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خالصه

اي مهم از سالمت و بهزیستی افراد شناخته شده امروزه معنویت به عنوان جنبه:مقدمه

اي مهم  در بخشد و به عنوان یک منبع مقابلهمعنویت به زندگی افراد معنا می. است

هاي ویژگی بررسیهدف پژوهش حاضر . کندشرایط بحرانی به افراد کمک می

  . شدبامی) 2009(معنویت پارسیان و دونینگ ينامهفارسی پرسش يسنجی نسخهروان

نفر از دانشجویان شهر  348شامل ) 1391- 92(پژوهش حاضر  ينمونه:کارروش

  گیري در دسترس انتخاب ونمونهکه  توسط) نفر زن 206مرد و  141(مشهد

ها با تحلیل داده .، را تکمیل کردند)2009(معنویت پارسیان و دونینگ  ينامهپرسش

به منظور بررسی اعتبار سازه، شاخص همبستگی پیرسون به  تاییديروش تحلیل عاملی 

افزار آن با استفاده از نرم) همسانی درونی(منظور بررسی اعتبار همگرا و  پایایی

SPSSانجام شد20ي نسخه.

خودآگاهی، اهمیت اعتقادات معنوي، (عامل  4تحلیل عاملی تاییدي، با: هایافته

براي ) آلفاي کرونباخ(پایایی این آزمون .استخراج شد) فعالیت معنوي و نیاز معنوي

عوامل خودآگاهی، اهمیت اعتقادات معنوي، فعالیت معنوي و نیاز معنوي به ترتیب 

.به دست آمد90/0و براي کل آزمون  82/0و   77/0، 90/0، 84/0برابر  

اعتبار و پایایی مناسبی  ،معنویت ينامهپرسش، این مطالعهبنا بر نتایج:گیرينتیجه

  .ایرانی استفاده کرد يتوان از آن به منظور ارزیابی معنویت در جامعهدارد و می

معنویت ،نامهاعتبار، پایایی، پرسش:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  :نوشتپی

دانشجویانی که در  تمامنویسندگان از .اي نداشته استشده و با منافع نویسندگان، رابطهاین مطالعه با تایید دانشگاه فردوسی مشهد و بدون حمایت مالی نهاد خاصی انجام 

.عهد کمال تشکر را دارندچنین از خانم زهرا نیکاین پژوهش یاري رساندند هم



  انو همکارامیناییمحمد                                                                 1394اردیبهشت و خرداد، )3(17ي اصول بهداشت روانی، سال جلهم 132

مقدمه

هایی معطوف شده است که در ه ظرفیتمتخصصان بامروزه توجه 

در .معنویت است ،هایکی از این مولفه. کیفیت زندگی نقش بسیار دارند

اي مورد توجه ي معنویت به صورت گسترش یافتههاي اخیر، سازهسال

هایی گسترده تالش).1-3(استگرفتهقراردرمانگرانروانوشناسانروان

به منظور بررسی تعاریف مفهومی و عملیاتی این سازه صورت گرفته 

سورینتون. است
1

و پاتیسون 
2

دانند از وجود انسان می ايمعنویت را جنبه

که معنویت با ساختارهاي مهم فرد  نددهد و معتقدکه به فرد انسانیت می

. )4(کندل زندگی کمک مییبراي مقابله با مسا اودر ارتباط است و به 

وگان
3

چون شناخت هایی هممعنویت را باالترین سطح رشد در زمینه 

ن یک نگرش و اند و آن را به عنواداخالق و هیجان در بین افراد می

  .)5(گیردر نظر میهاي رشدي دشامل تجربیات اوج و از حوزه

اي ي فزایندهي سالمتی و بیماري، عالقهدر مورد نقش معنویت در زمینه

اي که سازمان جهانی بهداشت در تعریف ابعاد به گونه،  )6(وجود دارد 

. کندوجودي انسان، به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوي اشاره می

