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چکیده

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

از هوش معنوي بههعنهوا ررفته هها و منهابم معنهوي بهراي
تصمتمگتريها و حلمسائل وجودي روزانه اسهتااد مهيشهود
 آزموني روا و پایا و منطبه بهر،براي انداز گتري هوش معنوي
آموز هاي دین اسالم وجود ندارد این مطالعه تعریه و تعتهتن
ابعاد هوش معنوي و بررسي روایي محتوایي و صهوري میتها
،آ در جامعۀ دانشجویي اس مطالعه به صورت کمي و کتاي
77 و با مروري جامم بر ابزارهاي هوش معنهوي و مصهاحبه بها
دانشجوي کارشناسي انجام گرف طب نتایج هوش معنوي به
 درس مسهائل،صورت «فرایند جسه وجهوي معنهاي وجهودي
 توانهایي اسهتااد بهتنهه از، فهم نمادها و مناسک دیني،معنوي
منابم معنوي براي حل مشکالت و سازگاري با محتط» تعریه
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میتا مبتني بر زمتنه دیني و فرهنگي جامعه دانشجویي ایرا
بود و ميتواند با روایي محتوایي و روایي صوري خوب و قابهل
قبول براي سنجش ساز هوش معنهوي در جامعهه دانشهجویي
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مقدمه
بنا بر دیدگا بتشتر روا شناسا  ،هوش بهعنوا یک سازۀ روا شناختي ،براي درس روابط ،سهازگاري بها
موقعت هاي جدید ،ررفت یادگتري و قدرت تاکر انتزاعهي انسها وهروري اسه (بهرامهي )3977 ،از
طرف دیگر ،معنوی به عنوا جوهرۀ هستي به سار زندگي انسا شکل داد و در طول مراحهل م تله
زندگي شکل ميگترد معنوی همچنتن ماهومي ذهني ،ش صي و وابسته به فرد اسه کهه جنبههههاي
غترمادي انسا را شامل شد و از طری ارتباط انسا با خدا ،خود ،دیگهرا و طبتعه تجربهه مهيشهود
(خرمي مارکاني ،یغمایي ،خدایاريفرد و علوي مجد )3940،همزما با افزایش آگاهي معنوي مردم و بهه
موازات بررسي رابطه بتن دین و معنوی و دیگر مؤلاههاي روا شناختي ،گروهي از پژوهشگرا غربي در
راستاي تبتتن بعضي از مشاهدات و داد ها ،درصهدد تعریه ماهاهتمي جدیهد در زمتنهۀ دیهن و معنویه
بود اند براي مثال ،مااهتم سهالم معنهوي( 3مهکدونالهد ،)4004 ،تکامهل معنهوي( 4رایهک )4003 ،و
بهزیستي معنوي( 9گومز و فتشر )4009 ،در آستانۀ هزارۀ سوم به ادبتات دانشهگاهي روا شناسهي اوهافه
شد اند سازۀ هوش معنوي 9نتز یکي از مااهتمي اس که در پرتو توجه و عالقۀ جهاني روا شناسا بهه
حوزۀ دین و معنوی توسعه یافته اس ماهوم ههوش معنهوي ( )SIدر ادبتهات دانشهگاهي روا شناسهي
اولتن بار در سال  3447توسط استتونز 9مطرح شد (خههدایاريفههرد و عابههدیني)3917 ،
آنچه موجب شد سازۀ معنوی بهعنوا هوش ماهومسازي شود ،آ دسته از مشاهدات و یافتهههاي
علمي اس که بتا ميکند کاربس الگوهاي ویژ اي از افکار ،هتجا و رفتار (که بهطور معمول در زیهر
ماهوم دین و معنوی به آنها پرداخته ميشود) ،در زندگي روزمر ميتوانهد موجهب افهزایش سهازگاري و
بهزیستي انسا شود (آناندراجا وهای 4003 ،؛ کندیوکانتماني3449 ،؛ کنهدي ،ابته و روزنبهر 4004 ،؛
