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چکیده
زمینه و هدف :معنویت به عنوان یک واقعیت فرهنگی بسیاری از جوانب زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد .هدف مطالعه حاضر،
ساخت ،ارزیابی روایی و پایایی و تحلیل عامل اکتشافی مقیاس تجارب معنوی بود.
روش و مواد :روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه کارمندان دانشگاه شهید بهشتی بود شاامل،
تعداد  220نفر ( 105زن و  115مرد) با استفاده از نمونهگیری طبقهای و روش اختصاص متناسب و فرمول  dکوهن ،باه عناوان
نمونه انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده مقیاس تجارب معنوی بود .ابتدا برای تعیین اعتبار درونی از روش ضریب همبساتگی هار
سؤال با نمره کل مقوله استفاده شد .سپس تحلیل عاملی اکتشافی بر روی  25گویه مقیاس اجارا شاد .در نهایات ،از روشهاایی
برای همسانی درونی (آلفای کرونباخ و باز آزمایی) و روایی همزمان استفاده شد.
یافته ها :در تحلیل عاملی اولیه ،سه عامل با ارزش ویژه باالتر از یک بدست آمد و تحلیل عوامل بعدی با محدود شادن باه ایان
سه عامل صورت گرفت .بر اساس محتوای مادههای مربوط ،سه عامل به این صورت نامگذاری شدند« :رابطه شخصی با خداوناد»،
«ارتباط و ادراک ماورائی» و «حضور خداوند و دریافت حمایات معناوی» .همچناین ایان مقیااس از همساانی درونای مناسابی
برخوردار بود (آلفای کرونباخ %93 ،و پایایی باز آزمایی در فاصله ده روزه.)%78 ،
نتیجه گیری :مطالعه نشان داد که مقیاس تجارب معنوی از ساختار ،روایی و پایایی مناسبی در جامعه ایرانای برخاوردار اسات.
بنابراین ابزار خود گزارشدهی مطالعه حاضر مقیاس مفید و کارآمد برای اهداف پژوهشی است.
واژگان کلیدی :مقیاس تجارب معنوی ،هنجاریابی ،ساخت

مقدمه
در سالهای اخیر ،روانشناسان به دالیل گوناگونی چون
پذیرش معنویت به عنوان یک واقعیت فرهنگی و تأیید
اثرات مثبت معنویت بر سالمت روان به موضوع معنویت
توجه روزافزون دارند ،بهطوری که در چهارمین ویرایش
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی که در سال
 1994توسط انجمن روانپزشکی آمریکا انتشار یافتهاست،