چنین و هم )7،8(سازد میبعد معنوي را در رشد و تعالی انسان مطرح 

گومز
4

فیشرو 
5

رینر، آنته)9(
6

، گروه کیفیت زندگی )10(و همکاران  

سالمت کنند و ، به سالمت معنوي اشاره می)7،8(سازمان بهداشت روان 

به . کنندتلقی مین ایکی از ابعاد مهم سالمت در انسرا به عنوان معنوي 

یکپارچه را بین نیروهاي طور کلی سالمت معنوي، ارتباطی متعادل و 

صلح، تناسب و هاي ثبات در زندگی،کند و با ویژگیداخلی فراهم می

هماهنگی، احساس ارتباط نزدیک با خویشتن، خدا، جامعه و محیط 

  سالمت معنوي، یکپارچگی و تمامیت فرد را تعیین. شودمشخص می

دهاي در حالی که ادبیات موجود در این زمینه بر پیام).11(کندمی

مطالعات نشان داده است که دیگر ابعاد مرتبط با و بهزیستی متمرکز است 

شناختی مثل ارتباط بین هاي اجتماعی و روانجنبهاز قبیل سالمت 

متغیرهایی چون احساس مثبت، حمایت اجتماعی و عزت نفس افسردگی، 

گري، شادکامی و اضطراب درماندگی، رشد شخصیت، مهارت، کنترل

).12- 15(تحت تاثیر معنویت قرار دارد  ندگیرضایت از ز

ي معنویت، ي ارزیابی سازهبا توجه به ناهمگونی موجود در زمینه

چنین فراهم نمودن دستیابی به مفهومی منسجم و جامع از معنویت و هم

در همین . ابزاري مناسب براي ارزیابی آن ضروري و حایز اهمیت باشد

راستا پارسیان
7

و دونینگ 
8

ي معنویت را استخراج هاي سازهمولفه ،)16(

                                                
1Swinton
2Pattison
3Vaughan
4Gomez
5John 
6Unterrainer
7Parsian
8Dunning

معنویت از ادبیات مربوط و چهار ابزار  ينامهنویس پرسشپیش. نمودند

  .موجود مشتق شده است

بود 97/0تا  59/0مقیاس ها بین همسانی درونی خرده: مقیاس معنویت

 60/0ها بین مقیاسمقیاس معنایابی معنوي همسانی درونی خردهدر .)17(

آلفاي کرونباخ تجارب معنوي روزانه براي کل مقیاس ). 18(بود 62/0تا 

یابی ملی موسسه تحقیقات تربیتی  زمینهدر پژوهش .)19(بود 90/0

همسانی  ،آموزانجستجوي معنا و هدف در دانش ،دانشگاه کالیفرنیا

ها معتبر بوده و تمام این شاخص و97/0و  75/0ها بین مقیاسدرونی خرده

  .)16(متمرکز بود ،و وجودي باالتر به عنوان معنویتبر  مذهب 