و نس و کسل ،4009 ،دالمن ،فري ،واال و استتودنسکي )4004 ،از نظر امونز ( )4000هوش معنهوي
کاربرد انطباقي اطالعات معنوي با هدف تسهتل حل مسائل روزمر و دستتابي به ههدف اسه بههطهور
کلي ،ميتوا پتدایش سازۀ هوش معنوي را بهعنوا کاربرد ررفته هها و منهابم معنهوي در زمتنهههها و
موقعت هاي علمي در نظر گرف افراد زماني هوش معنوي را بهکار ميبرند که ب واهند از ررفت هها و
منابم معنوي براي تصمتمگتريهاي مهم و اندیشه در موووعات وجودي 7یا تالش با هدف حل مسهائل
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روزانه استااد کنند (ایمونز4000 ،؛ زوهر ،مارشال و مارشال )4000 ،بنابراین ،هوش معنوي مووهوعات
ذهني معنوی را با تکالت بتروني جها واقعي ترکتب ميکند (ولمن)4003 ،
با توجه بهتازگي بحث هوش معنوي در کشور اسالمي ایرا  ،آزموني روا و پایا و منطبه بهر آمهوز
هاي دین اسالم که هوش معنوي را انداز بگترد ،وجود نهدارد ازایهنرو ،سهاخ ایهن آزمهو از اهمته
شایاني برخوردار اس تهتۀ آزموني با ویژگيهاي روا سنجي دقت مهيتوانهد در اجهراي پهژوهشههاي
مربوط به هوش معنوي پژوهشگرا را کمک کند همچنتن بهنظر ميرسد ابزارهاي موجود براي سنجش
هوش معنوي برگرفته از آموز هاي ادیا دیگر اس و فیط با مرور پتشتنۀ موجود گویههاي آنها طراحهي
شد اس هدف مطالعۀ حاور ،تعتتن ابعاد هوش معنوي منطب بر دین مبتن اسالم و روایي محتوایي و
صوري میتا سنجش هوش معنوي در جامعۀ دانشجویي ایرا اس
روش
در این مطالعۀ روششناختي براي دسترسي به پتشتنه پژوهش و تبتتن مباني نظري ساز هوش معنهوي،
پژوهشگرا کلته نظریههاي موجود دربار هوش ،معنوی و هوش معنوي را به طور دقت مهورد بررسهي
قرار دادند سپس مرور متو در بار پتشتنه تجربي هوش معنوي از جمله کلته میتا هاي طراحي شهد
خارجي و داخلي انجام شد و نتز مطالعات انجام شد در بار ساز مذکور بهویژ مطالعات مبتني بر آموز -
هاي دین اسالم و منابم هوش معنوي اسالمي مورد بررسي قهرار گرفه کلتهدوا ههاي مهورد اسهتااد
فارسي و انگلتسي شامل «معنوی  ،هوش ،هوش معنوي» بود جس وجوي اینترنتي در پایگا داد ههاي
شبکه جها گستر مرتبط از سال  4009تا  4039انجام گرف
در ب ش کتاي با  77دانشجوي روا شناسي ،علوم تربتتي و پرستاري از دانشگا هاي تهرا  ،عالمهه
طباطبایي و علوم پزشکي ارومته مصاحبه شد سپس یک جلسه در قالب گرو متمرکز با هما نمونهههها
برگزارشد این نمونهها مسلما  ،مشغول به تحصتل در دورۀ کارشناسي و عالقهمند به شرک در مطالعهه
و بتا تجارب خود دربارۀ هوش معنوي بودند سپس داد هاي حاصل در اختتار د تن از استادا دانشگا
و حوز در رشتههاي روا شناسي ،علوم تربتتي ،پرستاري ،الهتات و داراي تجربه کاري در پهژوهشههاي
روا شناسي دین و معنوی  ،رشد و تکامل و سالم معنوي و انواع هوش قرار گرف مت صصا مذکور
طي  30جلسه گرو کانوني 3روایي محتوایي و صوري ابعاد و گویههاي میتا ههوش معنهوي را بهه دو
روش کتاي و کمي و با استااد از شاخش روایي محتوایي 4والتس و باسل ،نسب روایهي محتهوا 9و نتهز
3

