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Abstract
Aims: The study’s purpose was to determine reliability and validity of the King spiritual
intelligence questionnaires in veterans of Iran–Iraq Warfare.
Methods: In this cross sectional study, 300 veterans of the Iran-Iraq war completed the King
spiritual intelligence questionnaires. Principal components analysis (PCA) with varimax
rotation was used to assess domain structure of the King spiritual intelligence questionnaires.
Internal and external consistency reliability was assessed with Cronbach’s alpha and intra-class
correlation coefficient (ICC).
Results: Internal consistency of King spiritual intelligence questions estimated with Cronbach's
alpha, 0.872 and intra-class correlation coefficient (ICC).872 (CI 95%: 0.84 - 0.89). The
construct validity of the questionnaire was calculated using exploratory factor analysis that
showed 3 factors with Eigen values of greater than one, which explained in total 44.7% of the
variance. (1, 8 items, α= 0.87; 2, 5. items; α = 0.89; 3, 2 items, α= 0.51).
Conclusion: The Persian version of King spiritual intelligence questionnaire demonstrated
suitable validity and reliability among the Veterans of Iran–Iraq Warfare. With the
consideration of the proper psychometric characteristics, this questionnaire can be used to
further research spiritual intelligence in this population.
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جانبازان جسمي جنگ ایران عراق
سید حمید شریف نیا ،1علي اکبر حق دوست ،2عباس عبادی ،3،4محمدعلي سلیماني* ،5آمنه یعقوب
عباس عباس زاده ،6فریبا برهاني ،7محمدرضا کرم ،8سرور ملوک

زاده5

زاده1

1دانشکده پرستاری و مامایی آمل ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 2مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت؛ پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 3مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) ،تهران ،ایران
 4دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) ،تهران ،ایران
 5مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران
 6گروه پرستاری داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 7مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 8بیمارستان امام خمینی (ره) بندر ترکمن ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران

چکیده
اهداف :پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه هوش معنوی کینگ در جانبازان جسمی جنگ ایران -عراق در
سال  1393انجام گرفت.
روشها :در این مطالعه مقطعی 211 ،جانباز جنگ ایران و عراق با استفاده از نمونهگیری در دسترس در مطالعه شرکت کردند .تحلیل
مؤلفههای اصلی با استفاده از چرخش واریمکس بهمنظور بررسی ساختار عاملی پرسشنامه هوش معنوی کینگ انجام شد .ثبات درونی و
بیرونی پرسشنامه به ترتیب با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و شاخص درون خوشهای بررسی شد.
یافتهها :ثبات درونی سؤاالت مقیاس هوش معنوی کینگ به روش آلفای کرونباخ 0/872 ،و شاخص همبستگی درون خوشهای (-89
 0/872 )CI 95%:84محاسبه شد .روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی بهدست آمد که  3عامل با ارزش ویژه بیشتر از
یک را نشان داد ( 8 ،1سؤالα = 0/87 ،؛  5 ،2سؤالα =0/89 ،؛  2 ،3سؤال .)α =0/51 ،سه عامل پنهان 44/70 ،درصد کل واریانس
پرسشنامه را تبیین کردند.
نتیجه گیری :نسخه فارسی پرسشنامه هوش معنوی کینگ اعتبار کافی در میان جانبازان جسمی جنگ ایران و عراق نشان داد .با در نظر
گرفتن ویژگیهای روانسنجی مناسب ،این پرسشنامه میتواند در پژوهش آتی هوش معنوی در این گروه مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژهها :روانسنجی ،تحلیل عاملی ،هوش معنوی ،جانبازان جسمی ،ایران
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معنویت از ابتدای خلقت انسان ،قسمت عمدۀ زندگی را تشکیل داده
و یک بعد جدانشدنی انسان است و بایستی برای تأمین سالمت
روانی پا به پای سازههای دیگر روان شناختی بهطور جدی مورد
توجه قرار گیرد [ .]1در واقع معنویت تالشی دائمی بشر برای پاسخ
دادن به چراهای زندگی میباشد [ .]2اهمیت معنویت در چند دهه
گذشته توجه بسیاری از روان شناسان را به خود جلب کرده است.
تا جایی که سازمان بهداشت جهانی در تعریف ابعاد وجودی انسان
به ابعاد جسمانی ،روانی ،اجتماعی و معنوی اشاره میکند و بعد
چهارم یعنی معنویت را در رشد و تکامل انسان مطرح مینماید [.]2
هوش رفتار حل مسئله سازگارانهای است که بهمنظور تسهیل
اهداف و رشد سازگارانه فرد جهتگیری شده و بهصورت توانایی
فرد برای اقدام هدفمند ،تفکر منطقی و برخورد مؤثر با محیط
تعریف میشود [ .]3هوش معنوی ترکیبی از هوش و معنویت است
[ ]4و به مجموعهای از توانمندیها برای بهرهگیری از منابع دینی
و معنوی اشاره دارد [ .]5در سالهای اخیر زهر و مارشال ()2000
به وجود هوش معنوی پیبردند .تعالی ،توانایی برای تجربه
حالتهای هشیاری عمیق ،توانایی برای خدایی کردن و تقدس
بخشیدن به امور روزانه ،توانایی برای سود بردن از منابع معنوی
برای حل مسائل و ظرفیت پرهیزگاری از مؤلفههای هوش معنوی
میباشند [.]4
هوش معنوی افراد را در حل مشکالت یاری کرده و زندگی را
غنیتر و گستردهتر میکند .در واقع این هوش فرد را قادر میسازد
تا با معنا بخشیدن به مفاهیم و تشخیص مسیر فعالیتها ،زندگی
خود را متفاوتتر از زندگی دیگران بنا کند [ .]6هوش معنوی زاینده
بینشی عمیق در مورد وقایع زندگی است و شخص را در برابر
حوادث زندگی مقاوم میکند و بهوسیله آن افراد به مشکالت
معنایی و ارزشی پرداخته و آن را حل میکنند [ .]7همچنین هوش
معنوی وسیلهای برای سنجش معنا و مسیر زندگی فرد است [ ]4و
موجب ارتقای کارکرد روزانه سالمت جسمی و روحی فرد میشود
[ .]8بر اساس یافتههای المر و همکاران ( )2003هوش معنوی
باعث افزایش سالمت جسمانی و افزایش طول عمر در افراد شده
و در مواجهه با آسیب و تروما واکنش بهتری نسبت به درمان دارند.
در واقع این عامل موجب میشود تا فرد در برابر تهدیدات و
مخاطرات قدرت تطابق بیشتری را از خود نشان دهد [.]9
با توجه به اهمیت هوش معنوی در بهبود کیفیت عملکرد و روابط
فردی و خانوادگی ،سازگاری مناسب ،فهم درست مشکالت و در
نهایت بهبود کیفیت زندگی جانبازان وجود ابزاری جهت سنجش
این مفهوم ضرورت دارد .ابزارهای مورد استفاده در ایران در این
زمینه شامل پرسشنامه هوش معنوی جامع ( Integrated
 ،)Spiritual Intelligence Scaleپرسشنامه هوش معنوی
کینگ ( Spiritual Intelligence Self- Report
 )Inventoryو پرسشنامه عبداهلل زاده و همکاران است .پرسشنامه