گویه در هفت بخش تشکیل شده  35مقیاس معنویت از  ياولیه ينسخه

بود که شامل اهمیت اعتقادات معنوي، خودآگاهی، خودآگاهی میدانی، 

. بودوال بازپاسخ ئارتباطات، نیازهاي معنوي، تجارب معنوي و یک س

گویه در  29ه توسط پارسیان تهیه شد که از نامي نهایی این پرسشنسخه

مقیاس خودآگاهی، اهمیت اعتقادات معنوي، تجارب معنوي، چهار خرده

ي این چهار واریانس به واسطه 62/0نیاز معنوي و تشکیل شده است و 

).16(مقیاس تبیین شدخرده

اي که در سالمت روانی به منظور اهمیت موضوع معنویت و نقش عمده

و با توجه به نیازهاي نظري و کاربردي هاي زندگی دارده با بحرانو مقابل

هدف اصلی پژوهش  ،سنجش معنویت در فرهنگی ایرانی يدر زمینه

سنجی مقیاس هاي روانمقدماتی براي بررسی ویژگیيمطالعه ،حاضر

ي آمارمناسبيهاروشازاستفادهباکهایرانی است  يدر نمونه تمعنوی

  وکردههیارارا  تیمعنویفارساسیمقيسازآزمونبارتبطو م

  .کندترکاربرديدر فرهنگ، راآنیسنجروانيهایژگیو

  کارروش

و  یابیاعتبارپیمایشی است که جهت - روش پژوهش حاضر توصیفی

ي جامعه. انجام شدی مقیاس معنویتسنج روانهاي  یژگیوبررسی 

هاي شهر دانشگاهدختر و پسر آماري این پژوهش شامل تمام دانشجویان 

از  348ي آماري فوق تعداد از جامعه. بود 1391- 921مشهد، در سال 

با %) 8/40(ر پس 142و %) 2/59(دختر  206ساله شامل  54تا 18دانشجویان 

بر اساس جدول مورگان گیري در دسترس واستفاده از روش نمونه

و پژوهشدرشرکتيبراتیرضاکسبازپس. انتخاب گردیدند

پژوهشبه ورودمالك،اطالعاتبودنمحرمانهبخشی راجع بهنانیاطم

متخصصبهمراجعهعدمکهی بودشناختروانسالمتداشتن،حاضر

پس از تایید . ي این موضوع بودپزشکی تاییدکنندهشناسی و روانروان

  .ي زیر دنبال شدشناختی فرایند استفاده از آزمون به شیوهسالمت روان

ي معنویت، نخست به نامهی پرسشسنج روانهاي  یژگیوجهت بررسی 

ي آن در اختیار مترجمی که به زبان فارسی ترجمه شده، سپس ترجمه

زبان انگلیسی تسلط کامل داشت، قرار داده شد تا نسبت به معادل بودن 
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نامه با محتواي اصلی آن اطمینان حاصل ي فارسی پرسشمحتواي ترجمه