. Focus Group
). Content Validity Index (CVI
9
). Content Validity Ratio (CVR
4
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شاخش تأثتر گویه بررسي کردند روایي محتواي ابزارهاي پژوهشي را ميتوا بها اسهتااد از سهه روش
منبم ،کتابها و میاالت مرتبط ،دیدگا نمونههاي پژوهش و قضاوت مت صصا در حتطۀ مربوط بهدس
آورد (یغمایي )4009 ،در روش کتاي تعتتن روایي محتوا ،گویههاي میتا از نظر رعایه دسهتور زبها ،
استااد از وا گا مناسب و صهحت ،،قرارگتهري وا هها در جایگها مناسهب و درسه در عبهارات و نتهز
امتتازدهي مناسب و صحت ،بررسي شدند در روش کمي تعتتن روایي محتوایي ،براي اطمتنها یهافتن از
طراحي گویههاي ابزار بهمنظور انداز گتري محتوا از شاخش روایي محتوا استااد شد
در شاخش روایي محتوا با توجه به سه معتار «مربوط بود  ،واو ،بود و ساد بود » در یک طت
لتکرت پنجدرجهاي توسط مت صصا  ،کلته گویههاي میتا بررسي شدند (استتونس ،کورنل ،اسهتوري،
فرنچ ،لوین ،بسنتي و همکارا  )3444 ،گویههاي داراي نمرۀ شاخش روایي محتهوا بتشهتر از  74درصهد
مناسب بودند؛ گویههاي با نمرۀ شاخش روایي محتوا بتن  70– 74درصهد بهه اصهالح و بهازنگري نتهاز
داشتند؛ و گویههاي با نمرۀ شاخش روایي محتوا کمتر از  70درصهد غترقابهل قبهول بودنهد و از میتها
حذف شدند (هترکا  ،اپلکویس  -شمتدلچنر و اوکسا)4009 ،
در ب ش کتاي جه بررسي روایي صوري میتا  ،با تعهدادي از نمونهههها مصهاحبه شهد و سهط،
دشواري گویهها ،وجود تناسب و ارتباط مطلوب گویهها با هدف اصلي میتا و زیرمیتا ها و وجود ابهام
در معاني کلمات گویهها بررسي شد (دوارد ،متدز ،تورسن )4009 ،این مطالعه ب شي از پرو ۀ تحیتیهاتي
مصوب دانشکدۀ روا شناسي دانشگا تهرا اس و همۀ مجوزهاي اخالقي و اجرایي و روای آگاهانهه
از نمونههاي پژوهشي قبل از شروع مطالعه و نمونهگتري اخذ شد همۀ داد هاي حاصل کدبندي شهد و
وارد نرمافزار  SPSSنس ۀ 44شد و متناسب با اهداف پژوهش از آزمو هاي آماري استااد شد
نتایج
بر اسا نتایج بازنگري متو  ،کتابها و میاالت علمي موجود ،ههوش معنهوي« ،فراینهد جسه وجهوي
معناي وجودي ،درس مسائل معنوي ،فهم نمادها و مناسک دیني ،توانایي استااد بهتنه از منهابم معنهوي
براي حل مشکالت و سازگاري با محتط» تعری شد بر اسا این تعری  ،براي هوش معنوي سه بعهد
«فرایند جس وجوي معناي وجودي»« ،درس مسائل معنوي ،فهم نمادها و مناسهک دینهي» و «توانهایي
استاادۀ بهتنه از منابم معنوي براي حل مشهکالت و سهازگاري بها محهتط» ،توسهط مت صصها پهرو
تحیتیاتي است راج شد هر یک از ابعاد مذکور شامل عواملي اس ؛ و هر یک از ابعاد ههوش معنهوي بهه
همرا تعاری آنها در جدول  3ارائه شد اس
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جدول  -1تعاریف ،عوامل و ابعاد سازۀ هوش معنوی
بعد ()Domain
فرایند جس وجوي
معناي وجودي

