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،  فایل داده ها به همراه پرسشنامه خریداری شده را به ایمیل ما ارسال  SPSSیا  پس از ورود پاسخ ها به فایل اکسل
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                                                             به نام خدا

 هوش معنوي پرسشنامه

 پاسخگوی گرامی

 امه از شما بسیار سپاسگزارمبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن

 مشخص کنید ا ی لطفا پاسخ مدنظر خود را با عالمت 

کامال  سوال ردیف
 مخالفم

تاحدودی  مخالفم
 موافقم

کامال  موافقم
 موافقم

      شوم ی جهان خلفت متحير و شگفت زده مي با مشاهده 1

      به جستجو کردن و پرسيدن سواالت بنيادی و اساسي زندگي و هستي عالقه دارم 2

      انه برقرار کنمی انساني و دلسوز تمایل دارم با دیگران رابطه 3

      کنم خداوند ناظر اعمال من است هميشه احساس مي 4

      در زندگي حس حق شناسي و شكرگزاری دارم 5

      کنم با شوق و عالقه زندگي مي 6

      حضور ملكوتي و الهي خداوند، در جهان را باور دارم 7

      کنم و پس از عبادت احساس آرامش مينيایش و راز و نياز با خدا برایم لذت بخش است  8

      کند ها، اعتقاد دارم که خدا کمكم مي در صورت مواجه شدن با مشكالت و رنج 9

      توانایي بيان کردن اشتباهاتم را با توجه به موقعيت دارم 11

      پردازم در مواجهه بيا مشكالت عالوه بر سعي و تالش به دعا و نياش هم مي 11

      کنم در مقابل وظایفم احساس مسئوليت و تعهد مي 12

مخالفت بااصول رادرصورتمردم  نشدن باعامهرأیتوانایي ایستادگي دربرابرجمع و هم 13
 اعتقادی و اساسي زندگي دارم

     

      برم از خدمت کردن به دیگران لذت مي 14
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کامال  سوال ردیف
 مخالفم

تاحدودی  مخالفم
 موافقم

کامال  وافقمم
 موافقم

      کنم در صورت احساس نااميدی خدا را فراموش نمي 15

ی دیگران احساس  مهر و محبت خدا را نسبت به خودم چه مستقيم و چه به واسطه 16
 کنم مي

     

باشم چون معتقدم دنيا در حال تغيير است و  در مقابل تغييرات دنيا آسيب پذیر نمي 17
 ری را دارمتوانایي انعطاف پذی

     

      دانم خودم را باعث تمام احساساتم مي 18

      ام با معنا و همراه با احساس ارزشمندی و هدفمندی است زندگي 19

      کنم روم نوعي ارتباط روحي و معنوی برقرار مي با کسي که به کمك و حمایتش مي 21

      رای بهبود و تكامل خود بكوشمکنم ب کنم و سعي مي افكار و اعمالم را کنترل مي 21

      شوم مند مي از سنت یا عرف به عنوان منبع قدرت، راهنمایي و هدایت بهره 22

      معتقدم آرامش، عشق، شادی و قناعت درون خودم وجود دارد نه در جهان اطرافم 23

      ی هستي در ارتباطم کنم با سرچشمه حس مي 24

      کنم های دروني انساني خودم احساس امنيت مي ها و ویژگي ا، پایداریه بر اساس توانایي 25

ای برای خالقيت و اعتماد به نفش )نه جایي تنها برای کسب  کار را به عنوان وسيله 26
 دانم پول( مي

     

      معتقدم چيزی برای از دست دادن ندارم چون خداوند مالك واقعي همه چيز است 27

      دوست داشتن و بخشش دیگران را جدا از جنس، نژاد و مليت دارمتوانایي  28

      دانم  ی توجه به کماالت و معنویات مي رسيدن به سعادت و کمال را در سایه 29
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 توضیحات پرسشنامه

 

 هوش معنوی پرسشنامه عنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال 92تعداد سئواالت: 

   :سوال معکوس

 درك و ارتباط با سرچشمه هستي و زندگي معنوی یا اتكا به هسته دروني( :بعد دو) بعد یا مولفه: دارد 

 گزینه ای  5رت لیکِ یا سطح اندازه گیری: مقیاس << 

 
مخالفم کامالً پاسخ ها  کامالً موافقم موافقم بي تفاوت مخالفم 

 کد یا نمره
 (SPSS)جهت ورود پاسخ ها به اکسل یا 

1 2 3 4 
5 

 پرسشنامه هوش معنویتقسیم بندی سواالت  <<

 پرسشنامه92الی  1سواالت :  سوال استاندارد92شامل : هوش معنوی پرسشنامه مولفه های متغیر