نامه توسط یک متخصص زبان انگلیسی ي بعد متن پرسشمرحلهدر . شود

شداز فارسی به انگلیسی برگردان مجدد 
ي ي آخر، نسخهمرحله در.1

ي ترجمه شده و برگردان مجدد در اختیار سه نفر از اصلی به همراه نسخه

شناسی قرار گرفت تا از جهت اعتبارصوري مورد اساتید گروه روان

. نامه براي اجرا تنظیم شدپس از تایید اساتید، پرسش. ارزیابی قرار گیرد

دانشجو اجرا گردید  30این ابزار بر رويي مقدماتیسپس به عنوان مطالعه

ي اصلی ها، بر روي نمونهتر شدن گویهو بعد از رفع ابهامات و سلیس

  .مورد بررسی قرار گرفت

  پژوهشابزار

) 16(پارسیان و دونینیگرا  نامهپرسشاین : معنویتينامهپرسش- الف

اهمیت معنویت در زندگی افراد و ارزیابی ابعاد مختلف به منظور سنجش 

استوالیئس29خودگزارشی  ينامهپرسشیک این ابزار .اندساختهآن 

  گذارينمره 4تا  1و در هر سئوال به صورت یک طیف لیکرتی و از 

ي خودآگاهی هامقیاسخردههاينمرههموکلیينمرههمابزار.شودمی

هاي ، فعالیت)سئوال 4(، اهمیت اعتقادات معنوي در زندگی )سئوال 10(

جداگانهطوره برا)سئوال 9(و نیازهاي معنوي ) سئوال 6(معنوي 

نامه را پرسشکلیضریب آلفاي پارسیان و دونینیگ،. کندمیمحاسبه

دست آورد ه ب 91/0تا  80/0ها را بین زیرمقیاسو ضریب آلفاي 94/0

چنین تحلیل عاملی هم. است نامهپرسشکه بیانگر همسانی درونی کلی 

. نامه بوده استي مناسب این پرسشمولفان، بیانگر اعتبار سازه

فوورز :مندي زناشویی انریچي رضایتنامهپرسش - ب
2

و السون 
3

)20 (

اند و براي بررسی رضایت زناشویی استفاده کردهنامه،از این پرسش

آید، معتقدند که این مقیاس نسبت به تغییراتی که در خانواده به وجود می

گیري تصادفی در تحقیق فوورز و السون با استفاده از نمونه .حساس است

توان با نامه میزوج نشان دادند که با استفاده از این پرسش5039ملی با 

یک هر. قایل شدبین زوجین خرسند و ناخرسند تمایز  95/0-85/0دقت 

. هاي مهم استنامه، در ارتباط با یکی از زمینهاز موضوعات این پرسش

هایی چنین می تواند به عنوان یک ابزار تشخیصی براي زوجاین ابزار هم

ي زناشویی خود زناشویی و تقویت رابطه يکه در جستجوي مشاوره

  براينامهپرسشآلفايضریبآسوده،.شوداستفادههستند،

هاي رضایت زناشویی، ارتباط، حل تعارض و تحریف مقیاسخرده

و اعتبار  83/0، 84/0، 80/0، 86/0آرمانی به ترتیب از این قرار است 

 90/0، 81/0، 86/0آزمون به ترتیب نامه براي هر خردهبازآزمایی پرسش

  ).21(بوده است  92/0و 

                                                

1Back Translation
2Fowers 
3Olson 

  نتایج

بررسی،نامهپرسشاینسنجیهاي روانویژگیبررسیجهتدر 

از  ابزارییروابررسیمنظوربه. مد نظر قرار گرفتپایایی واعتبار

 در.استفاده شدو اعتبار همگرا سازهاعتبار واعتبار صوري، اعتبار محتوا

درشناسیروانمتخصصانازنفرچهارنظرات، محتواصوري و روایی

روشدوازسازهییروابررسی در.آمددسته بنامهپرسشخصوص

عاملیتحلیلونامهپرسشکلي نمرهباعاملهردرونیهمبستگی

بودنکافیازاطمینانبرايعاملیتحلیلدر.شداستفادهاکتشافی

اکلین- میر-کیرزبردارينمونهکفایتآزمونازه،نمونحجم
4

)KMO (

بینهمبستگیکهاینازاطمینانمنظوربهچنینهم. شودمیاستفاده

تبارتلکرویتآزمونازنیستصفربرابر،جامعهدرنامهپرسشمواد

ي کلیبه عالوه واریانس تبیین شده. شداستفاده
5

نمایه  1نیز در جدول  

  .شده است
  

  کل آزمونها وعامل پایاییضرایب و نتایج آزمون کرویت بارتلت-1جدول

درصد واریانس تراکمی درصد واریانس ارزش ویژه نام عامل عامل

93/28 93/28 39/8 خودآگاهی 1

91/39 9/10 18/3 2  اعتقادات

14/48 23/8 38/2 3  هاي معنويفعالیت

37/52 22/4 22/1 4  نیازهاي معنوي

**P< 01/0

دهد که دترمینان ماتریس همبستگی، صفر نیست و  محاسبات نشان می

 عواملي عکس ماتریس و در نتیجه استخراج دهد محاسبه این نشان می

براي ماتریس همبستگی عوامل مقیاس معنویت مقدار. پذیر است امکان

 0001/0ي آزمون کرویت بارتلت در سطح ار مشخصهو مقد 902/0

X2=48/4(دار است معنی
توان نتیجه گرفت که بر اساس  بنابراین می). 