عامل ()Factor
توانایي تولتد معناي ش صي
تاکر انتیادي وجودي

درس مسائل معنوي،
فهم نمادها و
مناسک دیني

درس حال هاي فراروندگي معنوي
درس پدیدۀ متعالي در وراي موجودات هستي
فهم و رمزگشایي نمادها
فهم معنا و تأثتر مناسک دیني

توانایي استاادۀ بهتنه
از منابم معنوي براي
حل مشکالت و
سازگاري با محتط

حل مسائل نوپدید با استااد از منابم معنوي
بسط حال هاي آگاهي
سازگاري معنوي در روابط بتن فردي
مدیری فرایند رشد معنوي

تعریف () Definition
توانایي ساخ معنا و هدف در تجربتات زندگي
توانایي و ررفت تاکر بهصورت انتیادي در مورد طبتع  ،جها
هستي ،جها پس از مر  ،فضا ،زما  ،راز مر  ،و سایر موارد
وجودي
رخداد هر تجربهاي در وراي عالم مادي مانند معراج رسولاهلل (ص)
داشتن این بتنش که تمامي موجودات و اشتا ،مظهر وجود الهياند
داشتن توانایي درس چگونگي شکلگتري و معناي نمادهاي طبتعي
و مذهبي
داشتن تجربۀ توانایي فهم چندالیهاي انسا از معناي مناسک و
عبادات و تأثتر آنها در زندگي ش صي
توانایي حل مسائل جدید با استااد از منابم معنوي موجود
توانمندي ورود و خروج به /از حال هاي معنوي باالتر از هوشتاري
مانند هوشتاري ناب و رستد به حال اتحاد در هستي
توانایي ارتباط اثرب ش با دیگرا و حل تعاروات بتنفردي با
استااد از منابم معنوي مانند ب شایشگري ،نوع دوستي و همکاري
توانایي نظارت دائمي در راستاي فرایند رشد معنوي خود

براي شکلگتري گویههاي میتا از ابزارهاي موجود هوش معنوي و مصاحبه بها نمونههههاي پژوهشهي
استااد شد که خالصۀ آ در شکل  3نشا داد شد اس
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تعداد گویههای استخراجی از ابزارها

تعداد گویههای استخراجی از مصاحبهها

( 106گویه)

( 42گویه)

تعداد گویههای مقیاس
( 148گویه)

تعداد گویههای حذفشده توسط نمونهýها با روش کیفی

تعداد گویههای حذفشده توسط کارشناسان با CVI

( 10گویه)

( 27گویه)

کاهش تعداد گویههای مقیاس
( 111گویه)

تعداد گویههای حذفشده توسط نمونهýها با گروه کانونی

تعداد گویههای حذفشده توسط کارشناسان باگروه کانونی

( 2گویه)

( 5گویه)

تعداد گویههای مقیاس نهایی
( 104گویه)

شکل .1نحوۀ تشکیل بانک گویههای مقیاس اولیه و نهایی

براي تعتتن روایي محتوایي کمي ،اهمت وجود گویهها در میتها در دو مرحلهه بها اسهتااد از شهاخش
روایي محتوا و گرو کانوني توسط کارشناسا بررسي شد که نتایج آ در جدول  4بتا شد اس
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جدول  .2نتایج تعیین روایی محتوایی کمّی توسط کارشناسان
شاخص CVI<9/9799/79 >CVI<9/970 CVI>9/970حذف در گروه کانونیتعداد گویههای نهایی
تعداد
191
5
27
19
22

براي تعتتن روایي کتاي میتا  ،در دو مرحله بهصورت چهر بهچهر و بحث گرو کانوني با نمونههههاي
پژوهشي مصاحبه شد که نتایج آ در جدول  9بتا شد اس
جدول  .3نتایج تعیین روایی محتوایی کیفی توسط نمونهها
شاخص

گویههای دشوار
(بازنگری)

عدم تناسب با اهداف مطالعه
(حذف)

گویههای دارای ابهام
(رفع ابهام)