هوش معنوی جامع در سال  2007توسط آمرام و درایر ساخته شد.
این پرسشنامه دارای  83عبارت با دو بعد و  22زیر مقیاس در طیف
لیکرت  6قسمتی است که هرگز یا تقریباً هرگز تا همیشه یا تقریباً
همیشه میباشد .باالترین نمره  100میباشد که اشاره به باالترین
سطح هوش معنوی دارد [ .]10دیگر ابزار سنجش هوش معنوی،
پرسشنامه عبداهلل زاده و همکاران است که در سال  1388تهیه
شده و دارای  29ماده است که به روش لیکرت از کامالً موافقم تا
کامالً مخالفم نمره گذاری میشود .این پرسشنامه دارای دو عامل
درک و ارتباط با سرچشمه هستی و زندگی معنوی با هسته درونی
است که عامل اول دارای  12سؤال و عامل دوم دارای  27سؤال
میباشد .دامنه نمرات  145-29میباشد [.]11
پرسشنامه هوش معنوی کینگ توسط کینگ ( )2008طراحی و
ساخته شد .این پرسشنامه دارای  24گویه (پنج گزینهای لیکرت) و
شامل چهار مقیاس تفکر وجودی انتقادی ،ایجاد معنای شخصی،
آگاهی متعالی و گسترش حالت هوشیاری میباشد .تفکر وجود
انتقادی دارای  7سؤال ( 17 ،13 ،9 ،5 ،3 ،1و  )21است که نمره
کل آن بین  0-28میباشد .زیر مقیاس ایجاد معنای شخصی 5
سؤال ( 19 ،15 ،11 ،7و  )23را شامل میشود و نمره کل آن بین
 0-20است .زیر مقیاس آگاهی متعالی نیز دارای  7گویه (،6 ،2
 20 ،18 ،14 ،10و  )22میباشد و نمره کل این زیر مقیاس بین
 0 -28است .گسترش حالت هوشیاری دارای  5آیتم (،12 ،8 ،4
 16و  )24است و نمره کل زیر مقیاس آن بین  0-20است .برای
بهدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد مجموع امتیازات مربوط به
تکتک سؤاالت آن بعد با هم محاسبه میشوند .نمره این مقیاس
بین  0-96متغیر است و هر چه فرد نمره باالتری در این پرسشنامه
اخذ کند دارای هوش معنوی باالتری است [ .]12کینگ پایایی کلی
این مقیاس را در یک نمونه  619نفری به کمک ضریب آلفای
کرونباخ 0/95گزارش کرد [.]13
فعالیتهای مذهبی و معنوی بهعنوان یک راهکار بسیار متداول
تطابق در بین جانبازان جسمی معرفی میشود بهطوری که افزایش
سطح معنویت در بین آنها موجب بهبود کیفیت زندگی و سالمت
روان میشود .بررسی سطح معنویت در بین جانبازان نیازمند ابزار
مناسب میباشد [ ]14اما یکی از مشکالت مطالعات مرتبط با
معنویت این است که پژوهشهای اندکی بین معنویت و مذهب در
مفهوم پردازی و اندازه گیری تفاوت قائل شدهاند در صورتی که
متخصصین بر این باورند که این دو مفهوم از یکدیگر مجزا هستند
[ ]15در باور اسالمی تفاوتی بین مذهب و معنویت نیست [ ]16و
این دو مفهوم ،به معنای یکسانی یکدیگر را میپوشانند .مذهب و
معنویت ،بهطور گستردهای ،مهمترین عامل اجتماعی در تعیین
ساختارهای ارزشی و رفتاری در انسان است [ ]17درک معنویت
ممکن است در موقعیتهای دلهرهآور به کمک فرایند فکری انسان
بیاید و درک واضحی از جهان برایش به همراه داشته باشد [.]18
جنگ ایران و عراق متعاقب سال  1359تا  1367که طی این جنگ
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روشها

