
 

 

 (۱۹۸۲) اليسون و پولوتزينپرسشنامه سالمت معنوی 

سؤال ۱۰سؤال آن سالمت مذهبی و  ۱۰( که ۱۹۸۲سؤالی سالمت معنوی پولوتزين و اليسون ) ۲۰پرسشنامه 

 ديگر سالمت وجودی فرد را می سنجد.

می باشد. پاسخ اين سؤاالت به  ۲۰ - ۱۲۰نمره سالمت معنوی جمع اين دو زير گروه است که دامنه آن بين 

 گزينه ای از کامال مخالفم تا کامال موافقم دسته بندی شده است.  6صورت ليکرت 
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       .کنم نمی زيادی رضايت احساس خداوند با خلوت و دعا در 1
       .رفت خواهم کجا به و ام آمده کجا از هستم، که دانم نمی 2
       است من مراقب حال همه در و دارد دوست مرا خدا که معتقدم 3
       است خوشايند و مثبت تجربه يک زندگی که کنم می احساس 4
       ندارد نقشی من زندگی در خدا که معتقدم من 5
       دارم نامعلومی آينده که کنم می احساس 6
       دارم. خاصی معنوی ارتباط خدا با من 7
       .کنم می رضايت احساس کامال و رسيده کمال حد به زندگی در 8
       گيرم. نمی نيرو و نشده حمايت خد جانب از که کنم می احساس 9
       کنم می خوبی احساس دارم رو پيش در که زندگی مسير به نسبت 10
       کند می توجه من مشکالت به خدا که معتقدم 11
       برد نمی کافی لذت ام زندگی از من 12
       ندارم. خداوند با بخشی رضايت فردی ارتباط 13
       دارم. خوبی احساس آينده ام مورد در 14
       نکنم تنهايی احساس که کند می کمک من به خدا با من رابطه 15
       است ناراحتی و رنج از پر زندگی که کنم می من حس 16
       کنم می کمال دارم احساس خدا با نزديکی ارتباط که زمانی 17
       ندارد زيادی مفهوم و معنا زندگی 18
       دارد نقش من سالمتی احساس در خداوند با ارتباط 19
       .دارد وجود بودنم زنده برای خاصی هدف معتقدم، 20

 



 

 

، ۱۲، ۹، 6، ۵، ۲، ۱و سؤاالت  ۱کامال مخالفم نمره  ۲۰و  ۱۹، ۱۷، ۱۵، 14، ۱۱، ۱۰، ۸، ۷، 4، ۳در سؤاالت 

 گرفته است.  6کامال مخالفم نمره  ۱۸و  16، ۱۳

( تقسيم ۱۲۰-۱۰۰( و باال )۹۹-41(، متوسط ) ۲۰ - ۶۰در پايان سالمت معنوی افراد به سه دسته پايين) 

؛ عبارت های با شماره فرد سالمت مذهبی و عبارت R= 82/0بندی می شود. برای پرسشنامه سالمت معنوی

 های با شماره زوج سالمت وجودی را می سنجند.

مشخص کردن منظور  در تالش برای تدوين ابزاری معتبر و پايا در مورد سالمت معنوی، ابتدا مطالعاتی جهت

مردم از کلمه معنويت انجام شد. جهت مشخص شدن درک مردم از احساس خودشان در مورد سالمت معنوی، 

از جمعيت عمومی خواسته شد تا سالمت معنوی خود را با اصطالحات خودشان توصيف کنند. مقاالت مربوط 

مورد احساس خود درباره سالمت معنوی به موضوع نيز مطالعه شان از اين دو منبع، روشن شد که مردم در 

دو گونه صحبت می کنند، برخی افراد، مشخصا از زبان مذهبی برای صحبت در مورد آن استفاده می کنند و 

 ديگران در مورد احساس خود درباره سالمت معنوی به زبان غير مذهبی صحبت می کنند.

ضوع، همپوشانی دارد، به همين خاطر، عمدا مشاهده گرديد که بعضی اوقات اين دو روش صحبت درباره مو 

تالش شد تا ابزاری برای سالمت معنوی تدوين شود که دو خرده مقياس را شامل شود: يک خرده مقياس 

برای اندازه گيری سالمت مذهبی و يک خرده مقياس برای اندازه گيری سالمت وجودی )فلسفه وجود انسان(. 

اين موضوع نيز توجه شد که ابزار مورد نظر می بايست به اندازه  به هنگام ساخت مقياس سالمت معنوی به

 (.۱۳۸۷کافی عمومی باشد تا قابل استفاده برای مردم با عقايد مذهبی و معنوی متفاوت باشد )اميدواری، 

 ( طراحی شده است.۱۹۸۳( توسط پالوتزيان و اليسون )SWBمقياس سالمت معنوی )

قسمتی از  6عبارت است که پاسخ های آن بر طبق مقياس ليکرت  ۲۰پرسشنامه حاوی  اين مقياس يک 

 می تقسيم وجودی سالمت و مذهبی سالمت گروه دو به مقياس اين. باشد می( مخالفم کامال موافقم تا کامال

 سالمت فرد های عبارت. دهد می اختصاص خود به را ۱۰ نمره و شده شامل را عبارت ۱۰ کدام هر که شود

 اين های نمره جمع معنوی سالمت کل نمره. دهند می نشان را وجودی سالمت زوج های عبارت و مذهبی

 .بود خواهد ۲۰-۱۲۰ بين که باشد می گروه زير دو

 بقيه و گيرند می را ۱ نمره «مخالفم کامال» و 6 نمره «موافقم کامال های پاسخ مثبت فعل با های عبارت در 

. گيرند می را 6 نمره «مخالفم کامال» و ۱ نمره «موافقم کامال» های پاسخ هستند، منفی فعل با که ها عبارت

-40: پايين حد در معنوی سالمت: نمود بندی دسته صورت بدين توان می را آمده دست به نمرات مجموع

 . ۱۰۰-۱۲۰: باال حد در معنوی سالمت و 41-۹۹: متوسط حد در معنوی سالمت ؛۲۰

 



 

 

 روایی و پایایی

 ايران، های دانشگاه پرستاری دانشجوی ۲۸۳ روی بر 1384 سال در عباسی توسط ايران در پرسشنامه اين

 .است شده گزارش R=  82/0پرسشنامه اين برای. است گرديده اجرا بهشتی شهيد و تهران

گرديد.  مشخص محتوا اعتبار طريق از معنوی پرسشـنامه سالمت روايی همـکاران، و سـيدفاطمی مطالعـه در 

قرار  تأييد مورد درصد 82 کرونباخ آلفای با ضريب تهران در رضايی توسط 1385 سـال در آن پايايی

 (1384.)فراهانی نيا، گرفت
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