ماتریس همبستگی مشاهده شده در نمونه، اجراي تحلیل عاملی قابل 

  .توجیه است

 29دهد که تمام  هاي اصلی درباره مقیاس معنویت نشان می مولفه

عامل  4هاي ویژه  است که ارزش 3/0عبارت داراي بار عاملی بیشتر از 

عامل بر  4و میزان واریانس مشترك بین متغیرها براي این  1تر از  بزرگ

عاملیتحلیلنتایج. درصد کل واریانس است 37/52روي هم برابر با 

  .استآمده2جدولدرمقیاستاییدي

، مقادیر شاخص نیکویی برازش3بر اساس نتایج مندرج در جدول 
6

 ،

يشاخص نیکویی برازش تعدیل شده
7

و جذر برآورد خطاي تقریب 
8

حکایت از برازش مدل چهار عاملی مقیاس معنویت دارند زیرا مقدار 

                                                
4Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
5Total Variance Explained
6Goodness of Fit Index 
7Adjusted Goodness of Fit Index 
8Standardized Root Mean Square Residual 



  انو همکارامیناییمحمد                                                                 1394اردیبهشت و خرداد، )3(17ي اصول بهداشت روانی، سال جلهم 134

براي شاخص برازندگی تطبیقی 1نزدیک به 
1

ش و ، شاخص نیکویی براز

براي  50/0شاخص نیکویی برازش تعدیل شده، و مقدار کوچک تر از 

شاخص جذر برآورد خطاي تقریب نشان دهنده برازش مناسب و مطلوب 

  . الگو است

  

والی ئس 29يهاي چرخش یافته مجموعهماتریس عامل-2جدول 

  واریماکس يبه شیوه

4عامل     آلفا با حذف گویه 3عامل  2عامل  1عامل    عامل  والئس

902/0 84/0 661/0 1

  
ی

ه
گا

آ
د
و

خ
  

903/0 692/0 2

901/0 805/0 3

902/0 794/0 4

903/0 701/0 5

900/0 627/0 6

906/0 334/0 7

903/0 493/0 8

901/0   362/0 9  

901/0   517/0 10  

900/0 90/0 827/0 11  

ت
دا

قا
عت

ا
  

900/0 839/0 12  

900/0 804/0 13  

900/0 737/0 14

903/0 77/0 534/0 15

ت
لی
عا

ف
ي

و
عن

 م
ي

ها
  

902/0 468/0 16

903/0 608/0 17

902/0 682/0 18

900/0 510/0 19

903/0 20

902/0 82/0 503/0 21
  

ي
و

عن
 م

ي
ها

ز
یا

ن
  

909/0 470/0 22

903/0 571/0 23

903/0 656/0 24

905/0 801/0 25

903/0 719/0 26

901/0 697/0 27

904/0 409/0 28

904/0 721/0 29

  

ییهمگرايدهندهنشانباالهايیهمبستگ،یدرونیهمسانروشدر

. استنامهپرسشکلينمرهباهاعامل

بهعاملهرونامهپرسشکلبرايکرونباخآلفاي،ییایپا  یبررسيبرا

نیبیهمبستگیبررسمنظوربهنیچنهم.آمددسته بجداگانهصورت

رسونیپیهمبستگبیضرازگریکدیباعواملوآزمونکلبا عوامل

                                                
1Comparative Fit Index 

دادهنشان4جدولدرها و آلفاي کرونباخنتایج آن کهدیگرداستفاده

.استشده

  هاي برازش ساختار عاملی مقیاس معنویتشاخص-3جدول 

مجذور 

خی

درجه 

آزادي

شاخص 

نیکویی برازش

شاخص نیکویی 

برازش تعدیل شده

شاخص نیکویی 

تطبیقی

جذر برآورد 

خطاي تقریب

226077171/066/088/011/0  

*P< 01/0

وعواملبینپیرسونهمبستگیضریبنتایج آلفاي کرونباخ و-4جدول 

  یکدیگرباهامقیاسخردهازیکهروآزمونکل

ضریب آلفا 12345متغیر

144/0خودآگاهی.1 *46/0 *29/0 *34/0 *84/0  

133/0  اعتقادات.2 *32/0 *41/0 *90/0

145/0  هاي معنويفعالیت.3 *36/0 *77/0

131/0  نیازهاي معنوي.4 *82/0

190/0  معنویت کلی.5

  