بخش جدیدی تحت عنوان «مشکالت مذهبی یا معنوی»
وجود دارد و این روند در متن تجدید نظر شده آن نیز
ادامه دارد و همچنین سازمان جهانی بهداشت بعد معنوی
را همچون ابعاد جسمانی ،اجتماعی و هیجانی یکی از
ابعاد وجودی انسان برشمرده است ( .)1بنابراین نباید به
بهانه غیر قابلمشاهدهبودن و اندازهپذیر نبودن ،این بعد
مهم وجود انسان را نادیده گرفت .معنویت برای بسیاری
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از افراد جامعه موضوع بسیار مهمی است و برای
روانشناسان الزم است که این واقعیت را درک نموده و
جایگاه آن را در برخورد با مراجعان خویش بشناسند.
تنوع تعاریفی که از معنویت ارائه شده ،بر دشواری تعریف
آن افزوده ،برای مثال  )2( Koepferعقاید فرد در مورد
جوانب غیرقابلتوصیفی که بر معنا و انرژی حیاتی
رویدادهای زندگی تأثیر میگذارند را معنویت نامید،
 )3( King and Boyatzisمعنویت را موقعیت شخصیتر
یا خصوصیتری از احساسات و اعمال در ارتباط با برخی
پدیدههای متعالی دانستند .همچنین معنویت یکی از
اصول زندگی توصیف شده است که هر یک از جوانب
زندگی را تحتالشعاع قرار داده و با هدف و معنا در
زندگی در ارتباط است ( )5( Mattes .)4نیز معنویت را
مالک اصلی انسانیت دانستBenson, Roehlkepartain, .
 )6( Rudeمعنویت را فرایند رشد ظرفیت ذاتی انسان
برای تعالی خود تعریف نمودند ،بهطوریکه خود در
چیزی بزرگتر از خود ،چیزی مقدس جای گیرد.
 )7( Cullifordآن را شامل نگرش مذهبی ،ابعاد عملی،
بهداشت تن و روان ،باورهای فراطبیعی و اعمال مذهبی
دانست.
تعریف عملیاتی معنویت و سنجش آن ،همواره از
موضوعات دشوار بوده ،بهویژه این که ماهیتی نسبتاً
انتزاعی و نامحسوس دارد و پژوهشهای کمی چندان در
سنجش آن موفق نبودند .اما به این دلیل که اجرای
پژوهش کیفی همیشه میسر نیست ،میتوانیم از ارزیابی
کمی نیز بهره ببریم .یکی از موضوعاتی که در سنجش
معنویت باید به آن توجه کرد ،نوع رابطه آن با دین است.
انجمن ملی سالمندی آمریکا و مؤسسه  Fetzerبه عنوان
پیشگامان بحث در مورد تعاریف دین و معنویت ( )8اعالم
نمودند که دینداری ،شاخصههای رفتاری ،اجتماعی،
عقیدتی و فرقهای خاصی دارد و با یک نظام عبادی و
تعلیمی سر و کار دارد اما معنویت مربوط به عالم ماورا و
پرسش سؤالهای غایی است و فرض میکند که زندگی
چیزی بیش از آن است که میبینیم یا درک میکنیم.
برای یافتن جواب این سؤال که هر کدام از سازههای دین
و معنویت چه نقشی در سالمت و بهزیستی فرد دارند ،به
ابزارهایی نیاز هست که تأثیر این متغیرها را بهطور
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جداگانهای بسنجند ( ،)9-11بنابراین در این مطالعه
معنویت به عنوان متغیری مجزا از دین در نظر گرفته
می شود .توانایی بررسی نقش جداگانه معنویت ،به روشن
شدن میزان اهمیت آن در پیشبینی سایر متغیرها منجر
شده و در نهایت متخصصان سالمت روان را به طراحی
مداخالت معنوی در درمان ترغیب خواهد نمود .مقیاس-
های قبلی طراحی شده برای سنجش معنویت ،غالباً آن را
از دین تفکیک نکردهاند و با پیشفرض عدم تمایز دین و
معنویت ساختهشدهاند (.)12
هر چند برای سنجش معنویت ،ابزارهای مختلفی ساخته-
شدهاست ( ،)13اما برای سنجش تجارب معنوی تنها با
دو ابزار که هر دو پر کاربرد هستند ،مواجه شدیم .یکی از
آنها مقیاس تجربهی معنوی روزانه است که توسط
 )14( Underwood, Teresiطراحی شده و تجربه
احساسات معنوی و آگاهی را به عنوان بخشی از زندگی
روزانه دینی و معنوی هر فرد می سنجد .این مقیاس به
سنجش ادراک افراد از خداوند و یا یک موجود مقدس و
متعالی میپردازد .در مقیاس ساخته شده توسط آنها،
تصور یک تعامل حمایتکننده با موجود متعالی از سه
طریق اندازه گیری شده است .طریق اول از طریق قدرت
و تسلی ،دوم درک عشق موجود مقدس و سومین جنبه
ارتباط با موجود متعالی وقتی است که فرد احساس
می کند از جانب خداوند از طریق الهام و بصیرت حمایت
میشود .در این ابزار ،همچنین بر مفاهیم وحدت درونی،
حیرت ،سپاسگزاری ،عشق ،رحم و بخشش ،سخاوتمندی
و اشتیاق معنوی تأکید شدهاست .احساس تمامیت و
یکپارچگی درونی همراه با حس هماهنگی درونی هم در
ادبیات معنوی سنتهای شرقی و هم در ادبیات معنوی
سنتهای غربی انعکاس یافتهاست (من احساس آرامش یا
هماهنگی عمیق درونی دارم) .حیرت نیز شاخصه محوری
زندگی معنوی است و توانایی فراخواندن تجربه معنوی را
دارد و از قید و بندهای مذهب عبور کرده و حتی روی
افرادی که هیچ گونه سابقه مذهبی ندارند ،تأثیر میگذارد
(من از نظر معنوی به خاطر زیبایی خلقت متأثر میشوم)
( .)14یکی از مشکالت این ابزار عالوه بر هنجاریابی آن
در یک فرهنگ متفاوت ،این است که هیچ تمایزی بین
دین و معنویت قائل نشده و بنابراین تنها در پژوهشهایی
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کاربرد دارد که اهمیتی به بررسی نقش جداگانه دین و
معنویت نمیدهند.
در ایران نیز ،غباری بناب ،لواسانی و محمدی ( )15به
