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 چکیده
هتا و منتابم معنتوي بتراي      عنوان ظرفیت  از هوش معنوي به

شتود   مسائل وجودي روزانه استفاده متي  ها و حل گیري تصمیم
گیري هوش معنوي، آزموني روا و پایا و منطبق بتر   براي اندازه

هاي دین اسالم وجود ندارد  این مطالعه تعریف و تعیتین   آموزه
ابعاد هوش معنوي و بررسي روایي محتوایي و صوري مقیاس 

 ،ي و کیفيدانشجویي اس   مطالعه به صورت کمآن در جامعۀ 
 67و با مروري جامم بر ابزارهاي هوش معنوي و مصاحبه بتا  
به دانشجوي کارشناسي انجام گرف   طبق نتایج هوش معنوي

وجتوي معنتاي وجتودي، درس مستائل     فرایند جس »صورت 
بهینته از   مناسک دیني، توانایي استفاده معنوي، فهم نمادها و

تعریف « منابم معنوي براي حل مشکالت و سازگاري با محیط
قیتاس از  م گویته  106گانه آن مشتص  شتد    شده و ابعاد سه

  ایتن  دست  آمتد  آن از مصاحبه به گویه 42ابزارهاي موجود و 
مقیاس مبتني بر زمینه دیني و فرهنگي جامعه دانشجویي ایران 

ي خوب و قابل تواند با روایي محتوایي و روایي صوربوده و مي
دانشتجویي   قبول براي سنجش سازه هوش معنوي در جامعته 

استفاده شود  براي جلوگیري از خستگي و کمک بته افتزایش   
تهیه و تدوین فرم  دهندگان و ازدیاد روایي مقیاس،دق  پاسخ

 شود  مقیاس پیشنهاد مي کوتاه
معنوی ، هتوش، هتوش معنتوي، روایتي      های کلیدی:واژه

 محتوایي

 
Abstract 
People use spiritual intelligence as spiritual capacities 
and resources for vital decision making and critical 
thinking in existential subjects or trying to solve daily 
problems. There is not a valid and reliable scale in this 
area which is developed based on Islamic 
conceptualization. The aim of this study was defining 
spiritual intelligence, determining domains of it, and 
developing items and testing content and face 
validities among college students. This study was 
done in a quantitative and qualitative approach by 
having a comprehensive overview of the tools of 
spiritual intelligence and interviewing 67 Bachelor’s 
students.  According to the results, spiritual 
intelligence was defined as a process of search for 
existential being, comprehending spiritual problems, 
understanding the meaning of religious symbols and 
rituals, the ability of exhausting spiritual resources for 
solving problems and adaptation with the 
environment. In addition, the dimensions of spiritual 
intelligence were clarified. In the next step 106 
statements have been extracted from the existing 
measures, and 42 statements were generated using 
semi structured interviews. Data indicate this scale 
can reliability assess spiritual intelligence in college 
students. Preparing a shorter form is suggested to 
reduce the time strain, and enhancing its applicability 
in spiritual as well as psychological research. 
Key words: Intelligence, Spirituality, Spiritual 
Intelligence, validity 
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 مقدمه 
شناختي، براي درس روابط، ستازگاري بتا   عنوان یک سازۀ روانشناسان، هوش بهبنا بر دیدگاه بیشتر روان

(  از 1377جدید، ظرفی  یادگیري و قدرت تفکر انتزاعتي انستان وتروري است  )بهرامتي،      هاي  موقعی 
عنوان جوهرۀ هستي به سفر زندگي انسان شکل داده و در طول مراحتل مصتلتف   طرف دیگر، معنوی  به

هتاي   گیرد  معنوی  همچنین مفهومي ذهني، شصصي و وابسته به فرد است  کته جنبته    زندگي شکل مي
شتود  ن را شامل شده و از طریق ارتباط انسان با خدا، خود، دیگتران و طبیعت  تجربته متي    غیرمادي انسا

(  همزمان با افزایش آگاهي معنوي مردم و بته 1390فرد و علوي مجد، مي مارکاني، یغمایي، خدایاري)خر
ربي در شناختي، گروهي از پژوهشگران غهاي روان بین دین و معنوی  و دیگر مؤلفه هموازات بررسي رابط

