
 

 سنجی پژوهشی روان -فصلنامه علمی     52/2/52: تاريخ دريافت مقاله

 9952، زمستان 95دورة پنجم، شمارة  55/8/52: مقاله تاريخ پذيرش

 25 -07: صفحات

 

   های تحلیل اکتشافی و عاملی مقیاس هوش معنوی کینگ برای معلمان

   شهر تهران دبیرستان
 

Exploratory and Confirmatory Factor Analysis King spiritual 

intelligance scale for high school theachers in Tehran. 
  

  و باقر غباری بناب 9، خديجه ابوالمعالی الحسینی5، کیانوش هاشمیان9الهه میرآخورلی

 

 :چکیده

هدف اصللی پلژوهح ضا لر بررسلی سلاختار      

های مقیاس هوش معنلوی کینل     عاملی سازه

نمونله  . های تهران بلود  برای معلمان دبیرستان

نفر از معلمان زنی بودند که  973آماری شامل 

هللای تهللران   در دبیرسللتان 9959ل در سللا

در ايللت تحقیلل  از روش . کردنللد تللدريم مللی

ای بلرای نمونله ریلری از     تصادفی چند مرضله

سلاختار  .دبیرستانهای شهر تهران استفاده شد 

عاملی مقیاس هوش معنلوی بلا اسلتفاده از دو    

شیوه تحلیل عاملل اکتشلافی و تحلیلل عاملل     

کله  هلا نشلان داد    يافتله . تايیدی بررسلی شلد  

پرسشللنامه از همسللانی درونللی قابللل قبللولی  

 570/7برخوردار است و  ريب آلفای کرونباخ 

 Abstract:  
This study examined the factor 
structure of the scale structure of 

King spiritual intelligance among 
high school theachers in Tehran. The 

sample consisted of 306 theachers 

that teach in high school  who was a 
multi -stage random sampling of the 

schools in Tehran. scale spiritual 
intelligence factor structure using 

exploratory factor analysis and 
confirmatory factor analysis was 

conducted in two ways. The results 
showed that the internal consistency 

is acceptable Cronbach's alpha 
coefficients0/907.by using Varimax 

rotation five factors were structed  . 
The confirmatory factor analysis was 

used to determine the validity of the 
results of the confirmatory factor 
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های اصلی با استفاده  نتايج تحلیل مولفه.  است

. از چرخح دورانی پنج عامل را استخراج کلرد 

همچنیت برای تعییت روايلی علاملی از تحلیلل    

عاملی تأيیدی استفاده شد، که تحلیلل علاملی   

ت است که سلاختار پرسشلنامه   تأيیدی مؤيد اي

هللا دارد و کلیلله  بللرازش قابللل قبللولی بللا داده

هلای نیکلويی بلرازش، ملدل را تأيیلد       شاخص

های تحلیل عاملی، تقريباً مشابه  يافته. کنند می

تحقیقات انجام ررفته در فرهن  اصللی اسلت   

تنها در تعداد عوامل اسلتخرایی در چلرخح   .

. نیسلت های رذشته همخوان  دورانی با پژوهح

 رايب پايايی و روايی نیز به نتلايج تحقیقلات   

بنللابرايت بللا تویلله بلله . پیشللیت نزديللد بللود

سنجی مطلوب، ايت پرسشنامه  خصوصیات روان

ابللزار مناسللبی بللرای سللنجح هللوش معنللوی 

 .معلمان است

 

 : های کلیدی واژه

تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تايیلدی،  

 هوش معنوی، معلم

analysis suggest that the structure of 
the questionnaire was acceptable fit 

to the data and all goodness of fit 
indices, the model confirms The 

results of the factor analysis, similar 
to studies in primary cultures of 

reliability and validity coefficients 
are close to the results of previous 

research.just in varimax 
rotation,factors number was not 

similar to the results of previous 
research .  factor structure and 

validation is similar to the results of 
previous research. Therefore, given 

the favorable psychometric 
properties of the questionnaire is a 

useful tool for determining theachers 

spiritual intelligance. 
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 مقدمه

و  5توسط استیونز 9553در ادبیات آکادمید روان شناسی برای اولیت بار در سال  9مفهوم هوش معنوی

