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Abstract  Article Info 

Introduction: Spiritual intelligence survey and paying attention to how it is formed, 

especially in high school students who are at a critical stage in terms of age, has valuable 

results in the field of spirituality and its application in ensuring students' mental health. 

The present study is a mixed exploratory study that was conducted to design and 

evaluate the validity and reliability of the spiritual intelligence formation questionnaire 

for high school students.  

Methods: The statistical society included 35414 high school students in Tabriz. The 

sample size of the quantitative part was determined using Krejcie and Morgan formula 

and 380 people were selected by cluster random sampling method. After interviewing 

21 participants from the qualitative part, data saturation was obtained and a 

questionnaire was designed based on it. To determine the content validity of the 

questionnaire, qualitatively from the point of view of six experts and to analyze the 

data, exploratory factor analysis and second-order confirmatory factor analysis with 

maximum likelihood method were used.                                                                                                                                                                  

Results: The results of the analysis showed that the general structure of students' 

spiritual intelligence has the highest impact factor (0.78) with the consequences 

component and the lowest impact factor (0.64) with the context component. The results 

of the analysis showed a good fit to the designed model with experimental data and the 

validity of the formation of students' spiritual intelligence at the level of questions and 

components was confirmed. 

Conclusion: In this study, three main components of the formation of students' spiritual 

intelligence were obtained. According to the results, the questionnaire on the formation 

of spiritual intelligence of students with high validity is a tool that is valid for use in 

educational and psychological research. 
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 پرسشنامه تکوین هوش معنوی دانش آموزان دوره دوم متوسطه ساخت و بررسی پایایی و روایی  
 

 4طالبی ، بهنام 3دانشور ،زرین *2یوسف ادیب 1دیزجی  زاده  وکيل  الهه

 
 رانیا ز،یواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم ،یدرس یزیبرنامه رگروه  1

 رانیا ز،یتبر ز،ی، دانشگاه تبر یتیگروه علوم ترب 2
 ران یا ز،یواحد تبر ی، دانشگاه آزاد اسالم یتیو ترب یدانشکده علوم انسان  ،یتیگروه علوم ترب 3
 ران یا ز،یواحد  تبر ی، دانشگاه آزاد اسالم یتیو ترب یدانشکده علوم انسان  ،یتیگروه علوم ترب 4

 
 

 
 Yousef_Adib@yahoo.com. ایمیل: رانیا ز، یتبر ز، ی، دانشگاه تبر یت ی گروه علوم ترب ،ب یاد وسفیمسوول:  سندهی*نو

 ده کی چ

در دانش آموزان دوره دوم متوسطه که به لحاظ سنی در مقطع  پرداختن به مقوله هوش معنوی و توجه به چگونگی شکل گیری آن بویژه    : مقدمه

از توع مطالعات   پژوهش حاضر  حساسی قرار دارند، نتایج ارزشمندی در زمینه معنویت و کاربرد آن در تامین سالمت روانی دانش آموزان در پی دارد. 
 دانش آموزان دوره دوم متوسطه انجام شد.  یهوش معنو ینپرسشنامه تکو یاییو پا ییروا یو بررس یبه منظور طراح اکتشافی است که   آمیخته

با استفاده از فرمول    ی نفر بود. حجم نمونه بخش کمّ  35414به تعداد    یزشامل دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تبر  یجامعه آمار ها: روش

  اشباع داده   یفینفر از شرکت کنندگان بخش ک  21. پس ازمصاحبه با  یدنفر انتخاب گرد  380،   یخوشه ا  یو با روش تصادف  یینتع  نو مورگا  یکرجس
  یه جهت تجزو  از نظر شش صاحبنظر    یفیپرسشنامه به صورت ک  ییمحتوا  ییروا  یینتع  ی. براگردید  یبر اساس آن پرسشنامه طراحو    ها حاصل شد

 .استفاده شد ییمرتبه دوم با روش حداکثر درست نما ییدیتأ یعامل یل وتحل اکتشافی یعامل یل از روش تحلها   داده  یلو تحل

 یبضر  ینکمتر  ینه( و با مولفه زم78/0)یرتأث  یبضر  یشترینب  یامدهادانش آموزان با مولفه پ  یهوش معنو  تکوینداد که    ننشا  یلتحل  یجنتا : هایافته

دانش آموزان در سطح   یهوش معنو  تکوین ییبود و روا یتجرب ه هاینشانگر برازش مطلوب مدل طرح شده با داد یل،تحل یج( را دارد. نتا64/0)یرتأث
 شد. تأیید هافه  سواالت و مول

دانش    یهوش معنو  ینپرسشنامه تکو  طبق نتایج،دانش آموزان بدست آمد.    ی هوش معنو  یریگشکل   یمولفه اصل سهمطالعه    ین در ا : یریگجه ینت

 اعتبار است.  ی دارای،و روانشناخت یآموزش هایکاربرد در پژوهش یبرا  کهاست  یباال، ابزار یآموزان با روائ
 

 آموزان، پایایی، روائی   معنوی، دانش هوشپرسشنامه،   : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
نظریه  اخیر  دهه  چند  باب  طی  در  نظران  و صاحب  پردازان 

یادگیری و هوش به این نتیجه رسیدند که عالوه بر هوش عقالنی  
نیز وجود دارد که کامالً    و هوش هیجانی جنبه دیگری از هوش

شود هوش  منحصر به فرد و انسانی است. در واقع امروزه گفته می 
طور   به  و  نبوده  چیز  همه  پاسخگوی  هیجانی  هوش  و  عقالنی 
واقعی موثر نیستند، بلکه انسان به عامل دیگری نیازمند است که 