 .2مرحله تحلیل و ترکیب ترجمههای فارسي بهدست آمده:

مطالعۀ حاضر یک پژوهش روششناسی ( Methodological

در این مرحله دو ترجمه فارسی پرسشنامه و معادلهای ثبت شده
آنها توسط مجریان و همکاران طرح و مترجمین مورد بررسی و
بازبینی قرار گرفت .این افراد پس از بررسی هر دو ترجمه و بحث
در مورد تفاوتهای موجود بین آن دو به رفع اختالفهای موجود
بین دو ترجمه پرداخته و نهایتاً با در نظر گرفتن تمام گزینهها برای
معادل سازی کلمات یا اصطالحات ،یک نسخه فارسی واحد از
پرسشنامه را تهیه کردند.
گام سوم .تعیین روایی ابزار .هدف اصلی این مرحله از پژوهش
تعیین ویژگیهای روان سنجی مقیاس هوش معنوی کینگ بود.
روان سنجی به معنی تعیین اعتبار ابزار مشتمل بر روایی و پایایی
است .روایی عبارت است از اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه
بهطور دقیق ،به عبارت دیگر اندازه گیری زمانی دارای اعتبار است
که آنچه مد نظر است را اندازه گیری کند و نه چیز دیگری را .این
مرحله با روش روایی سازه صورت گرفت [.]27
روایي سازه :در گام اول روایی سازه به کمک تحلیل عاملی
اکتشافی ( ،)EFAکفایت نمونهگیری (Kaiser-Meyer-
 )Olkinو ضریب بارتلت محاسبه شد KMO 7/0 .تا  0/8خوب
و  0/8تا  0/9بزرگ تلقی میشود [ .]28سپس استخراج عوامل
مخفی ،به کمک تحلیل مؤلفههای اصلی ( Principal