ها، درصدد تعریتف مفتاهیمي جدیتد در زمینتۀ دیتن و معنویت         راستاي تبیین بعضي از مشاهدات و داده
( و 2001)رایتک،   2(، تکامتل معنتوي  2002دونالتد،   )متک  1معنتوي  اند  براي مثال، مفاهیم ستالم    بوده

شناستي اوتافه   روان ( در آستانۀ هزارۀ سوم به ادبیات دانشتگاهي 2005)گومز و فیشر،  3بهزیستي معنوي
شناسان بته  نیز یکي از مفاهیمي اس  که در پرتو توجه و عالقۀ جهاني روان 4اند  سازۀ هوش معنوي شده

شناستي  ( در ادبیتات دانشتگاهي روان  SIحوزۀ دین و معنوی  توسعه یافته اس   مفهوم هوش معنتوي ) 
 ( 1386د و عابتتدیني، فتتر مطرح شد )ختتدایاري 5توسط استیونز 1996اولین بار در سال 

هتاي   سازي شود، آن دسته از مشاهدات و یافته عنوان هوش مفهومآنچه موجب شده سازۀ معنوی  به
طور معمول در زیتر  اي از افکار، هیجان و رفتار )که به کند کاربس  الگوهاي ویژهعلمي اس  که بیان مي

توانتد موجتب افتزایش ستازگاري و      در زندگي روزمره مي ،شود( مفهوم دین و معنوی  به آنها پرداخته مي
؛ 2002؛ کنتدي، ابتت  و روزنبتر ،    1995؛ کندیوکانتماني، 2001بهزیستي انسان شود )آناندراجاه وهای ، 

( هوش معنتوي  2000(  از نظر امونز )2002دالمن، فري، واالس و استیودنسکي، ، 2003نس و کسل،  ون
طتور  با هدف تسهیل حل مسائل روزمره و دستیابي به هتدف است   بته    کاربرد انطباقي اطالعات معنوي

هتا و   هتا و منتابم معنتوي در زمینته     عنوان کاربرد ظرفیت  معنوي را به  توان پیدایش سازۀ هوش کلي، مي
هتا و   برند که بصواهند از ظرفیت   کار ميهاي علمي در نظر گرف   افراد زماني هوش معنوي را به موقعی 

یا تالش با هدف حل مستائل   6هاي مهم و اندیشه در موووعات وجودي گیري براي تصمیم منابم معنوي

                                                             

1  spiritual health    

2  Spiritual Development 
3  Spiritual Well-Being 
4    Spiritual Intelligence 
5    Stevens 
6. existential matters 
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(  بنابراین، هوش  معنوي مووتوعات  2000؛ زوهر، مارشال و مارشال، 2000روزانه استفاده کنند )ایمونز، 
 ( 2001کند )ولمن،  ذهني معنوی  را با تکالیف بیروني جهان واقعي ترکیب مي

تازگي بحث هوش معنوي در کشور اسالمي ایران، آزموني روا و پایتا و منطبتق بتر آمتوزه    با توجه به      
ستاخ  ایتن آزمتون از اهمیت       ،روهاي دین اسالم که هوش معنوي را اندازه بگیرد، وجود ندارد  ازایتن 

 هتاي توانتد در اجتراي پتژوهش    سنجي دقیق متي  هاي روان شایاني برخوردار اس   تهیۀ آزموني با ویژگي
رسد ابزارهاي موجود براي سنجش نظر ميمربوط به هوش معنوي پژوهشگران را کمک کند  همچنین به

ي آنها طراحتي  ها هاي ادیان دیگر اس  و فقط با مرور پیشینۀ موجود گویههوش معنوي برگرفته از آموزه
روایي محتوایي و شده اس   هدف مطالعۀ حاور، تعیین ابعاد هوش معنوي منطبق بر دین مبین اسالم و 

 صوري مقیاس سنجش هوش معنوي در جامعۀ دانشجویي ایران اس   
 

 روش
شناختي براي دسترسي به پیشینه پژوهش و تبیین مباني نظري سازه هوش معنتوي،  در این مطالعۀ روش