  ات یدر ادب  یهوش معنو  مفهوم[.  1هوش معنوی نامیده می شود]
  ونز یتوسط است  1996بار در سال    نیاول  یبرا  یوانشناسر  کی آکادم

بعد در سال   ا  1999و  رابرت  این  2]مطرح شد  مونزی توسط  از   .]
  [6و  5  ، 4  ، 3]مانند پژوهشگران و مؤلفان  از گروهی  بعد به تاریخ

 به مبانی توجه با را هوش معنوی مفهوم تا  برآمدند آن درصدد

 مشخص کنند. به را آن هایمؤلفه و متفاوت، تعریف کرده نظری

 گاردنر مانند روان شناسان از دیگر جریان، گروهی این موازات

معنوی مفهوم   (1999) مورد ابعاد در  را هوش   و نقد مختلف 
پیامدهای تطابق بررسی  زندگی  رویدادهای سازگاری و زندگی 

 به را هوش معنویت و از ترکیبی مفهوم پذیرش این و دادند قرار

 [. 7کشیدند]چالش 

روانشناختی  ساختار  یک  عنوان  به  را  معنوی  هوش  پینسکا 
زندگی   معنای  برای  جستجو  توانایی  عنوان  به  را  آن  و  دانسته 

در مورد    یمعتقد است هوش معنو  زین  سانتوس  [.8تعریف می کند]
ویگلس ورث آن را به عنوان   [.9]جهان است ینندهیارتباط با آفر

نیاز درونی انسان تعریف می کند تا به چیزی بزرگتر از خود متصل 
استثنایی   استعداد  دارای  یا  الهی  کنیم  می  فکر  که  چیزی  شود، 

شامل تفکر    نگیاز نظر ک  ی هوش معنو  یهامؤلفه  [.  10است ]
و    یمتعال  یاری، هشیشخص  یمعنادار  یجهی، نتیانتقاد  یوجود

[. هوش معنوی ترکیبی از 11]باشند  یم  یاری گسترش حالت هش
عناصر هوش و معنویت می باشد، هوش معنوی جنبه های بیرونی  
هوش را با جنبه های درونی درهم آمیخته و موجب توانایی ویژه  

طوری که فرد معنویت را به شکلی کاربردی    گردد به در فرد می
می  قرار  استفاده  ]مورد  اس 12دهد  هم[.   های هوش ترنبرگ 

 در آنرا و داند می انسان در فردی های تفاوت از را ناشی چندگانه

 های حوزه بر  گاردنر  نظریه [.13کند] می تعریف خاص های حوزه

ا می تأکید  مستقل ساختارهای با هوشی   ز یز منظر اسالم نکند. 
زندگ در  هدف  و  معنا  ام  ،یداشتن  و  تفکر    دیتوکل  خداوند،  به 

شکیوجود ظرف   ،ییبای،  صدر)  هوشمندیروان   تیشرح  و    ، ی( 
خدا و    ادی) دعا،  ینیو انجام مناسک د  یسپاسگزار  ،یکوکردارین

  ینظر م  به[.  2]روند  یبه شمار م  یهوش معنو  ینماز( از مؤلفه ها
  ی فرد نقش اساس  یباورها  یربنایبه عنوان ز  یرسد که هوش معنو

  یلیو عملکرد تحص  یمیخودتنظ  ژهیناگون به وگو  یها  نهیرا در زم
نشان داد که    گوپتا  یمطالعه    جیارتباط، نتا  ن یدر ا[.  14]کند  فایا

و ابعاد آن    یمیودتنظبا خ  یبه طور مثبت و معنادار   یهوش معنو
است. داشتن   همبسته  معنا  حس  شامل  معنوی  هوش  واقع  در 

ماموریت در زندگی، حس تقدس در زندگی، درک متعادل از ارزش  
به    یهوش معنو[.  15ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا می باشد]

ارزش ها م  اتیبا معنو  وندشیپ  لیدل انسان قدرت    یو  تواند به 
و    یو مشکالت فرهنگ  لیو تحول بدهد و او را در حل مسا  رییتغ

و معرفت    تیش شامل هداهو  نیچرا که ا  [.16]دهد  یاری  یمعنو
  یو عملکرد  یرونیو ب  یآرامش درون  ،یکرحفظ تعادل ف  ،یدرون

 [. 17]باشد  یم رتیهمراه با بص
مفهوم در حال ظهور در عرصه معنویت   هوش معنوی یک

می باشد،  در دنیای فعلی توسعه انسانی، نیاز مبرمی  به استفاده  
جود دارد.  مدیریت،  آموزش،  پژوهش و فناوری و از معنویت در

هوش معنوی به مردم فرصت تعمق در رفتارهای خود و پرورش  
[. از طرفی تعلیم 18ایده سالم و جامع در زندگی را می دهد ] یک

اساسی  و  مهمترین  بشر،  زندگی  در  تربیت  زندگی  و  جنبه  ترین 
ای است که نظام تعلیم و  است. جامعه سالم و توسعه یافته، جامعه

بانشاط،   پویا،  می تربیت  نظامی  چنین  دارد.  مترقی  و  تواند  زنده 
های آزاد، مستقل، دینی، اخالقی و مبتکر بسازد که جامعه انسان

[. در واقع آموزش و پرورش 19را به سامان مادی و معنوی برساند]
برنامه  مدارس  اگر  است.  انسانی  جامعه  اساسی  و رکن  ها 