 )Researchاست که با طرح توصیفی مقطعی و همبستگی در
سال  1393انجام شد 211 .جانباز جنگ تحمیلی ایران  -عراق
شهر آمل با استفاده از نمونهگیری در دسترس در مطالعه شرکت
کردند .با اینکه موضوع کفایت حجم نمونه در مطالعات
روششناسی یک موضوع مهم و جدی تلقی میشود ،اما یک ایده
قطعی پیرامون حجم نمونه مناسب وجود ندارد و دستورالعملهای
گوناگونی ارائه شده است .یکی از این دستورالعملها ،قانون
سرانگشتی ( )Rule of Thumbاست که حداقل  300نمونه را
برای این دسته مطالعات پیشنهاد میکند [ .]24از طرفی دیگر بر
اساس تعداد سؤاالت ابزار مورد بررسی ،به ازای هر سؤال10 ،
شرکت کننده را مناسب دانستهاند و حجم نمونهای بین 200-100
شرکت کننده را نیز مطرح کردهاند [ .]25معیارهای ورود به این
پژوهش شامل جانبازان جسمی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران؛
اعتقاد به دین مبین اسالم؛ عدم وجود اختالالت روانپزشکی شناخته
شده و نداشتن پرونده فعال روانپزشکی و توانایی برقراری ارتباط
جهت تکمیل پرسشنامه بودند.
برای گردآوری دادهها از پرسشنامهای مشتمل بر دو بخش
مشخصات دموگرافیک و مقیاس هوش معنوی کینگ استفاده شد.
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 188015-217489ایرانی شهید و  398587مجروح شدند که در
این میان 52000 ،نفر جانباز بودند [ .]19معنویت در زندگی سربازان
جنگ و همچنین جانبازان ،نگرشی مثبت به مردن و شهادت
میدهد .از طرفی معنای زندگی در نظر آنها نوعی خودباوری ایجاد
میکند که مسئولیتشان در برابر زندگی با مرگ سلب نمیشود و
ارتباطهای انسان با خالق زندگی خوب اخروی آنها را تضمین
میکند [ .]20بررسی معنویت در جانبازان بهعنوان یکی راهکار مهم
تطابق با مشکالت ناشی از عوارض جنگ نیازمند مقیاس مناسب
و کارا میباشد [ .]21کمک به ارتقا سطح بهداشت و سالمتی در
مددجویان جانباز که در معرض خطرات تهدید کننده زندگی قرار
دارند بهعنوان یک اولویت درمانی قرار دارد بهطوری که مداخالت
مراقبتی باید با توجه به مفاهیمی مثل بافت فرهنگی ،اجتماعی،
مذهبی و  ...صورت بگیرد [ .]22یکی از هدفهای مهم برنامه
ریزی شده در بین سربازان ،ارتقا سطح معنویت در آنها است [.]23
با توجه به این که مفهوم هوش معنوی ،سازهای است که تحت
تأثیر فرهنگ ،باور و اندیشه افراد قرار دارد ،بنابراین جهت اندازه
گیری دقیق این مفهوم وجود یک ابزار معتبر ،پرکاربرد و متناسب
با فرهنگ جامعه ایرانی ضرورت مییابد .با در نظر گرفتن این نکته
که تا کنون ابزار هوش معنوی کینگ در جانبازان ایرانی
اعتبارسنجی نشده است ،این پژوهش با هدف تعیین روایی و پایایی
ابزار هوش معنوی در جانبازان جسمی جنگ ایران -عراق انجام
شد.

حداقل امتیازات در این پرسشنامه  0و حداکثر  96بود .امتیاز کمتر
نشان دهنده هوش معنوی کمتر و امتیاز باالتر نشان دهنده هوش
معنوی بیشتر بیماران است [ .]12با توجه به اینکه این اولین باری
است که از این ابزار بهمنظور بررسی هوش معنوی در جانبازان
استفاده میشود برای تعیین ویژگیهای روانسنجی مقیاس اقدامات
ذیل انجام شد:
گام اول .بهمنظور کسب اجازه از طراح مقیاس و استفاده از راهنمایی
ایشان ،با وی مکاتبه (از طریق ایمیل) و مجوز رسمی برای ترجمه
و تعیین روانسنجی مقیاس مذکور از وی اخذ شد.
گام دوم .تهیه نسخه فارسی مقیاس هوش معنوی کینگ ،بر اساس
پروتکل اعالم شده توسط سازمان بهداشت جهانی صورت گرفت
که شامل موارد زیر است [:]26
 .1ترجمه پرسشنامه به زبان فارسي :دو تن از افراد مسلط به
زبان انگلیسی بهطور جداگانه و مستقل نسخه انگلیسی پرسشنامه
را به فارسی ترجمه کردند و تمام معادلهای فارسی در مورد کلمات
و جمالت انگلیسی پرسشنامه ثبت شد .مترجمین به گونهای
انتخاب شدند که یکی از آنها با علوم پزشکی و اصطالحات آن و
نیز مفاهیم هوش معنوی آشنایی داشته در حالی که نفر دیگر
هیچگونه آشنایی با علوم پزشکی و اصطالحات وابسته نداشت .در
این مرحله از مترجمین خواسته شد که در عین وفادار بودن به متن
انگلیسی در هنگام ترجمه پرسشنامه به زبان فارسی ،از ترجمه
تحتاللفظی خودداری نمایند .در نهایت در این مرحله دو ترجمه
فارسی مستقل از مقیاس هوش معنوی بهدست آمد.
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نتایج
میانگین (انحراف معیار) سنی جانبازان شرکت کننده در این مطالعه
( 49/71)4/6و میانگین درصد جانبازی آنها ( %34/6)15/8بود .از
میان شرکت کنندگان مطالعه حاضر 69 ،جانباز ( )%32/8نقص
عضو 71 ،جانباز ( )%33/6آسیب شیمیایی و  71جانباز دیگر
( )%33/6دچار آسیبهای شیمیایی و نقص عضو شده بودند93/8 .
درصد جانبازان ( 198نفر) متأهل و بیشتر آنها ( 64،%30/3نفر)
دارای مدرک دیپلم بودند 147 .جانباز ( )%69/7دارای شغل دولتی
بودند و شرایط اقتصادی خود را متوسط اعالم کردند.
شاخص کفایت نمونه برداری  0/835و آزمون بارتلت ،1205/19
 p<0/001بود .عوامل نهفته در آزمون با روش تحلیل
مؤلفههای اصلی و چرخش واریمکس استخراج شدند .سه عامل با
توجه به ارزشهای ویژه ( )Eigenvalueباالتر از یک و نمودار
سنگریزه (نمودار  )1استخراج شدند .با توجه به نتایج جدول  ،1سه
عامل پنهان به ترتیب  1/61 ،5/61و  1/46مقدار ویژه را به خود
اختصاص دادند و در مجموع سه عامل استخراج شده  44/70درصد
کل واریانس متغیرهای مقیاس هوش معنوی کینگ را تبیین
میکردند.

