.  80  
554.  30  584.  67  633.  40  
500.  41  547.  83  589.  24  
429.  12  435.  668  549.  28  
428.  59  362.  8  443.  73  
348.  43  359.  35  434.  42  
    330.  79  393.  19  
        380.  69  
        355.  16  
        353.  1  
        352.  71  
        340.  76  
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        336.  81  
        330.  7  

   1ادامه جدول 
  شماره سؤال  4عامل   شماره سؤال  5عامل   شماره سؤال  6عامل 
584.  56  321.  69  337.  16  
542.  61  302.  1  483.  6  
475.  63  402.  58  433.  5  
439.  34  629.  70  419.  17  
411.  31  555.  51  412.  58  
360.  65  477.  52  388.  15  
    390.  49  376.  2  
    370.  56  358.  14  
        348.  8  
  شماره سؤال  7عامل   شماره سؤال  8عامل   شماره سؤال  9عامل 
592.  54  687.  11  652.  66  
459.  53  610.  33  522.  27  
300.  10  360.  25  454.  47  
340.  45      353  21  
  شماره سؤال  10عامل   شماره سؤال  11عامل   شماره سؤال  12عامل 
556.  77  509.  23  534.  3  
508.  78  503.  57  490.  4  
371.-  36  416.  37  430.  62  
        391.  45  

  
 با استفاده   ، عامل استخراج شده   12  نشان داده شده است، چنانچه     1طور که ساختار ساده عامل ها در جدول         همان

رکا با یک عامل همبسته بوده و تشکیل یـک خـرده         از شیوه متمایل چرخش داده شود، مجموعه پرسش هایی که مشت          
  :آزمون می دهند، به شرح زیر به دست می آید

  .7 ،81 ،76 ،71 ،1 ،16 ،69 ،19 ،42 ،73 ،28 ،24 ،40 ،80 ،38 سوال های :عامل یکم
  .79 ،35 ،48 ،68 ،83 ،67، 46سوال های : عامل دوم
  .43 ،59 ،12 ،41 ،30 ،64،  20 سوال های :عامل سوم

  .8 ،14 ،2 ،15 ،58 ،17 ،5 ،6 سوال های :عامل چهارم
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  .49 ،52 ،51 ،70 ،72 سوال های :عامل پنجم
 .65 ،31 ،34 ،63 ،61 ،56 سوال های  :عامل ششم
  .21 ،47 ،27 ،66 سوال های :عامل هفتم
 .25 ،33 ،11 سوال های :عامل هشتم
 .10 ،53 ،54 سوال های :عامل نهم
  .45 ،62 ،4 ،3 سوال های :عامل دهم

  .37 ،57 ،23 سوال های :عامل یازدهم
  .36 ،78 ،77 سوال های :عامل دوازدهم

  :شد به شرح زیر نامگذاری ،آمده پس از استخراج عامل ها، خرده آزمون های به دست
      ؛هوشـیاری    -5    مـسئله؛  حل -4      ؛  روشن فکری  -3       ؛ مĤبانهرفتار فضیلت  -2     ؛فردی   خودآگاهی -1

  ؛ تی الوه-11؛      قیعم شهود-10معنا؛     -9     ؛   پرسشگری وجودی-8    ؛  مراقبت-7    نگر بودن؛  کل-6
  .درونی نظارت-12

روایی همگرا به نوعی روایی گفته می شود که از طریق همبستگی های قوی بین اندازه های مربوط به یک سـازه                      
در پژوهش حاضر برای بررسی ایـن نـوع روایـی از    ). 1381مه هومن،    ؛ترج 1982ثرندایک،  (کلی مشخص می شود     

 20 همبستگی بین فـرم      ،بدین ترتیب .  سوالی هوش هیجانی با پرسشنامه هوش معنوی استفاده شد         20همبستگی فرم   
 ایـن   دهـد مینتایج نشان   .  نفر محاسبه شد   98سوالی هوش هیجانی و هوش معنوی بر روی گروه نمونه ای به حجم              