میفعالیت کنند  دنبال  را  پیشگیرانه  سهای  از  روان  توانند  المت 
زا محافظت کنند و با توجه به  آموزان در برابر عوامل آسیب دانش 

برخی   و  بوده  انسان  درونی  نیازهای  از  یکی  معنویت  اینکه 
زمینه سطوح  باالترین  متضمن  را  آن  رشد  صاحبنظران  های 

دانند لذا در این  اخالقی و پاسخ به چراهای زندگی می  –شناختی
عنوان ریزبنای باورهای فرد نقش اساسی را  بین هوش معنوی به 

زمینه روانی در  سالمت  تامین  و  ارتقاء  ویژه  به  گوناگون  های 
توان برای ارتقاء  از آموزش هوش معنوی می  ها ایفا می کند.انسان

 [.20د]بهداشت روانی استفاده کر
  واسطه به امروزه گرایی  معنا بر  تأکید  و معنوی هوش اهمیت

  از  بیشتر  محوری  های  ارزش  شدن  رنگ  یب  و  ها  ارزش  افول
  وظیفه   که  آموزشی  نظام  در  مهم   این  و  است  توجه  کانون  در  گذشته
 عهده دارد، بر آینده نسل در را معناگرایی تقویت و شها ارز انتقال

[.  21است]  برخوردار  سازمانها  سایر  به   نسبت  تری   ویژه  جایگاه  از
نظام   و  پرورش  و  آموزش  اصلی  هسته  تربیت،  لکن  و  تعلیم 

برنامه برنامه  است.  درسی  زمینه  ی  در  نظریات  و  درسی  های 
آموزش و پرورش از جمله عوامل و عناصری است که در تحقق  

 [.22بخشیدن به اهداف آموزشی نقش بسزایی دارد]
گیری سازه هوش  های متعددی برای اندازهتا کنون پرسشنامه

و خارجی ساخ داخلی  پژوهشگران  توسط  اعتباریابی  معنوی  و  ته 
[ با 2اند. چنانچه پرسشنامه هوش معنوی سهرابی و ناصری]شده

نود و هفت سوال و چهار عامل، پرسشنامه هوش  معنوی بدیع و  
سوال در چهار خرده مقیاس تفکر کلی، بعد    42[ با  23همکاران]

اعتقادی، توانایی مقابله و تعامل با مشکالت، پرداختن به سجایای 
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  24گاهی، عشق و عالقه، پرسشنامه هوش معنوی  اخالقی، خودآ
[ شامل چهار مقیاس تفکر وجودی انتقادی، ایجاد 6سوالی کینگ]

معنای شخصی، آگاهی متعالی و گسترش هوشیاری که بر اساس  
ای لیکرت طراحی شده و پرسشنامه هوش معنوی طیف پنج گزینه

ولفه  م  7سوال و    83پرسشنامه دارای  [ که این  24امرام و درایر]
جهت خوبی،  و  هوشیاری،  وجود  مفهوم،  و  معنا  درونی،  گیری 

شخصیت، حقیقت و صداقت، تمامیت و کلیت می باشد و بر اساس  
 .طیف شش گزینه ای لیکرت به سنجش هوش معنوی می پردازد

بررسی اساس  میبر  گرفته  نتیجه  های صورت  این  به  توان 
با هوش رسید که   رابطه  این در  از  آموزان    نش دا  معنوی  پیش 

تحقیقاتی انجام یافته و یا ابزاری ساخته شده که صرفا خود سازه  
گیری و عوامل  اند و فرایند شکل را مورد سنجش و بررسی قرار داده 

که   حالی  در  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  بندرت  آن  به  مربوط 
هوش معنوی یک فرایند مستمر تفسیر و تفسیر مجدد است و یک  

ابعاد گوناگونی تشکیل شده است که نتیجه    امر واحد نبوده و  از 
و در جریان   بوده  از خودش  فرد  احساس  نحوه ی ساخته شدن 
زندگی اتفاق می افتد و از سوی دیگر مدیران نظام تعلیم و تربیت  

ابعاد از را باید دانش آموزان را در مسیر  تمامی  آنان  بشناسند و 
گیری هوش  گیری هوش معنوی قرار داده و از شکلصحیح شکل

معنوی مخدوش و معیوب در آنان جلوگیری کنند. با وجود  اینکه  
های متعددی در خصوص سنجش و اندازه کیری هوش پرسشنامه

ساخت ابزاری   معنوی در داخل و خارج از کشور ساخته شده،  اما
مولفه  با  که  فرایند  مناسب  بررسی  توانایی  شده   تایید  های 

زان را  نیز داشته باشد، مورد  گیری هوش معنوی دانش آموشکل 
 نیاز است. 

دهد  بررسی پیشینه تحقیقات داخل و خارج از کشور نشان می
اندازی محدود به این که پژوهشگران هرکدام از یک زاویه و چشم

تحول   سیر  شده،  انجام  تحقیقات  از  هیچکدام  و  پرداخته  قضیه 
و تحول  که رشد اند. با توجه به اینهوش معنوی را بررسی نکرده

ای بوده هوش معنوی تابعی از موقعیت فرهنگی، اجتماعی و زمینه
های انجام شده این و همچنین قابل آموزش و ارتقاست ، پژوهش

ها در اند. از طرف دیگر اغلب پژوهشمسئله را مدنظر قرار نداده
اند؛ در حالیکه هوش معنوی  این زمینه  به صورت کمّی انجام شده