نمودار  .1نمودار سنگریزهای عوامل استخراج شده
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 )Component Analysisو با استفاده از چرخش واریمکس و
همچنین نمودار سنگریزه انجام گرفت .حضور یک گویه در عامل
بر اساس فرمول ) ،]29[ CV=5.152÷√(n-2تقریباً  0/3تعیین
شد (در فرمول حاضر  CVمیزان عاملهای قابل استخراج و n
حجم نمونه مطالعه میباشد) .استیون اعتقاد دارد یک متغیر پنهان
( )Latent Variableمعتبر عاملی است که با وجود  150واحد
پژوهش حداقل  10گویه با بار  0/4در خود داشته باشد [ .]30بر
اساس قانون نشانگر سهتایی ( )Three indicator ruleحداقل
سه متغیر مشاهده شده (گویه) به ازای هر متغیر پنهان باید وجود
داشته باشد [ .]25اشتراک گویههایی ( )Communalitiesبا
مقداری کمتر از  0/5از  EFAحذف شدند [.]31
در گام دوم؛ متداولترین شاخصهای نیکویی برازش
( )Goodness of Fitمدل ارائه شده بهدست آمد و با استفاده از
تحلیل عامل تأییدی ( )CFAارزیابی شد .پیش فرض نرمال بودن
بر اساس شاخص چولگی  (Skewness) 3±و کشیدگی
 (Kurtosis) 7±بررسی گردید [.]32
با توجه به توصیه جکارد و وان ( )1996و هم چنین میرز و
همکارانش ( )2005شاخص نیکویی برازش مجذور کای ،شاخص
ریشه میانگین مجذورات تقریب ( Root Mean Square Error
 ،)of Approximationشاخص مقایسهای برازش
( ،)Comparative Fit Indexشاخص نیکویی نرمال شده
( ،)Normed Fit Indexشاخص نیکویی برازش تعدیل شده
( )Adjusted Goodness of Fit Indexو در انتها نسبت
مجذور کای به درجه آزادی ( )CMIN/DFبررسی شدند [،33
.]34
روایی همگرا و واگرا به کمک ارزیابی میانگین واریانس استخراجی
( ،)Average Variance Extractedحداکثر مجذور واریانس
مشترک ( )Maximum Shared Squared Varianceو
میانگین مجذور واریانس مشترک ( Average Shared
 )Square Varianceسنجیده شد .جهت برقراری روایی همگرا
باید  AVEبیشتر از  0/5باشد و برای تأیید روایی واگرا باید MSV
و  ASVکمتر از  AVEباشد [.]35
بررسي پایایي :برای بررسی پایایی ابزار الف) ثبات درونی
پرسشنامه با استفاده از تعیین ضریب آلفای کرونباخ ب) پیوستگی
بیرونی سؤاالت به کمک شاخص همبستگی درون خوشهای
( )ICCبا مدل  Two-way mixed effectsبا فاصله اطمینان
 95درصد تخمین زده شد .سپس با بررسی نسبت واریانس در
متغیرهای مشاهدهای به متغیرهای پنهان [مربع همبستگی چندگانه
( ])R2در تحلیل عاملی تأییدی ،پایایی سازهای ( Construct
 )Reliabilityمحاسبه شد [ .]36 ،25در واقع پایایی سازهای یا
ثبات عوامل نوعی جایگزینی برای تست آلفای کرونباخ در تحلیل
مدل معادالت ساختاری ()Structural Equation Modeling