ساخت مقیاس تجربه معنوی دانشجویان پرداختند .آنها
در تعریف سازه مورد نظر هم به نظریههای موجود غربی
در زمینه تجربیات معنوی و هم به نظریههای ارائه شده
توسط اهل تصوف و عرفان همچون محیالدین عربی
توجه نمودند .غباری و همکاران ( )15در نهایت پس از
بررسی پیشینه نظری ،مصاحبه ،سؤاالت بازپاسخ و شرح
حال افراد با تجربه مذهبی ،یک مقیاس  75مادهای با
شش مؤلفه رسیدند که عبارت بودند از معنایابی در
زندگی ،تأثیر ارتباط با خدا ،شکوفایی و فعالیت معنوی،
تجربیات عرفانی ،تجربیات سلبی و فعالیت اجتماعی و
مذهبی .مؤلفه معنایابی در زندگی دربرگیرنده «درک
معنای زندگی»« ،تجربه مثبت در زندگی»« ،احساس
خوشبختی» و «رضایت از زندگی و معنای زندگی» است.
این مقیاس نیز همچون مقیاس Underwood, Teresi
( )14تفکیکی بین دین و معنویت قائل نشده است،
چنانکه عامل سوم شکوفایی و فعالیت معنوی بیانگر
شکوفایی روحانی و معنوی ،شکوفایی مذهبی و حرکت
فرد در جهت گسترش و شکوفا کردن استعدادهای
معنوی است .در این عامل مادههایی وجود دارد که
تالشهای فرد برای دستیابی به معنویت را شامل میشود
مانند مطالعه قرآن و کتاب های مذهبی ،دعا و نیایش در
خلوت .یا مؤلفه فعالیتهای اجتماعی و مذهبی که معرف
شرکت فرد در فعالیتهای اجتماعی و مذهبی ،کمک به
مساجد و مؤسسات مذهبی ،کمک به مردم نیازمند و
برطرف کردن نیازهای سالخوردگان و معلوالن است.
با توجه به آنچه که گفته شده ،هدف مطالعه حاضر،
ساخت و هنجاریابی مقیاس تجارب معنوی بود.
روش و مواد
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .جامعه آماری
پژوهش حاضر را کلیه کارمندان متأهل دانشگاه شهید
بهشتی که در سال  1392در این دانشگاه مشغول به کار
بودهاند تشکیل میداد .تعداد کل کارمندان این دانشگاه،
 714نفر بود .با استفاده از نمونهگیری طبقهای و روش
اختصاص متناسب و فرمول  dکوهن ،تعداد  220نفر به
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عنوان نمونه انتخاب شده و داوطلب شرکت در پژوهش
شدند.
بر مبنای اطالعاتی که از بررسی پیشینه نظری تجربیات
معنوی بدست آمد ،پژوهشگران به مصاحبه با دانشجویان
و اساتید روانشناسی و مشاوره که در این حوزه مشغول به
فعالیت بودند ،جهت ساخت ابزار پرداختند .مجموعه این
مصاحبهها پایههای اولیهای شدند که بر مبنای آنها
امکان بررسی طبقات یافته شده از پیشینه فراهم آمد.
بیشتر مصاحبهها با اساتید دانشگاه تهران و شهید بهشتی
انجام شد .عالوهبر مصاحبه ،از دانشجویان کارشناسی و
کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه شهید بهشتی خواسته
شد تا به سؤاالت باز پاسخ در مورد تجربیاتی که داشتند
پاسخ دهند .تحلیل محتوایی پاسخهای آنان نیز در
ساختن شکل اولیه پرسشنامه تجارب معنوی استفاده شد.
مجموعه اطالعاتی که از طریق مصاحبه ،مطالعه پیشینه
نظری ،سؤاالت باز پاسخ و شرح حال افراد با تجربه
معنوی بدست آمده بود ،پس از خالصه کردن و حذف
موارد تکراری مورد استفاده قرار گرفت .گزارههایی که در
وهله اول بدین ترتیب استخراج شدند در حدود  47گزاره
بودند که پس از بررسی آنها توسط اساتید صاحبنظر،
در حدود  25گزاره براساس مقیاس لیکرت باقی ماند که
به صورت زیر طبقهبندی شدند« :رابطه شخصی با
خداوند»« ،ارتباط و ادراک ماورائی»« ،حضور خداوند و
دریافت حمایت معنوی» .الزم به ذکر است که نحوه
نمرهگذاری این مقیاس به این صورت است که نمرههای
باالتر به معنای تجارب معنوی بیشتر افراد میباشد و
دارای خط برش نمیباشد.
مالحظات اخالقی پژوهش حاضر به شرح ذیل بودند)1 :
کلیه پاسخدهندهها به صورت کتبی اطالعاتی در مورد
پژوهش دریافت کرده و در صورت تمایل در پژوهش
مشارکتنمودند )2 .این اطمینان به آزمودنیها داده شد
که تمام اطالعات محرمانه هستند و برای امور پژوهشی
مورد استفاده قرار خواهند گرفت )3 .به منظور رعایت
حریم خصوصی ،نام و نام خانوادگی شرکتکنندگان ثبت
نشد )4 .برای اطمینان از روند کار ،کلیه پرسشنامهها
توسط خود پژوهشگر اجرا شد.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی
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پیرسون و تحلیل عاملی اکتشافی با کمک نرمافزار
 SPSS-22مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
میانگین (انحراف معیار) سن افراد نمونه  )9/1( 35/6و
کم ترین  20و بیشترین  56سال بود .ویژگیهای
جمعیتشناختی نمونه به این قرار میباشند :تعداد 115
( )%52/2نفر از کارکنان مرد و تعداد  )%47/8( 105نفر را
نیز زنان تشکیل میدادند .وضعیت تحصیلی افراد حاکی
از آن بود که تعداد  )%5/9( 13نفر دارای تحصیالت
دیپلم )%27/7( 61 ،نفر کاردانی )%18/2( 40 ،نفر
کارشناسی )%37/7( 83 ،نفر کارشناسیارشد)%9/5( 21 ،
نفر دکتری بودند و  )%0/9( 2نفر نیز تحصیالت خود را
ذکر نکردند .پرسشنامه دارای سه مؤلفه نظری به شرح
زیر میباشد )1 :مؤلفه رابطه شخصی با خداوند (پنج
ماده) )2 ،مؤلفه ارتباط و ادراک ماورائی (شش ماده) )3

