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مقدمه
ماهیت هوش انسان از بحثانگیزترین حوزههای نظریه و پژوهش روان شناختی قلمداد میشود .همانطور که کینگ و دسیسو ()2009
خاطرنشان ساختهاند برخی از صاحبنظران هوش را سازهای منفرد در نظر گرفتهاند و بعضی دیگر هوشهای چندگانه را مطرح ساختهاند.
از انواع هوش پیشنهاد شده می توان به هوش معنوی اشاره کرد که توجه برخی از صاحبنظران را به خود جلب کرده است (برای مثال،
آمرام2007 ،؛ امونز2000 ،الف؛ کینگ .)2008 ،در الگوی کینگ از هوش معنوی ( 2008نقل از کینگ و دسیسو ،)2009 ،این سازه بهمنزله
مجموعهای از ظرفیت های روانی تعریف شده است که در آگاهی ،یکپارچگی ،و بهکارگیری سازشیافته جنبه های غیرمادی و متعالی
وجود فرد نقش دارند و به پیامدهایی چون تعمق وجودی عمیق ،افزایش معنا ،شناسایی خود متعالی ،و تسلط حالتهای معنوی منجر
میگردند.
کینگ و دسیسو ( )2009ساخت سیاهه خودگزارشدهی هوش معنوی 1را با خزانه  84مادّهای مبتنی بر مفهومپردازیهای نظری موجود
از هوش معنوی آغاز کردند و با طی مراحل ساخت ابزار در نهایت ،به یک سیاهه  24مادّهای دست یافتند .این سیاهه شامل چهار زیرمقیاس
است :تفکر وجودی نقاد( 2اندیشیدن نقادانه در مورد معنا ،هدف ،و دیگر موضوعات وجودی یا متافیزیکی؛ برای مثال ،واقعیت ،جهان ،فضا،
زمان ،مرگ) ،تولید معنای شخصی( 3توانایی بنا کردن معنای شخصی و هدف در زندگی در کلیه تجارب جسمانی و روانی ،از جمله ظرفیت
ایجاد هدف در زندگی و تسلط بر آن) ،آگاهی متعالی( 4ظرفیت ادراک ابعاد متعالی خود؛ برای مثال ،خود متعالی ،ابعاد متعالی دیگران ،و ابعاد
فرد) .کینگ و دسیسو در نمونهای از دانشجویان کانادایی اعتبار درونی سیاهه  24مادّهای را مناسب گزارش کردهاند .برای هر یک از
زیرمقیاسهای منفرد ( )2009بهترتیب ضرایب آلفای  0/91 ،0/87 ،0/78 ،0/78و ضرایب اعتبار به روش بازآمایی و دونیمهسازی نیز برای
کل مقیاس بهترتیب  0/89و  0/91گزارش شده است .این پژوهشگران به شواهدی دال بر روایی سازه ،همگرا و همزمان این سیاهه اشاره
کردهاند .اعتبار درونی این سیاهه در نمونهای از دانشجویان هنگکنگی (چان و سو ،)2016 ،اعتبار و روایی آن در بافت کشور هند (آنگیبوتا ،
 )2015و ویژگیهای روانسنجی بسیار مناسب این سیاهه در رومانی (وانزا )2014 ،نیز گزارش شده است.
برای مثال جورابچیان ( )1397در نمونه  340نفری ( 238زن 102 ،مرد) از دانشجویان ،ضریب آلفای کرونباخ این فهرست را  0/89و
یزدانی ( )1397و تقیپور ( )1397ضریب آلفای کرونباخ کل فهرست را  0/89و برای زیرمقیاسهای تفکر وجودی نقاد ،تولید معنای
شخصی ،آگاهی متعالی و بسط حالت هشیاری را بهترتیب  ،0/66 ،0/73 ،0/71و  0/70گزارش کردهاند.
)1. Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI
)2. Critical Existential Thinking (CET
)3. Personal Meaning Production (PMP
)4. Transcendental Awareness (TA
)5. Conscious State Expansion (CSE
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متعالی جهان فیزیکی طی حالت عادی و بیداری هشیاری) ،بسط حالت هشیار( 5توانایی ورود به حالتهای معنوی هشیاری با اختیار خود
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آزمونهای روانی

پاسخگوی گرامی
لطفاً هر یک از عبارتهای زیر را به دقت بخوانید و با گذاشتن عالمت ضربدر در یکی از مربعها  مشخص کنید که هر عبارت تا
چه اندازه در مورد شما صدق میکند .لطفاً به عبارتها صادقانه پاسخ دهید و پاسخهایتان براساس آنچه که واقعاً هستید باشد و نه آنچه
که میخواهید باشید.