هاست و  ه شدّت کیفی، تفسیری و تابع موقعیتهای آن بو مولفه
گیری هوش معنوی در طول زمان، و لزوم کشف به دلیل شکل

گیری هوش  های درون فردی و برون فردی در فرایند شکلزمینه
-های کیفی به بررسی همهمعنوی، انجام تحقیقاتی که به روش

این  و عمیق این موضوع پرداخته و در پی آن الگویی برای    جانبه
یابد. عالوه براین  از آنجا  مفهوم طراحی نموده باشند، ضرورت می
نسبت به  معنوی  هوش  ى  ســازه  عوامل  که  از  متاثر  زیادى 

شــایسته اســت با عنایت   فرهنگی و نظام ارزش ها مى باشــد،  
بستر و   به  ویژه  هنجارهــاى  و  فرهنگى  و  تحقیقاتى  مناســب 

اى علمى بلندتری برداشته شود.  هبومى کشور، در این مسیر گام

بنیاد به دنبال مطالعه لذا این پژوهش با استفاده از روش نظریه داده
آموزان بوده و در ادمه در صدد فرایند تکوین هوش معنوی دانش 

طراحی پرسشنامه ای در زمینه روند شکل گیری این سازه  مبتنی  
کیفی   بر داده های حاصل از بخش کیفی است. بر اساس مطالعه

گیری هوش معنوی دانش های اصلی شکلصورت گرفته مولفه
آموزان دوره دوم متوسطه شهر تبریز عبارتند از: زمینه، فرایند و  

گیری هوش معنوی در این تحقیق عبارت  پیامدها.  تکوین یا شکل 
زمینه از عوامل  تاثیر  با  فرایندی که  از  و  است   ای شکل گرفته 

 پیامدهایی به دنبال دارد.

 هاروش 
این اجرای  آمیخته  روش  روش  است.    تحقیق،  در  اکتشافی 

یابی  پژوهشگر در صدد زمینه  های تحقیق آمیخته اکتشافی،طرح
نامعین«ی  درباره اغلب    باشد. می   »موقعیت  اینکه در  به  توجه  با 

پژوهشهای مربوط به هوش معنوی به بررسی خود سازه پرداخته  
گیری هوش معنوی  به  شده و در مورد فرایند و چگونگی شکل

آموزان دوره دوم متوسطه اطالعات اندکی وجود دارد  ویژه در دانش 
و یا ابهاماتی موجود است که تحقیقات کمی به تنهایی پاسخگو  

ذا  محقق در این مطالعه ابتدا  با رویکرد کیفی و به روش  نیست، ل
کوربین   و  اشتراوس  پارادایمی  مدل  اساس  بر  بنیاد   داده  نظریه 

به جمع 25] اقدام  های کیفی نمود. بدین صورت که  آوری داده[ 
های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد و محقق پس  ابتدا مصاحبه

ری دست یافت وبر اساس آن  نفر به اشباع نظ  21از مصاحبه با  
استخراج   آموزان  دانش  معنوی  هوش  تکوین  به  مربوط  مفاهیم 

مولفه سپس  باز(،  بندی  شد)کدگذاری  طبقه  شده  استخراج  های 
شده و به محورهای مربوط تقسیم شد)کدگذاری محوری( و در 
شد)کدگذاری  انتخاب  مرکزی(  اساسی)پدیده  محور  نهایت 

بخ  اطالعات  اساس  بر  و  گزینشی(.  ادبیات  مطالعه  و  کیفی  ش 
از   متشکل  ساخته  محقق  پرسشنامه  تحقیق،  گویه    40پیشینه 

های بدست آمده با استفاده از  ساخته شد. در بخش کمّی نیز یافته
داد که حدود   نشان  اکتشافی  عاملی  تحلیل  از    65آزمون  درصد 

عامل بوسیله  آموزان  دانش  معنوی  هوش  تکوین  های واریانس 
شود و این مقدار در تحلیل عاملی اکتشافی ن میبدست آمده تبیی

می دوره  مطلوب  آموزان  دانش  شامل  بررسی  مورد  جامعه  باشد. 
بود و  حجم نمونه با     35414متوسطه دوم شهر تبریز به تعداد  

نفر انتخاب و از روش    380استفاده از فرمول کرجسی و مورگان  
 ای  استفاده شد. گیری تصادفی خوشهنمونه

های بخش کمّی از آمار توصیفی و جزیه و تحلیل دادهبرای ت
پیرسون   از ضرایب همبستگی  رابطه متغیرها  میزان  تعیین  برای 

ها از تحلیل عاملی اکتشافی و به  استفاده شد. برای تعیین مولفه
منظور تعیین روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه  

-ها بوسیله نرمد. تحلیل دادهدوم با حداکثر درستنمایی استفاده ش
انجام شد. برای تعیین روایی    Amos22و    Spss21افزارهای
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و   متخصص  شش  نظر  از  کیفی  صورت  به  پرسشنامه  محتوای 
محتوایی   روایی  نفر  شش  هر  کل  در  شد.  استفاده  نظر  صاحب 

 پرسشنامه را تأیید کردند.  