مؤلفه حضور خداوند و دریافت حمایت معنوی ( 14ماده)
بررسی همسانی درونی سؤاالت هر مؤلفه نشان داد که
مؤلفههای به دست آمده از همسانی درونی باالیی
برخوردار می باشند .همانطور که مالحظه میشود مؤلفه
سوم یا مؤلفه «حضور خداوند و دریافت حمایت معنوی»
با  14ماده ،باالترین ضریب ( )0/93و مؤلفه اول یا مؤلفه
«رابطه شخصی با خداوند» ،کمترین ضریب ()0/79
همسانی را به خود اختصاص داده است .برای بررسی
«روایی» از پرسشنامه تجارب معنوی ،از سه روش
همبستگی بین خرده آزمونها ،روش تحلیل عاملی و
روایی مالکی استفاده شد .در روش همبستگی بین خرده
آزمونها ،با توجه به اینکه مقیاس از سه مؤلفه تشکیل
شده است ،نمره کل هر مؤلفه ساخته شد و سپس نمره
کل مقیاس ( 25ماده) محاسبه شد .ضریب همبستگی
مؤلفهها با یکدیگر و نمره کل مقیاس بدست آمد.

جدول شماره  -1ماتریس همبستگی سه مؤلفه نظری مقیاس و نمره کل آزمون
مؤلفهها
رابطه شخصی با خداوند
ارتباط و ادراک ماورائی
حضور خداوند و دریافت حمایت معنوی
نمره کل مقیاس