است .پایایی سازهای بیشتر از  0/7مطلوب در نظر گرفته میشود
[.]37
مالحظات اخالقي :این پژوهش با دریافت معرفینامه از کمیته
تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و با شماره
تأییدیه کمیته اخالق  194انجام شد .پس از معرفی و کسب رضایت
از جانبازان ،اهداف ،اهمیت مسئله و چگونگی انجام تحقیق بیان
شد و فرم رضایتنامه آگاهانه شامل ارائه اطالعاتی در خصوص
حضور و مشارکت داوطلبانه در تحقیق ،محرمانه ماندن اطالعات،
تحویل و موافقت آنان با اخذ امضاء کتبی دریافت شد.
تجزیه و تحلیل دادهها :دادهها به کمک نرم افزار IBM
 SPSS-AMOS22تجزیه و تحلیل شدند .سطح معنی داری
تمام آزمونها کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.
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جدول  .1عوامل اکتشافی استخراج شده از پرسشنامه  24سؤالی هوش معنوی کینگ در جانبازان جسمی
عامل

2

3

من اغلب به ارتباط بین انسانها و سایر کائنات اندیشیدهام
من میتوانم آزادانه در بین سطوحی از هوشیاری یا خودآگاهی حرکت کنم
من زمانی را برای تفکر در هدف یا دلیل هستی خود در نظر میگیرم
من میتوانم مقصود و هدف تجارب هر روزهام را بیابم
من قادرم به باالترین سطح از هوشیاری و خودآگاهی برسم
من میتوانم یک هدف یا یک دلیل برای زندگی تعریف کنم
من آگاهی زیادی از جنبههای غیرمادی زندگی دارم
من اغلب در مورد ماهیت هستی تحقیق و فکر کردهام
من اغلب زمانی که در سطح باالیی از خودآگاهی قرار دارم موضوعات و گزینهها را
با وضوح بیشتری میبینم
من فنون خودم را برای وارد شدن به سطوحی از هوشیاری یا خودآگاهی دارم
من به ابعادی در مردم دست یافتهام که معنیدارتر از جسم ،شخصیت و
احساساتشان است
تواناییهای من در یافتن معنا و هدف زندگی به من در سازگاری با موقعیتهای پر
تنش کمک میکند
من خودم را با نفس غیرمادی عمیقتر خود تعریف میکنم
من از ارتباط عمیق بین خودم و مردم آگاهم
شناخت جنبههای غیرمادی زندگی به من کمک میکند که احساسم را متمرکز کنم
من دائماً به معنی حوادث زندگیام فکر میکنم
وقتی من یک شکست را تجربه میکنم هنوز هم میتوانم معنای آن را بیابم

عاملي

گویهها

واریانس

ویژه

کرونباخ

0/707
0/693
0/666
0/653
0/580
0/556
0/554
0/495

0/555
0/555
0/538
0/599
0/496
0/409
0/424
0/321

17/57

0/761

0/674

0/743

0/598

0/672

0/473

0/665

0/523

0/618
0/556
0/746
0/635
0/597

0/501
0/454
0/600
0/464
0/507

17/32

9/81

5/61

1/61

1/46

0/878

0/899

0/515

جدول  .2آستانه مورد پذیرش شاخصهای برازش مدل تحلیل عامل تأییدی
بازه قابل قبول

شاخص برازش (نام کامل)

)Chi-squared P-value( χ2 P-value
(Root Mean Square Error of Approximation) RMSEA
(Parsimonious Normed Fit Index) PNFI
(parsimony comparative fit index) PCFI
(Adjusted Goodness of Fit Index) AGFI
(Minimum Discrepancy Function by Degrees of Freedom
divided) CMIN/DF

در تحلیل عامل تأییدی ابتدا نتایج آزمون نیکویی برازش مجذور
کای بهدست آمد [ .]χ2)98 ،N=211(=237/3،p>0/05سپس
جهت ارزیابی برازش مدل شاخصهایی دیگر مورد بررسی قرار
گرفتند .با توجه به جدول  2تمامی شاخصهای ،PCFI=0/598
،RMSEA=0/082 ،CMIN/DF=2/421 ،PNFI=0/514
 AGFI=0/828 ،PNFI=0/642تأیید کننده برازش مناسب مدل
نهایی بودند.
با توجه به مدل نهایی ساختار عاملی سازه هوش معنوی ،خطای
اندازه گیری ( )measurement errorگویه یک با گویه چهار،
هفت و هشت ( e8با  )e5,e4,e1با هم همبستگی داشتند .با توجه
به جدول شماره  3سازه اضطراب مرگ دارای روایی همگرا و
واگرای مناسب میباشد.