هاي موجود درباره هوش، معنوی  و هوش معنوي را به طور دقیق متورد بررستي   پژوهشگران کلیه نظریه
هاي طراحي شتده  ر دادند  سپس مرور متون در باره پیشینه تجربي هوش معنوي از جمله کلیه مقیاسقرا

-ویژه مطالعات مبتني بر آموزهخارجي و داخلي انجام شد و نیز مطالعات انجام شده در باره سازه مذکور به
 هي متورد استتفاد  هتا هاي دین اسالم و منابم هوش معنوي اسالمي مورد بررسي قترار گرفت   کلیتدوا ه   

هتاي  وجوي اینترنتي در پایگاه دادهبود  جس « معنوی ، هوش، هوش معنوي»فارسي و انگلیسي شامل 
 انجام گرف    2014تا  2004گستر مرتبط از سال جهان شبکه
هاي تهتران، عالمته   شناسي، علوم تربیتي و پرستاري از دانشگاهدانشجوي روان 67در بصش کیفي با      

هتا  طباطبایي و علوم پزشکي ارومیه مصاحبه شد  سپس یک جلسه در قالب گروه متمرکز با همان نمونته 
مند به شرک  در مطالعته  ها مسلمان، مشغول به تحصیل در دورۀ کارشناسي و عالقهبرگزارشد  این نمونه

از استادان دانشگاه  هاي حاصل در اختیار ده تنو بیان تجارب خود دربارۀ هوش معنوي بودند  سپس داده
هتاي  کاري در پتژوهش  رستاري، الهیات و داراي تجربهشناسي، علوم تربیتي، پهاي روانو حوزه در رشته

شناسي دین و معنوی ، رشد و تکامل و سالم  معنوي و انواع هوش قرار گرف   متصصصان مذکور روان
وش معنتوي را بته دو   ي مقیتاس هت  ها هروایي محتوایي و صوري ابعاد و گوی 1جلسه گروه کانوني 10طي 

و نیتز   3والتس و باسل، نستب  روایتي محتتوا    2ي و با استفاده از شاخ  روایي محتوایيروش کیفي و کم

                                                             

1 . Focus Group 
2. Content Validity Index (CVI) 
3 . Content Validity Ratio (CVR) 
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تتوان بتا استتفاده از سته روش     شاخ  تأثیر گویه بررسي کردند  روایي محتواي ابزارهاي پژوهشي را مي
دس  ي پژوهش و قضاوت متصصصان در حیطۀ مربوط بههاها و مقاالت مرتبط، دیدگاه نمونهمنبم، کتاب

ي مقیاس از نظر رعایت  دستتور زبتان،    ها (  در روش کیفي تعیین روایي محتوا، گویه2003آورد )یغمایي، 
هتا در جایگتاه مناستب و درست  در عبتارات و نیتز       استفاده از وا گان مناسب و صتحی،، قرارگیتري وا ه  

ي تعیین روایي محتوایي، براي اطمینتان یتافتن از   شدند  در روش کمررسي امتیازدهي مناسب و صحی، ب
 گیري محتوا از شاخ  روایي محتوا استفاده شد   منظور اندازهي ابزار بهها طراحي گویه

در یک طیف « مربوط بودن، واو، بودن و ساده بودن»در شاخ  روایي محتوا با توجه به سه معیار       
ي مقیاس بررسي شدند )استیونس، کورنل، استتوري،  ها گویه ط متصصصان، کلیهاي توسدرجهلیکرت پنج

درصتد   79ي داراي نمرۀ شاخ  روایي محتتوا بیشتتر از   ها (  گویه1999فرنچ، لوین، بسنتي و همکاران، 
درصتد بته اصتالح و بتازنگري نیتاز       70– 79ي با نمرۀ شاخ  روایي محتوا بتین  ها مناسب بودند؛ گویه

درصتد غیرقابتل قبتول بودنتد و از مقیتاس       70ي با نمرۀ شاخ  روایي محتوا کمتر از ها گویه داشتند؛ و
 ( 2003شمیدلچنر و اوکسا،  -حذف شدند )هیرکاس، اپلکویس 