  .  معنادار است01/0و بیانگر آن است که همبستگی بین دو فرم در سطح  /465 برابر ضریب
طور که پیش تر آمد، مواد پرسشنامه هوش معنوی بر پایه مقیاس چهار مقوله ای هرگز، به ندرت، گـاهی و                      همان

و نمره های پایین آن     نمره های باالی آن معرف هوش معنوی باال         .  درجه بندی شده است    3 تا   0همیشه با نمره های     
مشخصه های آماری نمره های حاصل از پرسشنامه ها برای هر دو گروه پـسر            . نشان دهنده هوش معنوی پایین است     
  .                  آمده است2و دختر و برای کل گروه در جدول 

  
    مشخصه ها ی آماری نمره های هوش معنوی به تفکیک گروه و کل گروه.2جدول 

   خطای کشیدگی   چولگی  خطای چولگی دارد   خطای میانگین   کشیدگی  انگین  میانه    نما    انحراف استانگروه  می
  

  4/0            -82/0            28/0           50/0        02/0            32/0        40/2   18/2    12/2دختران    
  8/0            -71/0          36/0          -10/0        03/0              35/0       18/2    15/2    08/2پسران     
  1/0            -71/0            22/0          22/0         02/0             33/0       18/2   16/2     11/2کل گروه  

  
لعه، شاخص های گـرایش بـه مرکـز در گـروه            چنان که در جدول باال دیده می شود، بر پایه گروه های مورد مطا             

بدین ترتیب می توان گفت به گونه کلـی دختـران از توانـایی  معنـوی بـاالتری                   . دختران بیشتر از گروه پسران است     
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انحراف استاندارد نمره ها نیز نشان می دهد، میزان پراکندگی نمره ها در گروه پسران اندکی بـاالتر                  . برخوردار هستند 
 در بخش اطالعات    tبررسی معنادار بودن تفاوت میان نمره های دو گروه با استفاده از آزمون              (ان است   از گروه دختر  

چولگی نمره ها نشان می دهد در هر دو گروه چولگی منفـی اسـت و شـکل توزیـع آنهـا                      ). جانبی آورده شده است   
  . تقریبا متقارن است، این مشخصه در گروه دختران اندکی بیشتر از پسران است

  در سـطح      8 و   7 ،3 ،2 در عامـل هـای       ، بین میانگین نمرات دو گروه دختـران و پـسران           نشان می دهد   3جدول  
ایمان به  پسران و دختران در عامل های  راستی عمیق،          میانگین نمرات   یعنی بین   .   تفاوت معنادار است    05/0 و   01/0
 دختران باالتر از پسران  نمراتامل فوق میانگیندر هر چهار ع. ، حقیقت جویی و  کنجکاوی  تفاوت وجود دارد       خدا
در .  عامـل دیگـر، از آوردن آن صـرفنظر شـد    8به دلیل معنادار نبودن تفاوت دو گـروه پـسران و دختـران در      . است

  .دو گروه پسران و دختران تفاوت معنادار نبودمیانگین نمرات  بین ،مجموع
  

  ر عامل های استخراج شده  مقایسه بین دو گروه پسران و دختران د.3جدول 
                 سطح معناداری t    عامل ها       میانگین دختران         میانگین پسران           درجه آزادی       

2                  44/2                     34/2                    490               29/2                  02/2   
3                  26/2                     02/2                    490               19/5                   01/0  
7                  20/2                     06/2                    490               78/2                   05/0  
8                  43/2                     28/2                    490               74/2                   01/0  
  

به منظور تعبیر و تفسیر نمره های هر فرد، الزم است نمره های خام وی در مقیاسی بیان شود که چارچوبی کلـی                       
 این است که وضع نسبی      ،مقصود از این مقیاس که نرم یا هنجار خوانده می شود          . برای مقایسه نمره ها به دست دهد      