 9559سعی کلرد در سلال     هر چند راردنر (.9980سهرابی)مطرح شد  9توسط امونز 9555بعد در سال

، به نقل از سهرابی 9555)راردنر  9555ايت مفهوم را در نظريه هوش چند رانه خود بسنجاند و در سال 

به بررسی و نقد ابعاد مختلف ايت مفهوم پرداخت و پذيرش ايت مفهوم ترکیبی معنويت و هلوش  ( 9980

هلای معنويلت و    هوش معنوی را ترکیبی از سازه( 9555)ز ايت در ضالی بود که امون. را به چالح کشید

ریری از منابع دينی و  ها برای بهره ای از توانايی هوش معنوی را مجموعه( 9555)امونز . دانست هوش می

معنی معرفی کرد و آن راترکیبی از دو سازه هوش، و معنويت دانست به عقیده او هوش معنلوی شلامل   

                                                           
1. Spiritual Intelligance 2. Stivens 3. Emmons 4. Gardner 
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توانلد   عناصر معنويت شامل تقدس، معنايابی، هوشیار باال و تعالی اسلت کله ملی   توانايی برای استفاده از 

بله  ( 5778) 9بینی کرده و منجر به تولید نتايج ارزشمندی شلود کینل    کارکرد و سازراری فرد را پیح

های آن پرداخت و نتیجه ايت بررسی يافتت چهار مولفله در آزملون هلوش     بررسی هوش معنوی و مولفه

ها به ینبه خاصی از هوش معنوی اشاره دارد ايت چهار مولفه عبارتنلد   هر کدام از ايت مولفه. معنوی بود

 .از تقکر ویوددی انتقادی و تولید معنای شخصی، روابط هوشیاری و آراهی متعالی است

تفکر ویودی انتقادی، یزء اول هوش معنوی است کله بله معنلای یرفیلت تاملل انتقلادی دربلاره        
کینل   )عیت، یهان، مکان، زمان، مرگ و ساير مسائل ویلودی يلا متلافیزيکی اسلت     طبیعت ویود، واق

هلای   اشاره دارد براسلاس ینبله   يد منظر ويژه تفکر ویود اشاره به تفکر درباره ویود يد فرد(. 5778
پیچیده و رونارون ویود، تفکر در راه ویود يد فرد شامل تفکر درباره مو وعاتی مثل زندری و ملرگ،  

 (.5778کین  )هوشیاری، یهان، زمان، ضقیقت، عدالت، شر و ساير مسايل مشابه است  واقعیت،
تولید معنای شخصی دومیت یزء از ديدراه کین  از هوش معنوی است که به عنوان توانايی ساخت 
معنای شخصی و هدف در تمام تجربیات یسمی و روانی است و شامل یرفیت خل  و تسللط بلر هلدف    

معنا شخصی به معنای داشلتت يلد هلدف در زنلدری، داشلتت اضسلاس       ( 5778 کین ،)زندری است 
 (.5778، به نقل از کین ، 9550، 5رکر)درستی، اضساس از نظم و دلیل برای ویود است 

آراهی متعالی، سومیت مولفه در ديدراه کین  از هوش معنوی است که به عنوان یرفیت تشخیص 
ررايی،  مثل کل)از ديسران، و از دنیای فیزيکی ( يا خود متعالی فهم شخصی از خود)ابعاد متعالی از خود 

در ضالت طبیعی، بیداری و عیت آراهی همراه با یرفیت شناسايی رابطه فرد بلا خلود   ( غیرمادی ررايی
 (.5778کین ، )شود  و فیزيکی تعريف می

نلايی ورود  بسط هوشیاری توا. است( 5778)بسط هوشیاری چهارمیت مولفه از هوش معنوی کین  
که در اختیار خود ( وضدت يسانسی -مثل هوشیاری خالص هوشیاری کیهانی)و خروج از هوشیاری است 

 (.مثل تفکر عمی ، مراقبه عبادت و غیره)فرد باشد 
هلای   های بسیاری در مورد هوش معنوی و ارتبلا  آن بلا متریرهلای روانشلناختی در رلروه      پژوهح

ها از پرسشنامه هوش معنوی کین  استفاده شلده   از ايت پژوهح مختلف انجام شده است و در بسیاری
؛ 9985؛ ضسیت چلاری و همکلاران،   9959؛ کريمی مونقی و همکاران، 9957موسوی و همکاران،)است 