هتا مصتاحبه شتد و ستط،     در بصش کیفي جه  بررسي روایي صوري مقیاس، با تعتدادي از نمونته        
ها و وجود ابهام   ها با هدف اصلي مقیاس و زیرمقیاس مطلوب گویه، وجود تناسب و ارتباط ها دشواري گویه

(  این مطالعه بصشي از پترو ۀ تحقیقتاتي   2004ها بررسي شد )دوارد، میدز، تورسن،  در معاني کلمات گویه
شناسي دانشگاه تهران اس  و همۀ مجوزهاي اخالقي و اجرایي و روتای  آگاهانته   مصوب دانشکدۀ روان

هاي حاصل کدبندي شتده و   گیري اخذ شد  همۀ دادهپژوهشي قبل از شروع مطالعه و نمونههاي از نمونه
 هاي آماري استفاده شد  شد و متناسب با اهداف پژوهش از آزمون 22نسصۀ SPSSافزار وارد نرم

 

 نتایج
وجتوي  فراینتد جست   »و مقاالت علمي موجود، هتوش معنتوي،    هابر اساس نتایج بازنگري متون، کتاب

بهینه از منتابم معنتوي    همعناي وجودي، درس مسائل معنوي، فهم نمادها و مناسک دیني، توانایي استفاد
تعریف شد  بر اساس این تعریف، براي هوش معنوي سته بعتد   « براي حل مشکالت و سازگاري با محیط

انتایي  تو»و « درس مسائل معنوي، فهم نمادها و مناستک دینتي  »، «وجوي معناي وجوديفرایند جس »
 ه، توستط متصصصتان پترو    «استفادۀ بهینه از منابم معنوي براي حل مشتکالت و ستازگاري بتا محتیط    

تحقیقاتي استصراج شد  هر یک از ابعاد مذکور شامل عواملي اس ؛ و هر یک از ابعتاد هتوش معنتوي بته    
 ارائه شده اس    1همراه تعاریف آنها در  جدول 
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 سازۀ هوش معنویتعاریف، عوامل و ابعاد  -1جدول 

 ( Definitionتعریف ) (Factorعامل ) (Domainبعد )
وجوي فرایند جس 
 معناي وجودي

 توانایي ساخ  معنا و هدف در تجربیات زندگي توانایي تولید معناي شصصي
صورت انتقادي در مورد طبیع ، جهان توانایي و ظرفی  تفکر به تفکر انتقادي وجودي

فضا، زمان، راز مر ، و سایر موارد  هستي، جهان پس از مر ،
 وجودي

درس مسائل معنوي، 
فهم نمادها و 
 مناسک دیني

 

 اهلل )ص(اي در وراي عالم مادي مانند معراج رسولرخداد هر تجربه هاي فراروندگي معنويدرس حال 

 اندمظهر وجود الهيداشتن این بینش که تمامي موجودات و اشیا،  درس پدیدۀ متعالي در وراي موجودات هستي

گیري و معناي نمادهاي طبیعي  داشتن توانایي درس چگونگي شکل فهم و رمزگشایي نمادها
 و مذهبي

اي انسان از معناي مناسک و  داشتن تجربۀ توانایي فهم چندالیه فهم معنا و تأثیر مناسک دیني
 عبادات و تأثیر آنها در زندگي شصصي

توانایي استفادۀ بهینه 
منابم معنوي براي از 

حل مشکالت و 
 سازگاري با محیط

 توانایي حل مسائل جدید با استفاده از منابم معنوي موجود حل مسائل نوپدید با استفاده از منابم معنوي

هاي معنوي باالتر از هوشیاري  توانمندي ورود و خروج به/ از حال  هاي آگاهيبسط حال 
 اتحاد در هستي مانند هوشیاري ناب و رسیدن به حال 

فردي با توانایي ارتباط اثربصش با دیگران و حل تعاروات بین سازگاري معنوي در روابط بین فردي
 استفاده از منابم معنوي مانند بصشایشگري، نوع دوستي و همکاري