یک

دو

سه

**0/58
**0/50
**0/74

**0/67
**0/85

**0/92
**

p<0/01

همانطور که جدول شاماره یاک نشاان مایدهاد کلیاه
همبستگیها بین مؤلفهها با یکدیگر و مؤلفهها با نمره کل
مقیاااس در سااط  P<0/01معنااادار اساات .بیشااترین
همبستگی بین مؤلفه «حضور خداوند و دریافات حمایات
معنااوی» و نمااره کاال مقیاااس ( )r=0/92و کمتاارین
همبستگی بین دو مؤلفه «رابطاه شخصای باا خداوناد» و
«حضاور خداوناد و دریافاات حمایات معنااوی» ()r=0/50
مشاهده میشود .در مجموع ،کلیه مؤلفههاا باا نماره کال
مقیاس ضرایب همبساتگی بااال و درخاور تاوجهی نشاان
میدهند .هم چنین بر اساس ضرایب همبستگی مادهها با
نمره کل هر مقوله و همینطور نمره کال آزماون ،تماامی
مادهها از همبستگی باالتر از چهار درصد برخوردار بودناد.
این نتیجه بیانگار ایان اسات کاه خارده مقیااسهاا از
همسانی درونی رضاایتبخشای برخوردارناد و نیاازی باه
حذف هیچ یک از مادهها وجود ندارد.

به منظور بررسی ساختار عاملی (روایی سازه) پرسشنامه
از تحلیل مؤلفه اصلی با چرخش واریماکس در سط ماده
استفاده شد .آزمون کفایت نمونهبرداری نشان داد که
نمونه موردنظر برای تحلیل عوامل مناسب است
( .)KMO=0/88همچنین آزمون کرویت بارتلت با درجه
آزادی  ،df=300و مجذور کای تقریبی ( )χ2=4/02در
سط  P<0001معنیدار است ،لذا میتوان تحلیل عوامل
را گزارش کرد .نمودار سنگریزه و مقادیر ارزشهای ویژه
باالتر از یک نشان داد که سه عامل قابل استخراج می
باشد .دامنه ارزش اشتراکات  0/51تا  0/81بود .در
مجموع سه عامل مذکور %68 ،واریانس را تبیین می کند.
در نمودار یک ،خط شیبدار ارزش ویژه هر عامل را نشان
میدهد.
همانطور که مالحظه جدول شماره  2نشان مایدهاد در
میان عاملها ،عامل یاک باا ارزش ویاژه  11/0بیشاترین
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1394واریانس تبیینشده را به خود اختصااص مایدهاد
درصد
( .)%43/9در مجمااوع سااه عاماال موجااود  68/6واریااانس
آزمون را تبیین میکنند که نسابتاً درصاد قابال تاوجهی

است .در جدول شماره سه مشخصاههاای نهاایی آمااری
تحلیل عوامل ارائه میشود.

نمودار شماره  -1نمودار شیبدار براساس ارزش ویژه و تعداد مؤلفهها
جدول شماره  -2مشخصههای آماری اولیه (قبل از چرخش) پرسشنامه شامل ارزش ویژه و درصد واریانس تبیینشده
مؤلفهها

ارزش ویژه

درصد واریانس تبیینشده

درصد تجمعی واریانس تبدیلشده

1
2
3

10/97
3/91
2/25

43/91
15/69
8/99

43/91
59/61
68/61

جدول شماره  -3مشخصههای نهایی آماری بر پایه پردازش سه عامل (چرخش واریماکس) با ارزش ویژه باالتر از 1
مؤلفهها

ارزش ویژه

درصد واریانس تبیینشده

درصد تجمعی واریانس تبدیلشده

1
2
3

6/81
6/15
4/17

27/23
24/64
16/71

27/23
51/89
68/61

مالحظه جدول پس از چرخش واریماکس بیانگر آن است
که ارزش ویژه عامل اول برابر با  6/81و بنابراین عامل
عمده در تحلیل عوامل محسوب میشود .در مجموع سه
عامل 68/61 ،درصد واریانس موجود را تبیین میکنند.
در ادامه برای مشخصشدن این موضوع که از سه عامل
به دستآمده ،هر کدام از چه مادههایی تشکیل شدهاند،
ماتریس عاملی ،عامل های چرخشیافته مجموعه 25
ماده به شیوه واریماکس در جدول شماره  4گزارش شده
است .همانطور که در این جدول مشاهده میشود ،عامل