با ایلرای آزملون خلود بلر روی     ( 5778)کین  (. 9959، سعادتی و لشنی، 9959زاده،  باقرپور و عبداله
ت را سلؤاال ومتوسط همسانی درونی به دست آورد  52/7برای کل آزمون دانشجو آلفای کرانباخ را  395

با ایرای آزمون بر روی دانشجويان  ريب آلفای کرانباخ را ( 9959)سعادتی و لشنی . رزارش داد 93/7
ضسلیت  . به دست آوردند 5/7تا  7/ 0ها بیت به دست آوردند و برای خرده مقیاس 55/7برای کل مقیاس 
و روايلی آن را   59/7در پژوهشی اعتبار پرسشنامه را با  ريب آلفای کرانباخ ( 9985)چاری و همکاران 

                                                           
1. King 2. Reker 
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های تفکلر انتقلادی ویلودی، معناسلازی شخصلی،آراهی متعلالی و        با  ريب آلفای کرانباخ برای مولفه
که ( 9957)موسوی و همکاران . رزارش کردند 05/7، 7/ 0، 38/7، 08/7رسترش خودآراهی به ترتیب 

 هلای  و بلرای مولفله   09/7ود را بر روی معلمان انجام دادند آلفای کرانباخ برای کل آزملون را  پژوهح خ
،  29/7، 25/7تفکر انتقادی ویودی، معناسازی شخصی، آراهی متعالی ورسترش خودآراهی بله ترتیلب  

ويان به اعتباريابی ايت مقیاس بلرروی دانشلج  ( 9985)رقیب و همکاران . دست آوردند به 38/7، و  7/ 0
را نشلان داد و در تحلیلل اکتشلافی     88/7پرداختند که نتايج برای پايايی آزمون  ريب آلفای کرانبلاخ  

بلا  ( 5792)همچنلیت شلريف نیلا و همکلاران     . عاملی را بلرای پرسشلنامه تايیلد شلد     9آزمون ساختار 
در تحلیلل اکتشلافی   دسلت آوردنلد و    را به805/7اعتباريابی ايت آزمون در رروه یانبازان آلفای کرانباخ 

هايی که به اعتباريابی ايت مقیاس در رروه معلملان پرداختله    پژوهح. عاملی تايید شد 9آزمون ساختار 

با تویه به خد تحقیقاتی مویود در زمینه استفاده از مقیاس هلوش معنلوی   . باشند بسیار اندک هستند
دی ايت مقیاس در رروه نمونله ملورد   در رروه معلمان و بررسی و تحلیل اکتشافی و تايی( 5778)کین  

نظر در پژوهح ضا ر به بررسی و تحلیل اکتشافی و تايیدی آزمون روی معلمان زن ملدارس متوسلطه   
 . شهر تهران پرداخته شده است

در رلروه معلملان از اعتبلار و روايلی کلافی      ( 5778)آيا مقیاس هوش معنوی کینل   :پژوهح سؤال

 برخوردار است؟

 

 پژوهشروش
ايت طرح بااستناد به شناسايی ساختار درونلی يلا   .های روش شناختی است  ژوهح در ضیطه طرحطرح پ

 .ریرد های روانسنجی پیشرفته مرتبط با مطالعات روايی تاثیر می روايی عاملی از تحلیل
 

 جامعه آماری
ران هلای شلهر تهل    یامعه پژوهح ضا ر معلمان زن در درس ريا ی، فیزيد، تاريخ و ادبیات دبیرسلتان 

 . کنند تدريم می 9955-59هستند که در دو پايه دوم و سوم دبیرستان در سال تحصیلی 

 

 بردارینمونه آماری و روش نمونه
ریری بله   روش نمونه.نفر برآورد شد 973روش نسبت آزمودنی به پارامترهای برآورد شده نمونه براساس 

رانه  2ب که ابتدا از داخل هر کدام از مناط  به ايت ترتی. ای بود ریری تصادفی چند مرضله صورت نمونه

کله شلامل منلاط     .شمال، ینوب، شرق و غرب و مرکز تهران يد منطقه به طور تصادفی انتخاب شلد  