<0/05
خوب<  0/08و متوسط<  0/08تا  0/1و ضعیف< 0/1
<0/5
<0/5
<0/8
خوب<  3و قابل قبول< 5

جدول  .3روایی همگرا و واگرا سازه هوش معنوی
ASV
MSV
AVE
0/38
0/40
0/67
عامل یک
0/22
0/21
0/44
عامل دو
0/23
0/26
0/46
عامل سه
AVE: Average Variance Extracted, MSV:
Maximum Shared Squared Variance, ASV: Average
Shared Square Variance

ثبات درونی سؤاالت مقیاس هوش معنوی کینگ به کمک آلفای
کرونباخ 0/872 ،محاسبه شد .شاخص همبستگی درون خوشهای
( 0/872 )CI 95 %: 84-89بهدست آمد .در نهایت پایایی سازه
هوش معنوی کینگ در مطالعه حاضر  0/79بهدست آمد.
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بحث
مطالعه حاضر با هدف تعیین روایی و پایایی پرسشنامه هوش معنوی
کینگ در جانبازان صورت گرفت نتایج مطالعه حاضر نشان داد که
پرسشنامه هوش معنوی کینگ در جانبازان از پایایی علمی مناسبی
برخوردار است .ثبات درونی سؤاالت مقیاس هوش معنوی کینگ
به کمک آلفای کرونباخ 0/872 ،و شاخص همبستگی درون
خوشهای ( 0/872 )CI95 :84-89بهدست آمد .پایایی یک
پرسشنامه مشخص کننده میزان ثبات اندازه گیری آن و هم چنین
میزان تناسب گویهها با یکدیگر است [ .]37کینگ و دیسیکو
( )2009پایایی مقیاس هوش معنوی کینگ را بین  619دانشجو با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار دادند ()0/84
همچنین تکنیک دو نیمه کردن ( )0/95برآورد کردند .ضریب آلفای
کرونباخ محاسبه شده در زیر ساختارهای استخراج شده بین -0/94
 0/84بود و نتیجه آزمون -باز آزمون در  70دانشجو به فاصله دو
هفته  0/67بهدست آمد [ .]38اگرچه میزان ضریب همبستگی
آلفای کرونباخ به تعداد سؤاالت بستگی دارد ،با این حال ضرایب
باالی آلفای کرونباخ دلیلی برای تک بعدی بودن ابزار نمیتواند
باشد []12؛ بنابراین ممکن است پایین بودن ثبات داخلی سؤاالت
عامل سوم به علت تعداد کم سؤاالت پرسشنامه حاضر باشد .در
مطالعه رقیب و همکاران ( )1389پایایی پرسشنامه هوش معنوی
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کینگ در دانشجویان دانشگاه اصفهان با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ  0/88برآورد شد [ .]39همچنین در دو مطالعهی دیگر
ضریب آلفای پرسشنامه  0/95و  0/92بهدست آمد [ ]13که با
یافتههای پژوهش حاضر مطابقت دارد [ .]40پایایی این مقیاس در
مطالعه حسین چاری و همکاران ( )2011که به تأثیر زمینههای
تحصیلی دانشگاهی ،علوم دینی و هنری بر هوش معنوی
دانشجویان دانشگاهها ،طلبههای حوزههای علمیه و هنرجویان
آموزشگاههای شهر شیراز پرداخته بود ،با روش آلفای کرونباخ برای
هر کدام از زیر مقیاسها محاسبه شد و نتایج آن حاکی از پایایی
قابل قبول مقیاس هوش معنوی بود [.]41
بهمنظور بررسی ساختار زیربنایی پرسشنامه هوش معنوی کینگ در
جانبازان ایرانی؛ از روش تحلیل عامل اکتشافی و عامل تأییدی
استفاده شد .در تحلیل عامل اکتشافی سؤاالت سه عامل با توجه
به ارزشهای ویژه ( )Eigenvalueباالتر از یک و نمودار سنگریزه
استخراج شد .عامل اول؛ جنبههای متعالی را در بر میگرفت که
نشان دهنده سطح باالیی از هوش معنوی است ،زیرا عالوه بر
زندگی روزمره به مواردی مانند لزوم هشیاری متعالی ،ماهیت
زندگی اهمیت میداد .عامل دوم نشان دهنده بروز هوش معنوی
در زندگی روزمره و عامل سوم نشان دهنده خودشناسی و توجه به
معنویت و معناداری در تمام ابعاد زندگی بود .عاملهای بهدست
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نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،ویژگیهای روان سنجی مناسب و صحت
ساختار عاملی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .در نتیجه پرسشنامه
هوش معنوی کینگ میتواند بهعنوان ابزاری مناسب در جانبازان
ایرانی مورد استفاده قرار داد.
تشکر و قدرداني :بدین وسیله از کمیته تحقیقات دانشجویی
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
بهعنوان حامی مالی این طرح (با کد  )194و جانبازانی که در انجام
این پژوهش ما را یاری کردند قدردانی مینماییم.
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آمده در این پژوهش با یافتههای رقیب و همکاران ( ]39[ )1389و
کینگ [ ]13اختالف داشت که میتواند این تفاوت به دلیل
اختالفهای فرهنگی و یا تفاوت سطح هوش معنوی در
جمعیتهای مختلف باشد.
برای بررسی روایی سازه این پرسشنامه از مدل تحلیل عامل تأییدی
استفاده شد .آزمون نیکویی برازش مجذور کای تقریباً در تمام
حجمهای نمونه باال (بیش از  200شرکت کننده) معنیدار است و
بنابراین شاخص ضعیفی محسوب میشود [ ]42تحلیل دادهها تأیید
کننده برازش مناسب مدل نهایی بودند که با مطالعهی رقیب و
همکاران ( ]39[ )1389مطابقت داشت که میتواند به علت وجود
فرهنگ مشابه در بین ایرانیان باشد .حسین چاری و همکاران
( )2011نیز بهمنظور روایی سازه از روش تحلیل عامل تأییدی به
روش مؤلفههای اصلی و با استفاده از چرخش واریماکس چهار
عامل در گویهها را تأیید کردند [.]41کینگ و دسیکو ( )2009روایی
سازه ابزار هوش معنوی را به کمک تحلیل عامل تأییدی بررسی
کردند .ساختار مدل نهایی مقیاس هوش معنوی با چهار عامل
پنهان دارای برازندگی مناسب ارزیابی شد بهطوری که GFI 90
= CFI=0/90 ،TLI=0/92 ،IF =0/90و N=619(=369/98
 χ2)71،گزارش شد [ .]12در مدل نهایی سازه هوش معنوی مطالعه
حاضر مشخص شد بین خطای اندازهگیری یک با گویه چهار ،هفت
و هشت ( e8با  )e5 ,e4 ,e1همبستگی وجود دارد .مونرو ()2005
بیان میکند همبستگی خطای اندازهگیری زمانی روی میدهد که
متغیری بهروشنی در مدل مشخص نشده است و یا مستقیماً
اندازهگیری نشده است و بر روی پاسخ به گویهها اثر بگذارد [.]25
خطاهای همبسته شده ( )correlated errorممکن است ناشی
از اثرات روش کار بهعنوان مثال روش اندازه گیری خود گزارشی
( )self-reportبه وجود بیاید .از طرفی دیگر هم چنین همبسته
بودن خطاهای اندازه گیری میتواند ناشی از شباهتهای معنی
لغات در هر گویه و یا نزدیکی معانی عبارات منفی و مثبت باشد
[.]43
سیرتی و همکاران ( )2013بیان میکنند معنویت در مدلهای
پرستاری بهصورت مفهومی جدا از مفهوم سیستم بیولوژیکی،