مادّهها

کامالً
مخالفم

مخالفم

نه مخالفم
نه موافقم

موافقم

کامالً
موافقم

 .1من غالباً ماهیت واقعیت را مورد تردید قرار میدهم یا در مورد آن فکر میکنم.











 .2من جنبههایی از خودم را که فراتر از جسم مادیام است ،میشناسم.











 .3من زمانی را برای تفکر درباره هدف و دالیل هستیام ،صرف کردهام.











 .4من قادرم به سطوح باالتری از حالتهای هشیاری یا آگاهی وارد شوم.











 .5من قادرم درباره آنچه که بعد از مرگ اتفاق خواهد افتاد ،عمیقاً فکر کنم.











 . 6برای من دشوار است که چیزهایی به غیر از اجسام و مواد را حس کنم.











 .7توانایی من در یافتن معنا و هدف در زندگی به من در سازش با موقعیتهای استرسآور کمک میکند.











 .8من میتوانم کنترل کنم که چه موقع به حالتهای باالی هشیاری یا آگاهی وارد شوم.











 .9من درباره چیزهایی مثل زندگی ،مرگ ،واقعیت و هستی ،نظریههای خودم را دارم.











 .10من از پیوند عمیقتر بین خودم و دیگران آگاه هستم.











 .11من قادرم یک هدف یا دلیل برای زندگیام تعریف کنم.











 .12من قادرم آزادانه بین سطوح هشیاری یا آگاهی حرکت کنم.











 .13من غالباً در بارهی معنای رویدادهای زندگیام میاندیشم.











 .14من خودم را به وسیله خود غیرجسمانی و عمیقترم ،تعریف میکنم.











 .15من وقتی شکستی را تجربه میکنم ،قادرم برای آن معنایی بیابم.











 .16من اغلب مسائل و تصمیمات را وقتی در حالتهای باالی هشیاری/آگاهی هستم واضحتر درک میکنم.











 .17من اغلب در مورد انسانها و بقیه جهان میاندیشم.











 .18من از جنبههای غیر مادی زندگی بسیار آگاهم.











 .19من قادرم براساس هدفم در زندگی تصمیمگیری کنم.





















 .20من خصوصیاتی را در افراد تشخیص میدهم که با معناتر از بدن ،شخصیت ،و یا
هیجانهای آنهاست.
 .21من عمیقاً درباره اینکه قدرت یا نیروی بزرگتری (برای مثال ،خدا ،موجودات آسمانی ،انرژی باالتر و)...











وجود دارد یا نه ،میاندیشم.
 .22شناختن جنبههای غیرمادی زندگی به من کمک میکند که احساس اهمیت کنم.











 .23من برای تجارب روزانه میتوانم معنا و هدف پیدا کنم.











 .24خودم روشهایی را برای وارد شدن به حالتهای باالترهشیاری یا آگاهی ،پیدا کردهام.











روش نمرهگذاری :این سیاهه بر مبنای لیکرت پنجدرجهای (کامالً مخالفم = ،0مخالفم= ،1نه مخالفم نه موافقم= ،2موافقم=، 3
کامالً موافقم= )4نمرهگذاری میشود .نمره کل هوش معنوی با مجموع نمرههای زیرمقیاسها بهدست میآید .مادّه  6بهصورت معکوس
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نمرهگذاری می شود .هرچه نمره فرد باالتر باشد هوش معنوی او بیشتر است .مادّههای هر زیرمقیاس عبارتاند از:

آزمونهای روانی

 مادّههای این زیرمقیاس. است28  تا0  مادّه است و نمره کل آن بین7  این زیرمقیاس دارای:تفکر وجودی انتقادی
.1،3،5،9،13،17،21 :عبارتاند از
: مادّههای این زیرمقیاس عبارتاند از. است20  تا0  مادّه است و نمره کل آن بین5  این زیرمقیاس دارای:تولید معنای شخصی
،23،19،15،11،7
: مادّههای این زیرمقیاس عبارتاند از. است28  تا0  مادّه است و نمره کل آن بین7  این زیرمقیاس دارای:آگاهی متعالی
.22،20،18،14،10،6،2
: مادّههای این زیرمقیاس عبارتاند از. است20  تا0  مادّه است و نمره کل آن بین5  این زیرمقیاس دارای:بسط حالت هوشیاری
.4،8،12،16،24
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