 نتایج
های توصیفی تکوین هوش معنوی دانش آموزان و  شاخص

 ارائه شده است.   1ضرائب پایایی در جدول 
نفر دانش آموز دوره متوسطه    380نمونه تحقیق حاضر شامل  

داده به  توجه  با  جدول  بود.  با    1های  پیامدها  متغیر  میانگین 
گویه در کل شرکت کنندگان برابر   15بیشترین تعداد سوال یعنی 

گویه و   13است. متغیر زمینه با  01/11و با انحراف معیار  63/55
با   ترتیب دارای میانگین    12فرایند  و    94/53و    40/62گویه به 

معیار   پایایی می   39/7و    28/12انحراف  میزان  همچنین  باشند. 
شد.   محاسبه  کرونباخ  آلفای  آزمون  طریق  از  پرسشنامه  درونی 

دهد که همه ضرایب پایایی از مقدار نشان می   1های جدول  داده
و این مسئله پایایی درونی قابل قبول    ( بیشتر هستند70/0معیار)

دهد. کمترین میزان پایایی به مولفه پیامدها پرسشنامه را نشان می
اختصاص یافته و بیشترین ضریب پایایی نیز مربوط    881/0برابر با

باشد. پایایی کل پرسشنامه بر  می  921/0به مولفه زمینه برابر با  
با   برابر  کرونباخ  آفای  ضریب  نشان  می  928/0اساس  که  باشد 

برای  است.  پرسشنامه  سواالت  بین  باال  درونی  همسانی  دهنده 
مجدد  اندازه آزمون  روش  از  پرسشنامه،  بیرونی  پایایی  گیری 

بین   پرسشنامه  که  شکل  این  به  شد.  طور    30استفاده  به  نفر 
روز مجدداً در بین همان افراد تکرار    15آزمایشی اجرا شد و پس از  

، =001/0pبستگی پیرسون بین دو آزمون)شد. میزان ضریب هم
734/0=rی پایایی بیرونی مناسب برای پرسشنامه ( نشان دهنده
 باشد. می

ضریب    از  تحقیق  متغیرهای  ارتباط  میزان  تعیین  برای 
همبستگی پیرسون استفاده شد. در ماتریس زیر روابط همبستگی  

 بین متغیرهای اصلی تحقیق ارائه شده است. 
ضـــرایب همبســـتگی، همه ضـــرایب  بر اســـاس ماتریس

معنادار هستند.  05/0همبستگی به صورت مثبت بوده و در سطح 
( 63/0بیشترین ضریب همبستگی بین متغیر فرایند و زمینه است)

ــتگی نیز بین متغیر فرایـند ـبا پـیاـمدـها   ــرـیب همبسـ و کمترین ضـ
ت) ط بوده و ضـریب 52/0اـس تگی در حد متوـس (. ضـرایب همبـس

شـــود در بین که موجب هم خطی می 80/0همبســـتگی باالی 
 متغیرها وجود ندارد. 

سوال اصلی پژوهش این بود که آیا پرسشنامه تکوین هوش  
مولفه فرعی تشکیل    3معنوی دانش آموزان دوره متوسطه که از  

شده است دارای روائی است؟ برای پاسخ به این سوال از روش  
عاملی اکتشافی   روائی محتوا و روائی سازه از طریق آزمون تحلیل

و تحلیل عاملی تأییدی مرحله دوم استفاده شد. برای تعیین نسبت  
( از روش الوشه استفاده شد. به  CVRروایی محتوای پرسشنامه)

این منظور پرسشنامه در اختیارشش متخصص و صاحبنظر قرار  
تا نظر   آنان درخواست شد  از  گرفت و ضمن بیان هدف تحقیق 

نسبت   درباره  را   طیف  خودشان  در  پرسشنامه  محتوای  روایی 
ای) گویه ضروری است، مفید است ولی ضروری لیکرت سه گزینه 

نیست و گویه ضروری نیست( بیان کنند. پس از گردآوری دیدگاه 
 محاسبه گردید:   CVRصاحبنظران با استفاده از رابطه زیر 

2

2

e
Nn

CVR
N

−
= 

فرمول   این  و   Nدر  متخصصین  کل  تعداد    enتعداد 

متخصصینی است که گزینه ضروری را انتخاب کرده اند. با توجه  
اینکه   گویه  CVRبه  همه  برای  شده  بود،   99/0ها  محاسبه 

 ای حذف نشد. بنابراین هسچ گویه 
 

محتوای   روایی  شاخص  تعیین  برای  همچنین 
( از روش والتز و باسل استفاده شد. به این منظور  CVIپرسشنامه)

و   گرفت  قرار  صاحبنظر  و  متخصص  شش  اختیار  در  پرسشنامه 
ضمن بیان هدف تحقیق از آنان درخواست شد تا نظر خودشان را  
لیکرت  طیف  در  پرسشنامه  محتوای  روایی  شاخص  درباره 

نیاز به  ای) غیرمزتبط، نیاز به بازبینی اساسی، مرتبط اما  چهارگزینه
دیدگاه  گردآوری  از  پس  کنند.  بیان  مرتبط(  کامال  و  بازبینی 

تعداد    CVIمتخصصان   که  ترتیب  بدین  گردید.  محاسبه 
را انتخاب کرده بودند بر تعداد کل   4و    3صاحبنظرانی که گزینه  

گویه همه  برای  حاصل  مقدار  چون  شد.  تقسیم  ها صاحبنظران 
پرسشنامه حفظ شدند. برای    ها دربود، تمامی گویه   79/0بزرگتر از  

بررسی میزان توافق بین آنان از آزمون خی دو استفاده شد. نتایج  
توافق وجود دارد) این  = ضریب p  ،498/0=001/0نشان داد که 

 (. 2X=84/46توافق، 
های استخراجی مقادیر بار عاملی مشترک بین عامل  3جدول  
باشند    30/0  دهد. متغیرهایی که مقادیرشان کوچکتر ازرا نشان می