 توانایي نظارت دائمي در راستاي فرایند رشد معنوي خود مدیری  فرایند رشد معنوي

 
هتاي پژوهشتي   ي مقیاس از ابزارهاي موجود هوش معنوي و مصاحبه بتا نمونته  ها گیري گویهبراي شکل

 نشان داده شده اس    1استفاده شد که خالصۀ آن در شکل 
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 های مقیاس اولیه و نهایی .نحوۀ تشکیل بانک گویه1شکل 

 

بتا استتفاده از شتاخ      در مقیتاس در دو مرحلته   ها ي، اهمی  وجود گویهبراي تعیین روایي محتوایي کم
 بیان شده اس    2و گروه کانوني توسط کارشناسان بررسي شد که نتایج آن در جدول  روایي محتوا

 

 
 

 

 هامصاحبه از یاستخراج یهاهیگو تعداد

 (هیگو 42)

 ابزارها از یاستخراج یهاهیگو تعداد

 (هیگو 106) 

 اسیمق یهاهیگو تعداد

 (هیگو 148)

 CVI با کارشناسان توسط شدهحذف یهاهیگو تعداد

 (هیگو 27)

 یفیک روش با هاýنمونه توسط شدهحذف یهاهیگو تعداد

 (هیگو 10)

 اسیمق یهاهیگو تعداد کاهش

 (هیگو 111)

 یکانون باگروه کارشناسان توسط شدهحذف یهاهیگو تعداد

 (هیگو 5)

 یکانون گروه با هاýنمونه توسط شدهحذف یهاهیگو تعداد

 (هیگو 2)

 یینها اسیمق یهاهیگو تعداد

 (هیگو 104)
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 . نتایج تعیین روایی محتوایی کمّی توسط کارشناسان2جدول 
 ی نهاییها تعداد گویه حذف در گروه کانونی >CVI> 079/0CVI<< 70/0 070/0 CVI 079/0 شاخص

 104 5 27 10 62 تعداد

 
هتاي  چهره و بحث گروه کانوني با نمونته بهصورت چهرهروایي کیفي مقیاس، در دو مرحله بهبراي تعیین 

 بیان شده اس    3پژوهشي مصاحبه شد که نتایج آن در جدول 
 

 ها. نتایج تعیین روایی محتوایی کیفی توسط نمونه3جدول 

 شاخص
 ی دشوارها گویه

 )بازنگری(

 عدم تناسب با اهداف مطالعه

 )حذف(

 ی دارای ابهامها گویه

 )رفع ابهام(

 ی نامناسب در گروه کانونیها گویه

 )حذف(

ی ها تعداد گویه

 نهایی

 104 2 7 12 8 تعداد

 
 گیری بحث و نتیجه

تدوین مبتاني نظتري و طراحتي مقیتاس     »بزر  مصوب دانشگاهي با عنوان  هاین مطالعه بصشي از پرو 
بود که هدف کلتي آن تتدوین مبتاني نظتري مقیتاس هتوش       « هوش معنوي در جامعۀ دانشجویي ایران

استاس نتتایج    بتر ي و کیفتي است     روش کمت معنوي و تعیین روایي محتوایي و روایي صوري مقیاس به
توان نتیجه گرف  که هتوش معنتوي    قي هوش معنوي در زندگي، ميمطالعات گسترده دربارۀ نقش انطبا

هاي مربتوط بته هستتي، از قبیتل     هاي اساسي در زندگي انسان مانند سؤالتواند در یافتن پاسخ سؤال مي
وجوي معنا در زندگي، اهمی  عبادت قلبي، توسعۀ احستاس از هتدف در   وجود زندگي بعد از مر ، جس 

 نفس خود، هماهنگ شدن با یک قدرت برتتر و نقتش آن در زنتدگي فترد تتأثیر     زندگي، توسعۀ ارتباط با 
در مطالعۀ حاور براي تعریف سازۀ هوش معنوي وتمن مترور کامتل    (  2004زیادي داشته باشد )ناسل، 

( و کینتگ  2004(، ناستل ) 2001(، نوبل )2000ب(، زوهر و مارشال )2000متون خارجي از جمله ایمونز )
 هاي اصیل دین اسالم، نظر متصصصان و نیز منابم دیني توجه کافي شده اس   (، به آموزه2007)