  آزمون ضریب همبستگی بین عوامل آزمون معنویت با-5جدول 

  مندي زناشوییرضایت

مندي زناشوییرضایتمتغیر

**37/0خودآگاهی.1

**29/0  اعتقادات.2

**27/0  هاي معنويفعالیت.3

*18/0  نیازهاي معنوي.4

**38/0  معنویت کلی.5

  

  يطهیحدرییزناشويمندتیرضاوتیمعنوي،نظرلحاظبه

دريمتعدديهاپژوهشنیچنهم. ردیگیمقرارنگرمثبتیشناسروان

درتیمعنونقشومولفهدونیاارتباطو) ییهمگرا(یهمگونجهت

از طرفی بین       .)22،23(استگرفتهصورتارتباطاتيسازیغن

ي نامههاي رضایت زناشویی پرسشمقیاسگیري مذهبی و خردهجهت

  نشانقاتیتحقیوقتنیبنابرا. انریچ نیز همبستگی باالیی وجود دارد

یی،زناشويمندتیرضاومذهبیگیريجهت،تیمعنوریمتغنیبکهدهدیم

براي بررسی کهگرفتجهینتتوانیم.داردوجودداریمعنمثبتيرابطه

ي رضایت نامهتوان از پرسشي معنویت، مینامهروایی همگراي پرسش

.زناشویی استفاده کرد

همگرايرواییبررسیبه منظور
2

ي نامهمعنویت، از پرسشينامهپرسش 

رضایت زناشویی استفاده شد که نتایج همبستگی بین عوامل این دو 

ها بیانگر نتایج همبستگی. نشان داده شده است 5آزمون در جدول 

زناشویی با مندي  هاي رضایتمولفهدار اغلبهمگرایی مناسب و معنی

  .باشدابعاد مقیاس معنویت می

                                                
2Convergent Validity
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بحث 

 معنویتينامهپرسش پایاییهدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و 

هايدانشجویان دانشگاهازنفر348منظوریناهبکهبودایرانیيجامعهدر

تحلیلبه منظور بررسی اعتبار سازه، . مورد مطالعه قرار گرفتند شهر مشهد

KMOقبل از انجام تحلیل عاملی آزمون . صورت گرفت اکتشافیعاملی

برابر و آزمون بارتلت براي کرویت  90/0اجرا و ضریب به دست آمده 

48/4=2χ  001/0که در سطح≤P  دهد نتایج نشان می. باشددار میمعنی

نتایج تحلیل عاملی نشان . پذیر استکه تحلیل عاملی این مقیاس توجیه

ي ارزش ویژه. باشددار، قابل استخراج میمعنیعامل اصلی و  4داد 

درصد واریانس به  37/52که  22/1، 38/2، 18/3، 39/8عوامل به ترتیب 

آگاهی  مقیاس خودعامل اول خرده. شدي این چهار عامل تبیین میواسطه

سئوال، عامل دوم اهمیت اعتقادات معنوي در  10از  82/0با میزان آلفاي 

هاي معنوي با سئوال، عامل سوم فعالیت 4از  90/0فاي زندگی با میزان آل

زانیمبايمعنويازهاینچهارمعاملسئوال  و  6از  77/0میزان آلفاي 

يبراکرونباخيآلفانیچنهم. شودیملیتشکوالئس9از82/0يآلفا

بهبیضرادهدیمنشانجینتانیا. آمددستبه90/0همیکلينمره

اسیمقکلیدرونیهمسانانگریبوداردقرارییباالسطحدرآمدهدست

.استي آنهااسیمقخردهو

) 16(نگیدونوانیپارسجینتاباهمسوی،عامللیتحلازحاصلجینتا

چهاريبراو94/0کلی کرونباخآلفازانیمانیپارس  هشوپژدربود که 

هاآنپژوهشدرنیچنهم.آمددسته ب  91/0تا80/0نیاس بیمقخرده