 شوند. حذف می

 آموزان دانش معنوی های فرعی تکوین هوششاخص های توصیفی و  ضرائب پایایی مولفه. 1جدول 

 ضریب آلفاب کرونباخ انحراف معیار میانگین تعداد سوال  ها  مولفه

 921/0 28/12 40/62 13 زمینه  

 918/0 39/7 94/53 12 فرایند

 881/0 01/11 63/55 15 پیامدها 

 928/0 49/13 54/120 40 کل پرسشنامه 
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 ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای اصلی تحقیق .2جدول 

 (3) (2) (1)  مولفه

   1 ( 1زمینه)

  1 63/0 (2فرایند)

 1 52/0 54/0 (3پیامدها)

 های هوش معنوی دانش آموزان عاملی اکتشافی مولفه مقادیر بارهای عاملی مشترک در تحلیل  .3جدول 
 استخراج اولیه عبارت استخراج اولیه عبارت

S1 1 0.848 S21 1 0.741 

S2 1 0.836 S22 1 0.786 

S3 1 0.871 S23 1 0.659 

S4 1 0.694 S24 1 0.794 

S5 1 0.677 S25 1 0.711 

S6 1 0.707 S26 1 0.788 

S7 1 0.764 S27 1 0.797 

S8 1 0.732 S28 1 0.760 

S9 1 0.767 S29 1 0.730 

S10 1 0.776 S30 1 0.830 

S11 1 0.741 S31 1 0.748 

S12 1 0.719 S32 1 0.829 

S13 1 0.813 S33 1 0.847 

S14 1 0.582 S34 1 0.846 

S15 1 0.744 S35 1 0.779 

S16 1 0.834 S36 1 0.801 

S17 1 0.816 S37 1 0.758 

S18 1 0.775 S38 1 0.723 

S19 1 0.778 S39 1 0.724 

S20 1 0.742 S40 1 0.777 

های اصلی  برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی از روش مولفه
برای بررسی   عاملی اکتشافی، انجام تحلیل از استفاده شد.  پیش

و برای ارزیابی معناداری   KMOی  کفایت نمونه برداری از اندازه
اندازه   شد.  استفاده  بارتلت  آزمون کرویت  از  ماتریس همبستگی 

،  2X=368/9384و آزمون کرویت بارتلت )  714/0شاخص برابر با  
001/0p= نمونه کفایت  به توجه با بنابراین  است؛  معنادار ( نیز-

 عاملی تحلیل برای هاداده بارتلت، آزمون معناداری و رداریب

شود مقادیر مالحظه می  3همانطور که در جدول   مناسب است.  
ی متغیرهای مورد بررسی مقدار  بارهای عاملی مشترک، برای همه

  582/0دهد و کوچکترین مقدار مشترک برابر با  بزرگی را نشان می
-است. در مجموع مقدار مشترک همه سواالت در حد مطلوب می

 باشد. 

 اصلی محورهای یابیعامل روش زا هاعامل استخراج برای

 همبستگی ماتریس واریانس کل تبیین هدف شد، زیرا استفاده

مناسب چند که  این تعیین جهت همچنین بود.  برای عامل 

 پایه گرفت. بر قرار بررسی مورد  کایزر  مالک دارد، وجود چرخش

 هستند یک از باالتر ویژه ارزش  دارای که عواملی کایزر، مالک

 ارزش دارای عامل 3 شوند، عوامل استخراج عنوان  به توانندمی

 و چرخش نایافته عاملی ماتریس چون هستند. یک از بیشتر ویژه
 چرخش روش  از نداد، بدست بامعنا ساختاری آن، عاملی بارهای

 تشخیص و پرسشنامه مواد کلی  هیئت کشف  تا شد استفاده  ابلیمن

 برای روشن نسبتاً و اصلی نمایشگر خطوط که تریساده ساختار

 تحلیل شود. نتایج پذیرامکان پذیر،  تأثیر هایحل راه به رسیدن

تکوین روی بر اکتشافی عاملی دانش   پرسشنامه  معنوی  هوش 
 3 ها درگویه تمامی که است داده نشان آموزان دوره متوسطه

 عاملی تحلیل اما گیرند؛عامل: زمینه، فرایند و پیامدها قرار می

 کند.نمی مشخص را هاداده با  فرضی مدل برازش میزان اکتشافی

 شد.  استفاده تأییدی عامل تحلیل از سازه، روایی به دستیابی  برای
ی پرسشنامه، تحلیل عاملی به منظور اطمینان از روائی سازه 

رعایت  تأییدی  عاملی  تحلیل  اجرای  از  قبل  شد.  اجرا  تأییدی 
های وجود مقادیر گم شده، نبود دادههای انجام آن) عدم مفروضه

ها، خطی بودن رابطه بین متغیرها و  پرت، نرمال بودن توزیع داده
پایانی تمامی  بررسی قرار گرفت. در مدل  نبود هم خطی( مورد 

شده برای متغیر پنهان های فرعی به عنوان متغیر مشاهده  مولفه
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استفاده   تعریف شده و با هوش معنوی دانش آموزان دوره متوسطه
  1از روش حداکثر درستنمایی مورد آزمون قرار گرفتند. در شکل  

روابط بین سازه پنهان و اصلی تحقیق و متغیرهای مشاهده شده 
 اند.  مربوط به آن نشان داده شده

جدول   اندازه  4در  مدل  برازش  های  نهایی  شاخص  گیری 
 پژوهش، ارائه شده است. 

های برازش مدل خصدهد که شانشان می  4های جدول  داده
 در دامنه مورد قبول قرار دارند. 