روانشناختی ،محیطی و مذهبی مورد توجه قرار گرفته است .مذهب
و معنویت ،بهطور گستردهای ،مهمترین عامل اجتماعی در تعیین
ساختارهای ارزشی و رفتاری در انسان است [ .]17از طرفی دیگر
برخی از مدلهای ساختاری اختالفی بین باورهای مذهبی و
معنویت نشان میدهد [ .]44باورهای مذهبی ممکن است در
موقعیتهای اضطراب آور به کمک فرایند فکری انسان بیاید و
درک واضحی از جهان برایش به همراه داشته باشد [ .]18مذهب
بهعنوان یک سیستم سازماندهی شده از اعتقادات ،اعمال ،آداب
مذهبی و نمادها شناخته میشود در صورتی که معنویت به
پرسشهای فردی نسبت به سؤاالت فراوانی که فرد در مورد زندگی
از خود میپرسد و یا به معنی و مفهوم ارتباط زندگی با امر مقدس
و برتر دیده میشود .علیرغم این تفاوت ذکر شده ،معنویت و مذهب
جزء ساختارهای سازه روانشناختی محسوب میشوند [.]12
بنابراین یکی از راههای کاهش اضطراب و ترس از مرگ ،روی
آوردن به مذهب و گرایشات مذهبی میباشد و نشان داده شده که
گرایشات منفی نسبت به مذهب ،ترس از مرگ را افزایش میدهد
[ .]46 ،45باورهای مذهبی و معنوی در جانبازان ،نگرشی مثبت به
مردن و شهادت میدهد .معنای زندگی در نظر آنها بهنوعی
خودباوری میانجامد که مسئولیتشان در برابر زندگی با مرگ سلب
نمیشود و ارتباط انسان با خالق زندگی خوب اخروی آنها را
تضمین میکند [.]20
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