وجوي معنتاي  فرایند جس »اساس تعریف متصصصان در این مطالعه، براي هوش معنوي سه بعد  بر
توانایي استفادۀ بهینه از منتابم معنتوي   »و « درس مسائل معنوي، فهم نمادها و مناسک دیني»، «وجودي

(، کینتگ  2007، استصراج شد  این ابعاد سازه در تعاریف آمرام )«و سازگاري با محیط براي حل مشکالت
ب( از هوش معنوي نیز مورد توجه قترار گرفتته است   در همتین     2000( و ایمونز )2004(، ناسل )2007)

 از دیدگاه اسالم هوش معنوي با قدرت تعقل و اندیشته در »نویسند:  ( مي1389سهرابي و ناصري ) ،زمینه
انسان موهبتي الهي و نوري رحماني اس  که پیامبر دروني انسان شمرده شده و مالس تکلیتف، ثتواب و   

عوامتل متؤثر بتر    «  شتود  وسیله آن حق از باطل و خیر از شر و راه از بیراهه تمیز داده ميعقاب بوده و به
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نات روزمره از قبیل تدبّر در همراه تمریهوش معنوي در متون اسالمي، ایمان به خدا، تقوا و پرهیزکاري به
داري، عبادت، خواندن قرآن و تدبّر صادقانه در آیات قرآن قلمتداد شتده   خلق ، تدبّر در آفاق و انفس، روزه

ویتژه دیتدگاه    پس از مرور کامل تعاریف و عوامل مرتبط با ابعاد هوش معنوي بته  ،اس   در مطالعۀ حاور
ي چندین جلسه گروه متمرکز با متصصصان مربوط براي بعتد  اسالم و متون مرتبط دیني و پس از برگزار

« درس مسائل معنوي و فهم نمادهتاي دینتي  »دو عامل، براي بعد « وجوي معناي وجوديفرایند جس »
منظتور حتل مشتکالت و ستازگاري بتا      توانایي استفادۀبهینه از منابم معنوي بته »چهار عامل، و براي بعد 

گرفته در این مطالعه، رونتد یادشتده در   هاي انجام د  با توجه به بررسينیز چهار عامل استصراج ش« محیط
ویتژه در بافت  دینتي مستیحی  و     هاي متناسب با آن بته  مورد اکثر تعاریف سازۀ هوش معنوي و مقیاس

ي مقیتاس هتوش معنتوي از دو روش    هتا  یهودی  مورد توجه قرار نگرفته اس   در تشکیل بانتک گویته  
ساختاریافته )رویکترد کیفتي(   هاي نیمه  ي( و نیز مصاحبهلي و خارجي )رویکرد کمل متون داخبررسي کام
ایراني استفاده شده اس   همچنین در جلسات گروه کانوني متعدد براي  جامعههاي دانشجویي در  با نمونه

حاوتر از ترکیتب    هي مقیاس و تعیتین روایتي محتتوایي و صتوري مقیتاس مطالعت      ها کاهش تعداد گویه
سنجي ابزار شناسي، الهیات، معنوی  و سالم  معنوي و نیز طراحي و روانهاي روانني از رشتهمتصصصا

هاي هوش معنوي از جمله بوزن پژوهشي استفاده شده اس   این در حالي اس  که در بسیاري از مقیاس
آنهتا فقتط   ( این روند رعای  نشده اس  و طراحان 2007( و کینگ )2002(، ووگان )2001(، نوبل )2001)

اند  همچنین در مطالعۀ حاوتر  معنوي اکتفا کرده هاي هوشي مقیاسها به بررسي متون در طراحي گویه
براي تعیین روایي محتوایي مقیاس از دو روش کمي و کیفي توسط کارشناسان هم در طراحتي و تتدوین   

صورت کمّتي  روایي محتوایي بههاي آنها استفاده شد  در تعیین  بندي پاسخ و هم مقیاس رتبه ها خود گویه
 79/0بتاالي   CVIي مقیاس داراي ها درصد گویه 90استفاده شد که نزدیک به  محتوااز شاخ  روایي 