تجاربويمعنوازین،يمعنواعتقاداتتیاهم،یخودآگاهعاملچهار

.شدنییتبعاملچهارنیاتوسطانسیواراز 62/0وگردیددییتايمعنو

88/0یکلکرونباخيآلفازانیم) 24(همکارانوایشیپاترزیلوئقیتحقدر

يمعنوتیفعال  ،يمعنواعتقاداتتیاهم،یخودآگاهعاملچهارکهبود،

ییروايهاشاخصیبررس.کردمینییتبانسیوار52/0يمعنوازینو

سویی این مطالعه با هميدهندهنشان،حاضريمطالعهدر،تیمعنواسیمق

یمناسببیتجروينظرییروا،مطالعهمورداسیمق. مطالعات پیشین است

نیادرشدهگزارشيهاپژوهشاغلبباآمدهدستبهجینتاودارد

معنویت و نیبيرابطهیبررسعالوه بر این . دهدیمنشانیهمگوننهیزم

  نشانراداریمعنیهمبستگیی،زناشويمندتیرضاباي آنهاعامل

ن یبنابرا.باشدي روایی باالي این مقیاس میدهندهکه این نیز نشان دهدیم

تعدادریاخيهاسالدرتیمعنوينهیزمدرقاتیتحقرشدبهروروندبا

موجوديهاشاخصوجودنیابااماافتهیشیافزاتیمعنويریگاندازهابزار

يهاتیمحدودنیچنهمویمذهبویفرهنگيهايریسوگخاطربه

ي نامهاز این رو آماده کردن پرسش ).25،26(بود انتقادموردیجنسروان

سالمتییشناساي آن،امدهایپو تیمعنو يریگاندازهمعنویت  به منظور 

مناسب، يمعنو  يهامداخلهيهیاراي،وجوديهابحرانیابیارزي، معنو

وتیمعنويرهایمتغ  نیبارتباطیبررسي، معنومداخالتسنجش

  ). 27،28(نمود میيضروریپژوهشاهدافو سایر روانسالمت

ارزیابی هاي تحقیق حاضر، اعتباریابی ابزاري جهت یکی از اهمیت

یکی از موضوعات مهم محققان و  .معنویت در فرهنگ ایرانی بود

گیري متخصصان در مطالعات معنویت ایجاد ابزاري مناسب براي اندازه

. است  هاي مورد هدفاین سازه و انجام مداخالت معنوي براي گروه

هاي بالینی و پژوهشی، نیازمند یک بررسی میزان معنویت در زمینه

  . ي مناسب استنامهپرسش

سازي فرهنگی  نیز از جمله ضروریات بررسی یک چنین هماهنگهم

بنابراین عدم استفاده از . باشدشناختی در جوامع مختلف میمتغیر روان

ابزار مناسب و قابل اعتماد از جمله موانع بررسی مناسب و دقیق به شمار 

ک مقیاس در رود که این امر نیز با بررسی مجدد روایی و پایایی یمی

  .گرددفرهنگ جدید مرتفع می

 يهاي این پژوهش این است که تنها بر روي نمونهیکی از محدودیت

بر روي هاي آتی پژوهش شود کهپیشنهاد می. دانشجویی صورت گرفت

  بیماران خاص،هاي هاي جامعه به خصوص در گروههسایر گرو

  .را شودنیز اجالعالج، بیماران نقص ایمنی و سالمندان صعب

  گیرينتیجه

به طور کلی این بررسی نشان داد که مقیاس معنویت از اعتبار و پایایی 

نامه نشان داد که بررسی دقیق این پرسش. قابل قبولی برخوردار است

هاي گوناگون معنویت را به طور ابعاد و جنبه ،نامههاي این پرسشماده

 ،است که این مقیاسهاي این بررسی گویاي آن یافته. سنجددقیق می

شناسی سالمت و سالمت وانريابزار مناسبی براي پژوهش در حوزه

  . معنوي است
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