ع مناسب آن است که فردی می تواند به گونه منطقـی            گروه مرج . و مرتبه فرد را در یک گروه مرجع مناسب بیان کند          
برای دستیابی به این اهداف در پژوهش حاضر، نمـره هـا بـه صـورت نـرم هـای                    ). 1381هومن،  (با آن مقایسه شود     

در مورد نرم هـای درصـدی، نمـره هـای           . درصدی و مقوله ای به تفکیک جنس و کل گروه ها نشان داده شده است              
صدهایی تبدیل شده است که نشان می دهد، چند درصد آزمودنی ها در گروه نرمی پایین تر از        خام آزمودنی ها به در    

 ارائـه  5 و 4به همین منظور جداول نرم درصدی هر گروه به تفکیک جنس در جـدول        . نمره به خصوصی قرار دارند    
را مشخص کرد، چند درصـد  به این ترتیب با داشتن میانگین نمره خام هر فرد می توان وضعیت نسبی او         . شده است 

  . از افراد دیگر، هوش معنوی بیشتری یا کمتری نسبت به او دارند
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  نرم های درصدی سیاهه هوش معنوی برای دختران.  4جدول 
درصد 
 تجمعی 

درصد 
 فراوانی 

درصد   نمره  فراوانی 
 تجمعی 

درصد 
  فراوانی 

درصد   نمره    فراوانی 
  تجمعی 

درصد 
 فراوانی 

  ره نم فراوانی 

1,06      1   0   0     1,82      3   1  17     2,26      9   3  64 
1,07      1   0   1     1,84      5   2  19     2,28      5   2  66 
1,18      1   0   1     1,85      4   1  20     2,29      5   2  67 
1,21      1   0   1     1,87      1   0  20     2,31      7   2  70 
1,29      1   0   2     1,88      5   2  22     2,32      7   2  72 
1,31      2   1   2     1,90      2   1  23     2,34      4   1  73 
1,35      1   0   3     1,91      1   0  23     2,35      8   3  76 
1,37      2   1   3     1,93      2   1  24     2,37      5   2  78 
1,38      1   0   4     1,94      4   1  25     2,38      5   2  79 
1,40      1   0   4     1,96      2   1  26     2,40     11   4  83 
1,41      1   0   4     1,97      2   1  26     2,41      2   1  84 
1,46      2   1   5     1,99      5   2  28     2,43      2   1  84 
1,51      1   0   5     2,00      4   1  30     2,44      4   1  86 
1,54      1   0   5     2,01      8   3  32     2,46      5   2  87 
1,57      1   0   5     2,03      4   1  34     2,47      3   1  88 
1,59      2   1   7     2,04      5   2  35     2,49      7   2  90 
1,60      1   0   7     2,06      4   1  37     2,50      5   2  92 
1,62      3   1   8     2,07      6   2  38     2,51      3   1  93 
1,63      1   0   8     2,09      7   2  41     2,53      2   1  94 
1,65      3   0   9     2,10      2   1  41     2,54      3   1  95 
1,66      2   1  10     2,12      6   2  43     2,56      2   1  95 
1,68      1   0  10     2,13      4   1  45     2,57      5   2  97 
1,69      2   1  11     2,15      5   2  46     2,59      4   1  98 
1,71      5   2  13     2,16      9   3  49     2,60      1   0  99 
1,72      1   0  13     2,18      9   3  52     2,62      1   0  99 
1,74      2   1  13     2,19      3   1  53     2,66      1   0  99 
1,75      2   1  14     2,21     10   3  57     2,68      1   0 100 
1,76      2   1  15     2,22      5   2  58     2,74      1   0 100 
1,78      1   0  15     2,24      3   1  59 
1,79      2   1  16     2,25      6   2  61 
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    نرم های درصدی سیاهه هوش معنوی برای پسران.5جدول 
درصد 
  تجمعی 