میزان ضرایب بین متغیرهای موجود در مدل و   5در جدول  
 ها ارائه شده است.  معنا داری آن

ــای جــدول داده ــی 5ه ــه نشــان م ــه ضــرایب هم ــد ک ده

 P<05/0)هـای مـرتبط بـا خـود در سـطح ها با شـاخصمولفه

نتـایج بـه دسـت آمـده،   معنادار هستند. بنابراین بـا توجـه بـه  (
روایی پرسشـنامه تکـوین هـوش معنـوی دانـش آمـوزان تأییـد 

 شود.می

 
 گیری نهایی تحقیق مدل اندازه .1شکل

 گیری نهایی پژوهشهای برازش مدل اندازهشاخص  .4جدول 

2X df 𝑿2 ها شاخص
𝒅𝒇⁄  𝑹𝑴𝑺𝑬𝑨   CFI TLI IFI GFI 𝑨𝑮𝑭𝑰 

 875/0       910/0 947/0   939/0 939/0 061/0      621/1   3259        528/392 مقدار 

 <80/0 <90/0 <90/0   <90/0 <90/0    >08/0 >3 - نزدیک صفر مقدار قابل قبول

 ضرایب مستقیم بین متغیرهای موجود در مدل .5جدول 

 سطح معناداری بحرانی نسبت  خطا ضریب استاندارد  به متغیر سازه

 001/0 503/0 226/0 023/1 زمینه  هوش معنوی دانش آموزان  

 002/0 088/3 073/0 223/0 فرایند هوش معنوی دانش آموزان  

 030/0 777/2 056/0 156/0 پیامدها  هوش معنوی دانش آموزان  
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 بحث 
 و سنجش  برای ابزاری اعتباریابی و  ساخت مفهوم سازی،

 گیری هوش معنوی دانش آموزان نقشفرایند شکل  آشکارسازی

ی هوش  عناصر تشکیل دهنده مدیریت  و شناخت را جهت  مهمی
 گیری صحیح آنشکل تسهیل و بهبود معنوی دانش آموزان و

مطالعه فرایند تکوین هوش معنوی   پژوهش  این کند. هدفمی ایفا
های آن و سپس ساخت  ه دوم متوسطه و مولفه دانش آموزان دور

پایایی پرسشنامه تکوین هوش معنوی دانش   بررسی روایی و  و 
-پیشینه پژوهشی نشان داد با این که پژوهش مرور آموزان بود.

انجام شده  معنوی ایی در داخل و خارج از کشور در مورد هوشه
منظور  مقیاسی مناسب بر اساس مبانی قوی نظری و تجربی به   امّا

است. لذا این تحقیق با   نشده طراحی آن هایآشکارسازی مولفه
رویکرد آمیخته اکتشافی روند تکوین هوش معنوی را مورد بررسی  

های اصلی  مولفه به عنوان مولفه 3 در این مطالعه قرار داده است.
-مولفه گیری هوش معنوی دانش آموزان شناسایی شد. اینشکل 

وامل درونی، عوامل بیرونی، ارزشهای تحت عناوین: زمینه) ع اه
دینی و فرادینی(، فرایند) درک جایگاه هوش معنوی و مقابله با  

  درونی،   آرامش  به   دستیابی  بینی،   جهان  در  موانع( و پیامدها)تحول
نامگذاری  ارزشهای  رشد  و  زندگی   در  موفقیت شدند.   اخالقی( 

بوسیله های فرعی هستند که  های اصلی خود دارای مولفهمولفه
اند. تعداد  های بیشتری به دست آمدهرمزگردانی محوری از مولفه

مولفه تکوین هوش معنوی  این  ها که سواالت اصلی پرسشنامه 
می تشکیل  را  آموزان  می  40دهند  دانش  سوال  یا  باشد.  مولفه 

پایایی درونی و بیرونی پرسشنامه بررسی شد، نتایج نشان دهنده  
باشد. ضریب آلفای کرونباخ کل  ه میپایایی قابل قبول پرسشنام

و ضریب    928/0باشد برابر با  سوال می   40پرسشنامه که شامل  
همبستگی پیرسون به دست آمده بین دو مرحله از اجرای آزمایشی 

دهد پرسشنامه از ضرایب  بود که نشان می  734/0آزمون برابر با  
آزمو نتایج  است.  برخوردار  باالیی  بیرونی  و  درونی  های نپایایی 

ابزار می از روایی محتوای قابل قبول  باشد. نتایج مربوطه حاکی 
درصد از واریانس    65تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که حدود  

عامل بوسیله  آموزان  دانش  معنوی  هوش  این تکوین  های 
می تعیین  مقدار پرسشنامه  اکتشافی  عاملی  تحلیل  در  که  گردد. 