بودند که در مقیاس بدون تغییر حفظ شدند که بیانگر دق  زیاد گروه متصصصان در جلسات بحتث گتروه   
ها برحسب میتزان   ي مقیاس، به گزینهها ویهدلیل ماهی  کنشي گدر مقیاس مطالعۀ حاور به متمرکز بود 

ندرت، گتاهي اوقتات، معمتوال ،    اي )هرگز، به درجهدهنده در مقیاس طیف لیکرت شش تکرارپذیري پاسخ
 منظور شد    5تا  0هاى  بیشتر اوقات، همیشه( نمره

از نظر اینکه « مقیاس هوش معنوي در جامعۀدانشجویي»در مطالعۀ حاور براي تأمین روایي ظاهري      
جذاب، داراي چاپ مناستب و   ها منطقي و متناسب با شصصی  دانشجویان باشد و نیز گویه ها شکل گویه

هتاي مصتلتف پزشتکي و غیرپزشتکي      دانشجوي مقطم کارشناسي از دانشتگاه  67توالي منطقي باشند، از 
ي مقیتاس از  هتا  گویته  صورت گروه متمرکز، دربارهخواسته شد تا ومن شرک  در یک جلسه مصاحبه به
هتا و ابعتاد مقیتاس و    با هدف اصلي زیرمقیاس ها نظر سط، دشواري، وجود تناسب و ارتباط مطلوب گویه

نیز وجود ابهام و نارسایي در معاني کلمات پیشنهادهاي خود را ارائه دهنتد  در طتي همتین جلسته گتروه      
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خوب ارزیابي شد  همتۀ ایتن متوارد ستبب     متمرکز میزان پذیرش مقیاس نیز از آنها سؤال شد که در حد 
( بتود  در همتین زمینته    1994ین )افزایش روایي صوري مقیاس شد که منطبق بر دیدگاه نانالي و برنستا

گیري، روایي نیس  و بته آنچته   کند در اصل، روایي صوري از نظر اصول اندازه ( بیان مي1990ستازي ) آنا
شتود کته مقیتاس     ظاهر ابزار توجه دارد و به این امر مربوط متي کند؛ بلکه به سنجد توجه نمي در واقم مي
( 2005گران، معتبر باشد  اسدي الري و همکتاران ) دهندگان، مجریان، کاربران و سایر مشاهدهبراي پاسخ
دلیل اینکه با تغییر کلمات و عبارات در روایي صتوري، روایتي کتل پرسشتنامه تغییتر      کنند به نیز بیان مي

عنوان اولین اقدام لحاظ شود که پژوهشگران مطالعۀ حاور چنین روند تعیین روایي صوري به کند، باید مي
سنجي رعای  کردند  همچنین روند تعیتین روایتي صتوري کیفتي منطبتق بتر       و تقدمي را در فرایند روان
وجتود  هتاي اشتتباه از عبتارات یتا     ( بود که براي جلوگیري از برداشت  2002مطالعۀ الکاس و همکاران )

دانند  نتایج مطالعات متعدد در همین زمینته   نارسایي در معاني کلمات، تعیین روایي صوري را وروري مي
مقدار جزئتي بته  نشان داد که در اکثر تحقیقات مشابه، روایي صوري تعیین نشده و در بسیاري از موارد به

ند دقیق و علمي تعریف سازه و ابعاد عنوان بصشي از روایي محتوایي به آن اشاره شده اس   با توجه به رو
و کیفي ي استفاده از رویکردهاي کمهاي مرتبط و نیز هوش معنوي و استفاده از گروه کارشناسي از رشته

توانتد بتا روایتي محتتوایي و     توان ادعا کردکه مقیاس هوش معنوي متي  مياز جمله شاخ  روایي محتوا 
کار گرفته شود  براي معنوي در جامعۀ دانشجویي بهروایي صوري خوب و قابل قبول براي سنجش هوش 

دهندگان و ازدیاد روایي مقیتاس، تهیته و تتدوین فترم کوتتاه     جلوگیري از خستگي و افزایش دق  پاسخ
 شود    مقیاس پیشنهاد مي
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