درصد 
  فراوانی 

درصد   نمره  فراوانی 
 تجمعی 

درصد 
 فراوانی 

درصد   نمره     فراوانی 
 تجمعی 

درصد 
 فراوانی 

  نمره  فراوانی 

1,04      1   1   1     1,84      1   1  23     2,25      4   2  68 
1,19      1   1   1     1,87      2   1  24     2,26      4   2  70 
1,21      1   1   2     1,88      1   1  25     2,28      3   2  42 
1,29      1   1   2     1,90      1   1  25     2,29      4   2  74 
1,31      1   1   3     1,91      4   2  27     2,31      2   1  75 
1,34      2   1   4     1,93      3   2  29     2,32      2   1  76 
1,38      1   1   4     1,94      1   1  30     2,34      3   2  77 
1,43      1   1   5     1,96      4   2  32     2,35      3   2  79 
1,47      3   2   6     1,97      3   2  33     2,37      2   1  80 
1,49      3   3   8     1,99      2   1  34     2,38      3   2  82 
1,50      1   1   9     2,00      4   2  37     2,40      1   1  82 
1,56      1   1   9     2,01      4   2  39     2,41      2   1  83 
1,57      3   2  11     2,03      3   2  40     2,43      2   1  84 
1,59      1   1  11     2,04      1   1  41     2,44      2   1  85 
1,60      1   1  12     2,06      3   2  42     2,46      1   1  86 
1,62      1   1  12     2,07      1   1  43     2,47      3   2  88 
1,65      1   1  13     2,09      3   2  45     2,50      1   1  88 
1,66      3   2  15     2,10      5   3  47     2,51      5   3  91 
1,68      1   1  15     2,12      1   1  48     2,54      1   1  91 
1,71      1   1  16     2,13      3   2  49     2,56      5   3  94 
1,72      2   1  17     2,15      4   2  52     2,57      4   2  96 
1,74      3   2  18     2,16      5   3  54     2,62      1   1  97 
1,75      2   1  19     2,18      6   3  58     2,65      2   1  98 
1,76      3   2  21     2,19      4   2  60     2,66      1   1  98 
1,78      1   1  22     2,21      5   3  62     2,68      1   1  99 
1,79      1   1  22     2,22      4   2  65     2,69      1   1  99 
1,82      1   1  23     2,24      2   1  66     2,78      1   1 100 

 
رجه از ضعیف تـا  با توجه به آن چه پیش ترگفته شد، برای نمره های آزمون هوش معنوی، نرم مقوله ای با پنج د                   

 نرم مقوله ای به تفکیک جـنس        7 و   6در جداول   . قوی بر اساس تقسیم بندی درصدی توزیع نرمال نمره ها تهیه شد           
  . ارائه می گردد
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  نرم مقوله ای سیاهه هوش معنوی برای دختران. 6جدول 

  مقوله                        میانگین نمره ها             جمع نمره های خام
  169 - 186                           48/2 – 74/2قوی                          
  158 - 168                          32/2 – 47/2نسبتا قوی                   
  137 - 157                          01/2 – 31/2متوسط                       
  114 - 136                          67/1 – 00/2نسبتا ضعیف                 

   و پایین تر113  و پایین تر                     66/1ضعیف                         
  

   نرم مقوله ای سیاهه هوش معنوی برای پسران.7جدول 
  مقوله                        میانگین نمره ها            جمع نمره های خام

  171 - 189                          51/2 – 78/2                         قوی 
  155  - 170                         27/2 – 50/2نسبتا قوی                   
  133 - 154                          95/1 – 26/2متوسط                      
  107 - 132                          57/1 – 94/1نسبتا ضعیف                

   و پایین تر106 و پایین تر                      56/1ضعیف                        

  بحث 
 پرسـشنامه هـوش معنـوی در دانـشجویان     نرم یـابی پژوهش حاضر با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و  