اول از پنج ماده ،عامل دوم از شش ماده ،عامل سوم از 14
ماده تشکیل شده است .در نهایت با توجه به مادههایی که
تحت هر عامل قرار گرفته است ،سه عامل بدین شرح
گزارش میشود :عامل اول از سه ماده با دامنه بار عاملی
بین  0/49تا  0/83تشکیل شده است .با توجه به ماهیت
سؤالهای تشکیلدهنده عامل اول ،این عامل را میتوان
با عنوان «رابطه شخصی با خداوند» نامگذاری کرد .عامل
دوم از شش ماده با دامنه بار عاملی بین  0/42تا 0/76
تشکیل شد .با توجه به سؤالهای مربوط میتوان عامل
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دوم را به عنوان «ارتباط و ادراک ماورائی» نامگذاری کرد.
عامل سوم از  14ماده با بار عاملی  0/55تا  0/82تشکیل
شد .با توجه به سؤالهایی که در زیر عامل سوم قرار می-

گیرند ،میتوان آن را بهعنوان «حضور خداوند و دریافت
حمایت معنوی» نامگذاری کرد.

جدول شماره  -4نتایج بارهای عاملی تحلیل مؤلفه اصلی پس از چرخش واریماکس
مؤلفهها
خرده مقیاس

ماده

1

رابطه شخصی با خداوند

1
3
5
7
15

0/68
0/49
0/83
0/52
0/52

ارتباط و ادراک ماورائی

حضور خداوند و دریافت حمایت معنوی

ماتریس بارهای عاملی موجود در جدول شاماره  4نشاان
میدهد که تمام بارهاای عااملی اساتخراجشاده بااالتر از
 0/40می باشند و توزیع مادههاا در خارده مقیااسهاا باا
آزمون اصلی مطابقات دارد .روایای مالکای پرسشانامه ،از
طریق روایی همزمان (اجرای همزمان با مقیاس دینداری

6
9
10
14
16
19
2
4
8
11
12
13
17
18
20
21
22
23
24
25

2

3

0/61
0/76
0/75
0/66
0/42
0/50
0/68
0/77
0/55
0/71
0/80
0/82
0/72
0/57
0/67
0/79
0/77
0/58
0/57
0/63

اقشار مختلف جامعاه خادایاریفارد و همکااران ،مقیااس
ساانجش خااانواده  FADو بهزیسااتی روانشااناختی ریااف)
مورد بررسی قرار گرفت .همچنین همبستگی خرده
مقیاسها محاسبه شد .این نتایج در جدول شماره  5آمده
است.

جدول شماره  -5روایی همزمان مقیاس تجارب معنوی و سنجش خانواده ،بهزیستی و دینداری
دینداری
بهزیستی روانشناختی
سنجش خانواده
مقیاس
تجارب معنوی

**0/47

**0/23

**0/49
**

p<0/01

الگوی ضرایب همبستگی بین خرده مقیاسها و نمره کال
مقیاسهای سانجش خاانواده ،بهزیساتی روانشاناختی و
دینداری بیاانگر روایای مالکای همزماان خاوب مقیااس

تجارب معنوی است .عالوه بر این ،اثر پیشبینیکننادگی
هر کدام از زیر مقیاسها در مقیاسهای سنجش خاانواده،
بهزیستی و دینداری ارائه شده است.
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بررسی «اعتبار» مقیاس  25مادهای ،همسانی درونی
برای
1394
(ضریب آلفای کرونباخ) بهصورت جداگانه در مردان ،زناان
و کل شرکتکنندهها محاسبه شد که در جدول شاماره 6
گزارش شده است .برای بررسای ثباات پرسشانامه نیاز از
روش باز آزمایی اساتفاده شاد .بادین منظاور  85نفار از
شرکتکنندههاا در یاک باازه زماانی ده روزه مجادداً باه

سااؤالهااای مقیاااس پاسااخ دادنااد و ضااریب همبسااتگی
پیرسون بین نمرات حاصال از دو باار اجارای پرسشانامه
محاساابه شااد .تعااداد مااواد و ضااریب آلفااای کرونباااخ و
بازآزمایی هر کدام از مؤلفههای سهگانه در جدول شاماره
 6آورده شده است .همانطور که مالحظاه مایشاود تماام
ضااااااارایب بازآزماااااااایی معناااااااادار هساااااااتند.