 92، 97، 94، 11، 15، 11، 2، 8، 7، 5، 4، 1 سوال: 19شامل  درك و ارتباط با سرچشمه هستی
زندگی معنوی یا اتکا به هسته 

 درونی

 98، 91، 95، 93، 99، 91، 91، 142، 18، 17، 14، 13، 19، 11، 1، 3، 9 سوال: 17شامل 

شده  يمتنظ يكرتل ياسبراساس مق کهساخت  ینهگز 17با (  2114)زل انرا هوش معنوی  ياسمق. 1پرسشنامه هوش معنوی

، 3ياریمؤلفه هش 5از  ینهگز 45کوتاه با  رمف و در 83را در فرم بلند با  2یكپارچههوش معنوی  ياس( مق 2117)  یرآمرام و درابود. 

در ایران این آزمون توسط عبداله زاده با همكاری مهدیه کشميری و فاطمه عرب  .کردند يهته 6يقتحق و 5یابي، معنا4يض الهيف

ی دانشگاه نفر از آنان دانشجو 211نفر بودند که  281( برای دانشجویان ساخته و هنجار شده است. گروه هنجاری 1388عاملي )

نفر مرد بودند.  96نفر زن و  184نفر از دانشجویان دانشگاه پيام نور مرکز بهشهر بودند. از این تعداد  81منابع طبيعي گرگان و 

نفر از دانشجویان اجرا گردید. پایایي آزمون در  31سوالي توسط سازندگان آزمون تدوین و در مورد  31ابتدا پرسشنامه مقدماتي 

سوال تنظيم  29حذف، و پرسشنامه نهایي با  12بود، در تحليل سوال به روش لوپ سوال  87/1تي به روش آلفا برابر مرحله مقدما

به دست آمد، برای بررسي روایي  89/1نفر گروه نمونه اجرا شد، پایایي در این مرحله  281شد. در مرحله نهایي پرسشنامه در مورد 

                                              
1
. Spiritual Intelligence scale (SIS)  

2
. Integrated spirital Intelligence scale (ISIS)  

3
. Consciousness  

4
. Grace  

5
. Meaning  

6
. Truth  
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ها )همكاران( تایيد شد، از تحليل عاملي نيز استفاده شد و همبستگي  ها با نظر متخصص عالوه بر روایي محتوایي صوری که سوال

 19که عامل اول با عامل اصلي به دست آمد،  2بود. در چرخش به روش واریماکس برای کاهش متغيرها  3/1ها باالی  کليه سوال

زندگی معنوی یا اتکا به هسته »سوال  17نام گذاری شد، و عامل دوم با « درك و ارتباط با سرچشمه هستی»سوال 

های  و عامل دوم شامل سوال 92، 97، 94، 11، 15، 11، 2، 8، 7، 5، 4، 1های  نامیده شد. عامل اول شامل سوال« درونی

. آزمون تفاوت معني داری بين زنان و مردان است 98، 91، 95، 93، 99، 91، 91، 142، 18، 17، 14، 13، 19، 11، 1، 3، 9

داری نبود.  دار بود، ولي در عامل دوم تفاوت معني جو نشان داد که در هوش معنوی کلي و در عامل اول بين آن ها تفاوت معنيدانش

 های آماری نمونه و زنان و مردان گزارش شده است. در جدول زیر شاخص

 (1388همکاران، )عبداهلل زاده و نمونه و دختران و پسران هوش معنوی های آماری  زیر شاخص. 3-1جدول  

 انحراف معيار ميانگين تعداد جنس ها مولفه

 5/12 5/119 184 مونث هوش معنوی

 1/15 5/115 96 مذکر

 1/5 1/53 184 مونث عامل اول

 1/8 1/51 96 مذکر

 5/8 1/66 184 مونث عامل دوم

 8/1 1/66 96 مذکر

 

نمره یك و مخالفم دو و به تا حدودی سه و موافقم چهار به کامالً موافقم در این آزمون به گزینه کامالً مخالفم . نمره گذاری: 9-1

 (. 1388است )عبداهلل زاده و همكاران،  145تا  29شود و دامنه نمرات  نمره پنج داده مي

 (1388. تفسیر نمرات هوش معنوی زنان و مردان به طور جداگانه )عبداهلل زاده و همکاران، 3-9جدول 

  مردان  زنان

 به باال 135 خيلي باال به باال 137 يلي باالخ

 134تا  124 باال 136تا  129 باال

 123تا  116 متوسط 128تا  111 متوسط

 115تا  86 پایين 111تا  94 پایين

 به پایين 85 خيلي باال به پایين 93 خيلي پایين

 "برداری بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد.حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی " 
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