 498پس از اجرای پرسشنامه هـوش معنـوی بـر روی            . جان انجام شد  دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان زن       
  .  مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتآوری شدهاطالعات جمعنفر دانشجوی دختر و پسر، 

نتـایج  » آیا ابزار مورد پژوهش از اعتبـار کـافی برخـوردار اسـت؟              « در مرحله بعدی برای پاسخ به این سوال که          
 سوال به علت همبستگی ضعیف با کل آزمون، از مجموعـه سـواالت و               11  که دهدمی نشان   حاصل از اجرای آزمون   

، در نتیجه ضریب اعتبـار آزمـون      .  سوال نیز به علت داشتن بار عاملی ضعیف از مجموعه سواالت حذف شد             4تعداد  
بـه دسـت    909/0ابر    بر   82 و 75 ،74 ،60 ،55 ،50 ،44 ،39،  32 ،29 ،26 ،22 ،18 ،13،    9پس از حذف سوال های      

 را بـرای    97/0ضـریب اعتبـار     ) 2007(همچنان که در پژوهش های قبلـی امـرم و دریـر             . است که اعتبار باالیی     آمد،
  . سوالی هوش معنوی به دست آوردند83پرسشنامه 

از روش  » سیاهه هوش معنوی از چند عامل اشباع شده است؟        «برای بررسی روایی سازه و پاسخ به این سوال که           
 سوال به دلیـل نداشـتن بـار         4با استفاده از شیوه چرخش متمایل       . استفاده شده است   ) Pc(حلیل مولفه های اصلی     ت

عاملی معنادار و همبستگی ضعیف با کل سواالت از کل مجموعه آزمون حذف شدند و با توجـه بـه مفروضـه هـای                       
 برای اطمینان از    ،همین طور . دشل استخراج    عام 12تحلیل عاملی، و درصد تبیین واریانس و شیب نمودار در نهایت            
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 همبستگی باالیی بین آزمون هـوش معنـوی         دهدمینشان  ج  ینتا. شدبهره گرفته   روایی ابزار پژوهش از روایی همگرا       
 و  KMO کفایت نمونه برداری با اسـتفاده از انـدازه           ،قبل از اجرای تحلیل عاملی    . وآزمون هوش هیجانی وجود دارد    

 مبنی بر درست بودن ماتریس همسانی در جامعه به وسیله آزمون کرویت بارتلـت اجـرای تحلیـل                 نیز رد فرض صفر   
  . شدتوجیه پذیر عاملی

. ماتریس عاملی نشان می دهد عامل نخست دارای بیشترین بار عاملی و سهم آن نیز از سایر عامل ها بیشتر است                    
، 1هـای  سوال.  عامل اشباع شده است    12خوردار و از     این مقیاس از روایی کافی بر      مشخص کرد، نتایج تحلیل عاملی    

 که بار عاملی آن ها بر دو عامل متمرکز بوده است، احتماال سواالتی پیچیده هستند و بهتر است             69 و 59،  58،  45،  16
 به منظور ساده سازی عوامل اسـتخراجی از چـرخش متمایـل             .در پژوهش های آتی مورد بررسی و تغییر قرار گیرند         

از یافته های این پژوهش که بر پایه طرح نمونه برداری و از آزمون های آماری مبتنی بر تحلیل عاملی و                     . ه شد استفاد
بحث هوش معنوی نتایج ذیـل      روش تحلیل مولفه های اصلی است و با بهره مندی از پیشینه پژوهشی در خصوص م               

  :حاصل شد
هوش معنوی، ) 2001(از نظر بوزن  . اهی فردی است   سوال همبستگی قوی دارد و بیانگر خود آگ        15عامل یکم با    