جدول شماره  -6ضرایب آلفای کرونباخ و باز آزمایی مؤلفههای مقیاس تجارب معنوی
زن

کل

ضرایب بازآزمایی

تعداد افراد

مؤلفه

مرد

رابطه شخصی با خداوند
ارتباط و ادراک ماورائی

0/79 0/80 0/85
0/83 0/80 0/81

**

0/70
**0/66

220
220

حضور خداوند و دریافت حمایت معنوی

0/93 0/64 0/75

**0/73

220

کل مقیاس

0/93 0/60 0/86

**0/78

220
**

p<0/01

بحث
مطالعه حاضر در مورد بررسی ماتریس همبستگی مؤلفاه-
های سهگانه با کل مقیاس نشان داد کاه مؤلفاه «حضاور
خداوند و دریافت حمایات معناوی» باا همبساتگی 0/92
دارای باالترین مقدار همبستگی و مؤلفه «رابطاه شخصای
با خداوند» با مقدار  ،0/74پایینترین مقدار همبستگی باا
کل آزمون را داشتند .تنها همبستگی باقیمانده مربوط به
«ارتباط و ادراک ماورائی» با ضریب  0/85باا کال آزماون
بود .این ضرایب همبستگی در ساط ( )P<0/01معناادار
بودند .بررسی اولیاه مؤلفاههاا و ساؤاالت آزماون تجاارب
معنوی نشان مایدهاد کاه آزماون ماورد نظار از اعتباار
مقدماتی باالیی برخوردار است.
برای برآورد روایی سازه آزمون مورد نظر ،تحلیل عاملی از
نوع اکتشافی بر روی  25ماده این آزمون صاورت گرفات.
در بررسی اولیه در این آزمون نشان داده شد کاه پاس از
چرخش ،و با در نظر گرفتن نمودار خط شایبدار و ارزش
ویژه باالتر از یک ،تعداد سه عامال برجساته و مهام پیادا
شدند که در حدود  %69از واریانس کل آزمون را به خاود
اختصاص می دادند.
همانطور که از جدول شاماره  4بار مایآیاد عامال اول،
«رابطه شخصی با خداوند» از پنج گویه تشکیل شده است
که بار عاملی سؤالهای آن بین  0/49تا  0/83در نوساان
است .این عامل دربرگیرنده گویههایی درباره رابطه