به شمار می تقابل قبولی  وجه به بار عاملی سواالت هیچ  آید. با 
تعداد   و  از سواالت حذف نشد  این   40یک  بر  ماند.  باقی  سوال 

ها شکل گرفت و با استناد به تحلیل  عاملی داده  3اساس ساختار  
مولفه مورد تأیید قرار گرفت. میزان برازش    3عاملی تأییدی این  

مدل نهایی تحقیق از طریق روش حداکثر درستنمایی آزمون شد.  
های مدل در دامنه مورد تایج به دست آمده نشان داد که شاخصن

قبول قرار دارد. نتایج برازش تحلیل عامل تأییدی بیانگر این است  
داده برازش  که  نظری  زیربنای  و  عاملی  با ساختار  پژوهش  های 

دارد و این امر بیانگر همسو بودن سواالت با ابعاد مورد نظر است.  
فرض انرسون و گیربینگ در مورد تأیید  این نتایج همسو با پیش  

دهند های انجام شده نشان می[. آزمون26باشد]روایی همگرا می
مقیاس هوشکه  پرسشنامه  کننده  تعیین    دانش   معنوی  های 

ها با آنچه در ادبیات  ، پایایی و روائی مطلوبی دارند.. یافته  آموزان
ن شده  گیری هوش معنوی دانش آموزان بیاموجود در مورد شکل

می همسو  استفاده  [6و  5  ،4  ،3]باشداست  مفهومی  چارچوب  و 
شده، سازوکار مفیدی را برای به دست آوردن دانش دقیق و درک 

پیچیدگی   از  معنویساخته"بهتر  هوش  آموزان    "شدن  دانش 
 آورد. فراهم می

محدودیت . جمله  میاز  پژوهش  این  فقدان  های  به  توان 
مقایسپژوهش برای  مشابه  در های  کرد. همچنین  اشاره  نتایج  ه 

مشارکت کیفی  تجارب  تحقیقات  بیان  در  است  ممکن  کنندگان 
خود، تمام موارد را درباره موضوعات بیان نکنند و مالحظاتی را در  
نظر بگیرند که این مورد از کنترل پژوهشگر خارج بود، هر چند 
این   ویژه  به  شود.  کنترل  موثر  ارتباط  برقراری  با  شد  سعی  که 

با عقاید و باورهای م حدودیت در تحقیق حاضر که موضوع آن 
کنندگان در  درونی و تجارب مربوط به احساسات باطنی مشارکت

 ارتباط است، چشمگیرتر بود.  
هایی که تا کنون در خصوص  با توجه به اینکه در پرسشنامه

، صرفا خود سازه هوش معنوی مورد  هوش معنوی طراحی شده
گیری و تکوین آن پرداخته  به فرایند شکل   بررسی قرار گرفته و 

های موثر در تکوین این سازه نشده، لذا پرداختن به عوامل و مولفه 
تواند از مزایای آن نیز به  عالوه بر اینکه جنبه نوآوری دارد، می

شما رود. از آنجایی که این پرسشنامه یک ابزار موردی و مقطعی 
وسطه شهر تبریز طراحی  آموزان دوره دوم متاست که برای دانش 

های گیری هوش معنوی و مولفهگردیده و با عنایت به اینکه شکل 
آن به شدت کیفی، تفسیری و تابع موقعیت هاست، لذا تعمیم آن  

طلبد. لذا تحقیقات گسترده و مطالعات عمیقی را در این زمینه می
های شود پژوهشجهت افزایش قابلیت تعمیم نتایج، پیشنهاد می

آموزان ی در سطح ملی انجام شود. همچنین باورهای دانشمشابه 
ی آنها توانند بر عملکرد همه جانبه دارای نقش حیاتی بوده و می 

از جمله عملکرد تحصیلی آنها تاثیر مثبت یا منفی داشته باشند. از  
ریزی برای تعمیق باورهای صحیح و سازنده اینرو اقدامات و برنامه 

رد آن در زندگی یا همان هوش معنوی و در زمینه معنویت و کارب
اصالح یا تغییر باورهای نادرست در این زمینه امری ضروری است.  
با  رابطه  در  بیشتری  شواهد  بر  مبتنی  مطالعات  خاص،  طور  به 

آموزان، در این زمینه مورد نیاز است و باید در مورد  آموزش دانش 
زان موثر  آموگیری هوش معنوی دانش آنچه که در ایجاد یا شکل 

 است، تحقیق شود.  

 گیرینتیجه
ا اصل  سهمطالعه    یندر  معنو  یریگشکل  یمولفه    یهوش 

  یج بدست آمد. نتا  تحت عناوین زمینه، فرایند و پیامد  دانش آموزان
دانش آموزان با مولفه    یهوش معنو  تکوینداد که    ننشا  یلتحل
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زم78/0)یرتأث  یبضر  یشترینب  یامدهاپ مولفه  با  و    ین کمتر  ینه( 
نشانگر برازش مطلوب    یل،تحل  یج( را دارد. نتا64/0)یرتأث  یبضر

داد با  روا  یتجرب  ه هایمدل طرح شده  و  هوش    تکوین  ییبود 
طبق  شد.    تأیید  هافه  دانش آموزان در سطح سواالت و مول  یمعنو

باال،    یدانش آموزان با روائ  ی هوش معنو  ینپرسشنامه تکو  نتایج،
پژوهش  ی برا  که است    یابزار در  و   یآموزش  هایکاربرد 

 اعتبار است.  یدارای،روانشناخت

 مالحظات اخالقی 
  ریزی  برنامه  رشته   تخصصی  دکتری  دوره  رساله   از   مقاله  این

مطالعه فرایند تکوین هوش معنوی دانش آموزان    "درسی با عنوان

متوسطه دوم  پژوهشی    "دوره  اخالق  کد    1399.  025با 
IR.IAU.TABRIZ.REC. است .  شده استخراج 

 تضاد منافع 
تضاد   گونه هیچ که نمایند می تصریح نویسندگان بدینوسیله

 ندارد. وجود حاضر پژوهش خصوص در منافعی

 سپاسگزاری 
  که  افرادی  تمامی  از همه مشارکت کنندگان در مطالعه و از

  قدردانی   و  سپاس  کمال  اند  نموده  همراهی  مطالعه  این  انجام  در  مرا
.دارم را
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