توانـد    هوش معنوی می  ) 2001(سک  یاز نظر س  . ت خود در آن   یموقع نییعبارت است از آگاهی هر فرد از جهان و تع         
نـه تنهـا از بـدن بلکـه از          (شـود     شتن آگاه می  یش از ابعاد خو   یش از پ  یق که در آن فرد ب     یک خودآگاهی عم  یبه عنوان   

شه در مورد خود، وارسی     یق اند یتوانند از طر     خود شناسی و خودآگاهی شخصی می      .ف شود یتعر) وح بدن و ر   ،ذهن
رونـی بـه    یبدا کردن معنا در تجربه های     یا ها و نشانه های شهودی و پ       یام ها در رو   یکردن اهداف و آرزوها، توجه به پ      

  ). 2000سک، یس(وجود آید 
به صـورت ابتکـاری پـنج       ) 2000(امونز  . رفتار فضیلت مĤبانه است    سوال همبستگی دارد و بیانگر       7عامل دوم با    

 سپاسـگزاری،  ،بخـشش (لت مĤبانـه  یری در رفتار فضیت درگیظرف که شنهاد کرده استیمؤلفه را برای هوش معنوی پ    
  . یکی از آن مولفه ها است )...و فروتنی، احساس شفقت

 مـستلزم   هوش معنـوی  ) 2001( از نظر ولمن     .است  روشن فکری   سوال همبستگی دارد و بیانگر     7 عامل سوم با    
 از نظـر زوهـر و مارشـال         . اسـت  ری ذهنی با خواندن موضوعات معنوی و متون مقدس و بحث دربـاره آن هـا               یدرگ

     .یافته استنشانه های هوش معنوی خوب رشد از ا ها و ارزش ها یالهام گرفتن از رو) 2000(
ر یسـازد تـا تـصو        هوش معنوی ما را قـادر مـی        . است  حل مسئله  یانگر سوال همبستگی دارد و ب     8عامل چهارم با    

بـا  . میب کنـ  یـ شـود، ترک    نه بزرگتر که منجر به معنای زندگی می       یک زم یم، اعمال خود را در رابطه با        ینیبزرگتری را بب  
نـگ  یاز نظـر ک   . )2001نوبـل،    (می و آن را حـل کنـ       دادهص  یم معنا و ارزش مشکالت را تـشخ       یتوان  هوش معنوی می  

ر مـادی و    یـ ت های ذهنی و انطباقی که بر جنبه هـای غ          یهوش معنوی، مشتمل است بر مجموعه ای از ظرف        ) 2007(
های و حالت  ت هستی فرد، معنای شخصی، تعالی     یی که در ارتباط با ماه     یژه آن ها  یوه  ب. ت، استوار است  یمتعالی واقع 

وه های منحصر به فـرد حـل   یل شیی فرد در تسهیبه توانادها با توجه ین فرآنیدر عمل، ا. اری هستندیاوج گرفته هوش  
فعالیت های بـر خـالف      تمایل به   ) 2000(زوهر و مارشال    ). 2007،نگیک(مسئله، استدالل انتزاعی و سازگاری است       

  . بیان می کندافته  یژگی های هوش معنوی خوب رشدیواز   راعرف
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این مورد توانایی ایجاد یا تغییر در هوشـیاری را          .  است سوال همبستگی دارد و بیانگر هوشیاری       5عامل پنجم با    
با استفاده از درک مستقیم و ترکیب دیدگاه های افراد را منعکس می کند، به طوری که بتـوان بـه عملکـرد خـوب و                          

  ).2007 ،امرم(بهزیستی روانی دست یافت 
ش بـه   یویژگی گـرا  ) 2000(ارشال  زوهر و م  .  است  کل نگر بودن     سوال همبستگی دارد و بیانگر      6عامل ششم با    

 روشـی کـه بـه       .بیان می کند  افته   ی نشانه های هوش معنوی خوب رشد     از   رازهای گوناگون   ین چ یی ب یوندهایدن پ ید
مـک گیچـی،    (های روزمره خود را در داخل یـک بافـت بزرگتـر ببیننـد                 واسطه آن افراد می توانند، زندگی و فعالیت       