تعداد

8

12

7

گویههای نامناسب در گروه کانونی تعداد گویههای
نهایی
(حذف)
2

191

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه ب شي از پرو بزر مصوب دانشگاهي با عنوا «تدوین مبهاني نظهري و طراحهي میتها
هوش معنوي در جامعۀ دانشجویي ایرا » بود که هدف کلهي آ تهدوین مبهاني نظهري میتها ههوش
معنوي و تعتتن روایي محتوایي و روایي صوري میتا بهروش کمهي و کتاهي اسه بهر اسها نتهایج
مطالعات گسترد دربارۀ نیش انطباقي هوش معنوي در زندگي ،ميتوا نتتجه گرف که ههوش معنهوي
ميتواند در یافتن پاسخ سؤالهاي اساسي در زندگي انسا مانند سؤالهاي مربهوط بهه هسهتي ،از قبتهل
وجود زندگي بعد از مر  ،جس وجوي معنا در زندگي ،اهمت عبادت قلبي ،توسعۀ احسها از ههدف در
زندگي ،توسعۀ ارتباط با ناس خود ،هماهنگ شد با یک قدرت برتهر و نیهش آ در زنهدگي فهرد تهأثتر
زیادي داشته باشد (ناسل )4009 ،در مطالعۀ حاور براي تعری سازۀ هوش معنوي وهمن مهرور کامهل
متو خارجي از جمله ایمونز (4000ب) ،زوهر و مارشال ( ،)4000نوبل ( ،)4003ناسهل ( )4009و کتنهگ
( ،)4007به آموز هاي اصتل دین اسالم ،نظر مت صصا و نتز منابم دیني توجه کافي شد اس
بر اسا تعری مت صصا در این مطالعه ،براي هوش معنوي سه بعد «فرایند جس وجوي معنهاي
وجودي»« ،درس مسائل معنوي ،فهم نمادها و مناسک دیني» و «توانایي استاادۀ بهتنه از منهابم معنهوي
براي حل مشکالت و سازگاري با محتط» ،است راج شد این ابعاد ساز در تعاری آمرام ( ،)4007کتنهگ
( ،)4007ناسل ( )4009و ایمونز (4000ب) از هوش معنوي نتز مورد توجه قهرار گرفتهه اسه در همهتن
زمتنه ،سهرابي و ناصري ( )3914مينویسند« :از دیدگا اسالم هوش معنوي با قدرت تعیل و اندیشهه در
انسا موهبتي الهي و نوري رحماني اس که پتامبر دروني انسا شمرد شد و مالس تکلته  ،ثهواب و
عیاب بود و بهوستله آ ح از باطل و ختر از شر و را از بتراهه تمتز داد ميشهود» عوامهل مهؤثر بهر
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هوش معنوي در متو اسالمي ،ایما به خدا ،تیوا و پرهتزکاري بههمرا تمرینات روزمر از قبتل تدبّر در
خلی  ،تدبّر در آفاق و اناس ،روز داري ،عبادت ،خواند قرآ و تدبّر صادقانه در آیات قرآ قلمداد شهد
اس در مطالعۀ حاور ،پس از مرور کامل تعاری و عوامل مرتبط با ابعاد هوش معنوي بههویهژ دیهدگا
اسالم و متو مرتبط دیني و پس از برگزاري چندین جلسه گرو متمرکز با مت صصا مربوط براي بعهد
«فرایند جس وجوي معناي وجودي» دو عامل ،براي بعد «درس مسائل معنوي و فهم نمادههاي دینهي»
چهار عامل ،و براي بعد «توانایي استاادۀبهتنه از منابم معنوي بههمنظهور حهل مشهکالت و سهازگاري بها
محتط» نتز چهار عامل است راج شد با توجه به بررسيهاي انجامگرفته در این مطالعه ،روند یادشهد در
مورد اکثر تعاری سازۀ هوش معنوي و میتا هاي متناسب با آ بههویهژ در بافه دینهي مسهتحت و
یهودی مورد توجه قرار نگرفته اس در تشکتل بانهک گویههههاي میتها ههوش معنهوي از دو روش
بررسي کامل متو داخلي و خارجي (رویکرد کمي) و نتز مصاحبههاي نتمه ساختاریافته (رویکهرد کتاهي)
با نمونههاي دانشجویي در جامعه ایراني استااد شد اس همچنتن در جلسات گرو کانوني متعدد براي
کاهش تعداد گویههاي میتا و تعتهتن روایهي محتهوایي و صهوري میتها مطالعهه حاوهر از ترکتهب
مت صصاني از رشتههاي روا شناسي ،الهتات ،معنوی و سالم معنوي و نتز طراحي و روا سنجي ابزار
پژوهشي استااد شد اس این در حالي اس که در بستاري از میتا هاي هوش معنوي از جمله بوز