شخصی با خدا است.
عاماال دوم« ،ارتباااط و ادراک ماااورائی» از شااش ماااده
تشکیل شده است که بار عاملی مواد آن از  0/42تاا 0/76
در نوسان است .این عامل دربرگیرناده حاوادپ پنهاانی و
تأثیر نیروهای غیبی و الهامبخاش در زنادگی فارد اسات.
عامل سوم« ،حضور خداوند و دریافت حمایت معناوی» از
 14ماده تشکیل شده است و بار عااملی ماادههاای آن از
 0/55تا  0/82می باشد .گویههای این عامل بیاانگر درک
فرد از حضور پروردگار و دریافت حمایت و پشاتیبانی از او
در زناادگی اساات .اساااس مقیاااس ساااخته شااده توسااط
آندروود و ترزی ( )14نیز بر مبنای عنصار ارتبااط اسات.
آنها بر این عقیدهاند که برخی از مردم رابطه با موجودی
متعالی را به عنوان بخاش مهمای از زنادگی تجرباه مای
کنند ،بهطوریکه با موجود مقادس ناه فقاط در لحظاات
استرس بلکه در امور مهم زندگی نیز درگیری فعال دارند.
آنها این تعامل سازنده را از طریق قدرت و تسلی (من باا
دین و معنویتم قدرت مییاابم ،مان باا دیان و معناویتم
تسلی مییابم) ،عشق خداوند (من عشق خداوند نسبت به
خودم را مستقیماً احساس میکانم و مان عشاق خداوناد
نسبت به خودم را از طریق دیگران احسااس مایکانم) و
الهام و بصیرت (من در میان فعالیاتهاای روزاناه کماک
خداوند را تقاضا میکنم ،من احسااس مایکانم در میاان
فعالیتهای روزانهام توسط خداوند هدایت شادهام) ماورد
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 از.کاربردهااای پژوهشاای مااورد اسااتفاده قاارار گیاارد
 مایتاوان باه اساتفاده از،محدودیتهای پژوهش حاضار
)ابزارهای خودگزارشای (باه جاای مطالعاه رفتاار واقعای
مشارکتکنندگان که ممکن است آنهاا را باه اساتفاده از
.شیوههای کسب تأیید اجتماعی ترغیب کناد اشااره کارد
عالوه بر این برای اطمینان از صحت یافتاههاای پاژوهش
 تکارار اجارای مقیااس تجاارب معناوی در میاان،حاضار
دانشجویان و سایر افراد و گروههای شغلی با حجم نموناه
.باال پیشنهاد میشود
تشکر و قدردانی
 از اسااتید روانشناسای دانشاگاههاای شاهید،بدینوسیله
بهشتی و تهران و نیز کلیه شرکتکنندگانی کاه ماا را در
 صامیمانه سپاساگزاری،اجرای این مطالعه یااری کردناد
 همچنین الزم به ذکر است که این مطالعه بادون.میشود
 نویساندگان هایچ گوناه.حمایت مالی انجام شاده اسات
.تعارض منافعی ندارند

 پژوهش حاضر نیز مؤلفاه ارتبااط را در،ارزیابی قرار دادند
 بنابراین مؤلفه رابطه شخصی با خادا.قالب دو عامل یافت
و ارتباااط و ادراک ماااورائی شااباهتهااایی بااه مقیاااس
.) دارد14( Underwood,Teresi
همچنین این مقیااس شاامل مؤلفاههاایی چاون آراماش
 کمااک خداونااد و هاادایت شاادن توسااط،عمیااق دروناای
خداوند بوده که با عامل حضور خداوند و دریافت حمایات
) نیاز در15(  غباری بناب و همکاران.معنوی شباهت دارد
عاملی تحت عنوان تأثیر ارتباط با خدا به رابطه انساان باا
 رابطه صمیمانه و دوساتی باا، راز و نیاز،خدا مانند عبادت
 توجه خدا به فرد و احساس مثبت از رابطه داشتن با،خدا
.خدا اشاره نمودند
نتیجهگیری
با در نظر گرفتن اهدافی که مقیاس تجارب معنوی دنباال
 میتوان گفت این مقیااس مایتواناد باه صاورت،میکند
فااردی یااا گروهاای در مااوارد متعااددی ماننااد یااک اباازار
تشخیصی در زمینه مشاوره و روانشناسی و همچنین برای
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Abstract
Background and Objective: Spirituality as a cultural fact is one of the principles that will affect
many aspects of life. This research aims to build a scale to assess and evaluate the reliability and
validity of spiritual experiences and its exploratory factor structure.
Materials and Methods: The research was a correlational study. The study population included all
employees of the Shahid Beheshti University, including 220 participants (105 females and 115
males) with the stratified sampling and proportional allocation method and Cohen's d formula, were
selected. The instrument was spiritual experience scale (SES). For assessing the internal validity of
instrument correlation coefficient was used for each question and the total score categories. The
exploratory factor analysis was conducted on the 25 items of the scale. internal consistency was
evaluated by Cronbach's alpha and retest was used for concurrent validity.
Results: In the initial factor analysis, three factors were obtained with the particular value of greater
than 1 and second factor analysis was limited to these three factors. Based on the content of the
material three factors were named "personal relationship with God," "communication and
perception beyond" and "the presence of God and receive spiritual support." The internal
consistency of this scale was good (Cronbach's alpha, 93.0 and repeatability within ten days, 78.0).
Conclusion: The study showed that the spiritual experience scale in Iranian society was valid and
reliable. So self-report scale is a useful tool for research purposes.
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