 معنوی، هوشی است که با آن می توان، کارها و زندگی خود را در یـک بافـت                   هوش). 2004؛ به نقل از ناسل،    2001
هوش معنوی می تواند به فرد کمک کند، از تفاوت ها فراتررفته و از دیدگاهی               . وسیع تر، غنی تر و با معناتر قرار داد        

  ). 2002مک هاوک، (کل نگرانه همه چیز را ببیند و آنها را ارزیابی کند 
هـای  یکـی از مولفـه    مراقبـت   ) 2001( از نظر ولمن     . است مراقبت سوال همبستگی دارد و بیانگر       4عامل هفتم با    

 وگـا و  ینـاتی مثـل     یه، مراقبه منظم و تمر    یل تغذ یندهای بدنی از قب   ی توجه به فرآ    است که شامل   هوش معنوی هفتگانه  
ری آگاهانـه   یـ گی پ .ری اسـت  ک استعداد ذاتـی بـش     یهوش معنوی   ) 2000/ 2001(ف نوبل   ی بنا بر تعر   .تای چی است  

  .)2001،نوبل( از ویژگی های هوش معنوی است  بلکه برای جامعه جهانی،سالمت روانشناختی، نه تنها برای خود
هـوش معنـوی   ) 2004( از نظـر ناسـل       . است پرسشگری وجودی  سوال همبستگی دارد و بیانگر       3عامل هشتم با    

نابع معنوی جهت شناخت بهتر موضوعات وجودی، معنوی و واقعـی           ت ها و م   یی فرد در استفاده از ظرف     یانگر توانا یب
رنـده آگـاهی از روابـط خـود بـا           یهوش معنـوی دربرگ    )2002(واگن  از نظر    .ها است حل و فصل آن   و  افتن معنا   یو  

  . ن و همه موجودات استیدیگران، زم
هـا و   ت ها و تجربـه هـا بـه ارزش         ترکیب و ارتباط فعالی   .  سوال همبستگی دارد و بیانگر معنا است       3عامل نهم با    

تفسیرهای ساختاری، هنگام مواجهه با درد و رنج  به روشی که منجر به عملکرد خوب و بهزیـستی روانـی شـود، از                  
  ).2007امرم و دریر، (مولفه های هوش معنوی است که شامل هدف و خدمت است 

ا ذهنـی    یـ   معنوی ما را بـا ذهـن جهـانی          هوش . است قیشهود عم   سوال همبستگی دارد و بیانگر        4عامل دهم با    
م یتـوان   به واسطه کاربرد هوش معنوی مـا مـی        . دهد  وند می یق است، پ  یجه شهود عم  یبزرگ و پاسخ به مشکالت که نت      

  ).2001 ،سکیس( دهیم ق سوقیا شهود عمیل یاری اصیمان را به سمت هوشیو انتخاب هاشده کپارچه ی
ونـد بـا خداونـد،    یانگر احساس پیبهوش معنوی   .  است تی الوه و بیانگر سوال همبستگی دارد      3عامل یازدهم با    

  . )2001،ولمن(  استروی الهییک منبع از نیا یک قدرت برتر ی
 آزادی درونی همـراه     هوش معنوی شامل  .  است  نظارت درونی   سوال همبستگی دارد و بیانگر     3عامل دوازدهم با    

 ).2007امرم و دریر، ( است با عمل و پاسخ بخردانه
 بـین   8 و   7 ،3 ،2در بررسی رابطه بین عامل های هوش معنوی و جنس تفاوت های معناداری جز در عامل های                  

ها و فضاهای   که هر دو جنس از تجربه      باشد    این ممکن است مربوط به   دلیل این امر    . شتدختران و پسران وجود ندا    
  . معنوی یکسانی برخوردارند
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