( ،)4003نوبل ( ،)4003ووگا ( )4004و کتنگ ( )4007این روند رعای نشد اس و طراحا آنها فیهط
به بررسي متو در طراحي گویههاي میتا هاي هوش معنوي اکتاا کرد اند همچنتن در مطالعۀ حاوهر
براي تعتتن روایي محتوایي میتا از دو روش کمي و کتاي توسط کارشناسا هم در طراحهي و تهدوین
خود گویهها و هم میتا رتبهبندي پاسخهاي آنها استااد شد در تعتتن روایي محتوایي بهصورت کمّهي
از شاخش روایي محتوا استااد شد که نزدیک به  40درصد گویههاي میتا داراي  CVIبهاالي 0/74
بودند که در میتا بدو تغتتر حاظ شدند که بتانگر دق زیاد گرو مت صصا در جلسات بحث گهرو
متمرکز بود در میتا مطالعۀ حاور بهدلتل ماهت کنشي گویههاي میتا  ،به گزینهها برحسب متهزا
تکرارپذیري پاسخدهند در میتا طت لتکرت شش درجهاي (هرگز ،بهندرت ،گهاهي اوقهات ،معمهوال،
بتشتر اوقات ،همتشه) نمر هاى  0تا  9منظور شد
در مطالعۀ حاور براي تأمتن روایي راهري «میتا هوش معنوي در جامعۀدانشجویي» از نظر اینکه
شکل گویهها منطیي و متناسب با ش صت دانشجویا باشد و نتز گویهها جذاب ،داراي چاپ مناسهب و
توالي منطیي باشند ،از  77دانشجوي میطم کارشناسي از دانشهگا ههاي م تله پزشهکي و غترپزشهکي
خواسته شد تا ومن شرک در یک جلسه مصاحبه بهصورت گرو متمرکز ،دربار گویههههاي میتها از
نظر سط ،دشواري ،وجود تناسب و ارتباط مطلوب گویهها با هدف اصلي زیرمیتا هها و ابعهاد میتها و
نتز وجود ابهام و نارسایي در معاني کلمات پتشنهادهاي خود را ارائه دهنهد در طهي همهتن جلسهه گهرو
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متمرکز متزا پذیرش میتا نتز از آنها سؤال شد که در حد خوب ارزیابي شد همهۀ ایهن مهوارد سهبب
افزایش روایي صوري میتا شد که منطب بر دیدگا نانالي و برنستاین ( )3449بهود در همهتن زمتنهه
آناستازي ( )3440بتا ميکند در اصل ،روایي صوري از نظر اصول انداز گتري ،روایي نتس و بهه آنچهه
در واقم ميسنجد توجه نميکند؛ بلکه بهراهر ابزار توجه دارد و به این امر مربوط مهيشهود کهه میتها
براي پاسخدهندگا  ،مجریا  ،کاربرا و سایر مشاهد گرا  ،معتبر باشد اسدي الري و همکارا ()4009
نتز بتا ميکنند بهدلتل اینکه با تغتتر کلمات و عبارات در روایي صهوري ،روایهي کهل پرسشهنامه تغتتهر
ميکند ،باید تعتتن روایي صوري بهعنوا اولتن اقدام لحاظ شود که پژوهشگرا مطالعۀ حاور چنتن روند
و تیدمي را در فرایند روا سنجي رعای کردند همچنتن روند تعتتن روایهي صهوري کتاهي منطبه بهر
مطالعۀ الکا و همکارا ( )4004بود که براي جلوگتري از برداشه ههاي اشهتبا از عبهارات یها وجهود
نارسایي در معاني کلمات ،تعتتن روایي صوري را وروري ميدانند نتایج مطالعات متعدد در همتن زمتنهه
نشا داد که در اکثر تحیتیات مشابه ،روایي صوري تعتتن نشد و در بستاري از موارد بهمیدار جزئهي بهه
عنوا ب شي از روایي محتوایي به آ اشار شد اس با توجه به روند دقت و علمي تعری ساز و ابعاد
هوش معنوي و استااد از گرو کارشناسي از رشتههاي مرتبط و نتز استااد از رویکردهاي کمي و کتاي
از جمله شاخش روایي محتوا ميتوا ادعا کردکه میتا هوش معنوي ميتوانهد بها روایهي محتهوایي و
روایي صوري خوب و قابل قبول براي سنجش هوش معنوي در جامعۀ دانشجویي بهکار گرفته شود براي
جلوگتري از خستگي و افزایش دق پاسخدهندگا و ازدیاد روایهي میتها  ،تهتهه و تهدوین فهرم کوتها
میتا پتشنهاد ميشود
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