هلا   مدرسه به صورت تصادفی از ايت مناط  انتخاب شده و پرسح نامه 27سپم . بودند 95و  3، 2،  ،9

 .س تکمیل شدتوسط معلمان چهار درس مورد نظر در ايت مدار
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 ابزار پژوهش

  (8002)پرسشنامه هوش معنوی کینگ

رويله اسلت کله بلر اسلاس        5پرسشنامه شامل . طراضی شد( 5778)نامه توسط کین   ايت پرسح

نامه کین  کله چهلار    ریری هوش معنوی از پرسح برای اندازه. رذاری شده است مقیاس لیکرت نمره

انتقادی، تولید معنای شخصی آراهی متعلالی و بسلط   مولفه اصلی هوش معنوی شامل تفکر ویودی 

در بررسلی مقلدماتی   ( 5778)کینل   . کنلد اسلتفاده شلد    ریری می رزينه اندازه  5هوشیاری را در 

ملرد   999زن و  88 )نفلر از دانشلجويان دوره لیسلانم     395پرسشنامه هوش معنوی کله بلر روی   

ت سلؤاال و متوسط همسانی درونی  52/7ت آمده را دس دانشساه پترزبورگ انجام داد، الفای کرانباخ به(

 .رزارش داده است 93/7

 

 پژوهش هاییافته
 .در پژوهح ضا ر یهت بررسی پايايی و همسانی درونی به محاسبه آلفای کرانباخ پرداخته شلده اسلت  

غیر قابلل  آن پايايی  2/7پايايی  عیف و مقادير کمتر از 3/7تا  0/7پايايی مطلوب،  0/7مقادير بزررتر از 

دست آملده   طب  محاسبه انجام شده آلفای کرانباخ به(. 5777، 9تینسلی و براون)دهد  قبول را نشان می

دست آمد که پايايی مطلوبی را برای ايلت   به570/7برای پرسشنامه هوش معنوی کین  در ايت پژوهح 

 .مقیاس نشان داد

 

 روایی

در تحلیل عاملی . و تايیدی استفاده شده استیهت بررسی روايی آزمون از تحلیل عاملی اکتشافی 

و از روش دوران مايلل  ( هلا  سلازه )ها  های اصلی برای استخراج عامل تحلیل مولفه اکتشافی از روش

تینسللی و  )هلا اسلتفاده شلد    بلرای دوران مولفله  ( سلازی کیلزر   بلا دلتلای صلفر و نرملال    )ابلیمیت 

 779/7بلود کله در سلط     82/7نامه برابر با  حریری در ايت پرس اندازه کفايت نمونه (.5777براون،

 277/5879برابلر بلا    779/7داری  در سط  معنلی  503آزمون بارتلت با دریه آزادی. دار بود معنی

های پرسشنامه فراهم ساخته و  ايت دو شاخص امکان انجام تحلیل عاملی را برای عامل. دست آمد به

طبل   . کند های منطقی تايید می مه و ايجاد سازههای پرسشنا بندی آيتم کفايت مدل را برای دسته

اسلتخراج   9های ذکر شده در یلدول   های ويژه عامل روش دوران مايل ابلیمیت و با تویه به ارزش

 .شده است

                                                           
1. Tinsley, & Brown,  
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 ماتریس دورانی عوامل پرسشنامه هوش معنوی کینگ:  1جدول 

 گویه ها

 ها عامل

تفکر وجودی 

 انتقادی

بسط 

 هوشیاری

 تولید معنای

 1یشخص

تولید معنای 

 8شخصی
 آگاهی متعالی

9 059/7     

90 300/7     

9 305/7     

99 2  /7     

5  88/7     

59  32/7     

2  28/7     

95  059/7    

8  027/7    

5   099/7    

93  079/7    

   323/7    

59   020/7   

95   220/7   

0   935/7   

3   5 3/7   

99    352/7  

92    370/7  

97     898/7 

98     30 /7 

57     373/7 

9      235/7 

5      57/7 

55     939 

 095/7 798/9 2/9 5 300/9 7/0 8 ارزش ويژه

درصد واريانم 
 تبییت شده

335/95 580/3 988/2 5 5/  7 5/9 



 0   شهر تهران دبیرستان.…تحلیل اکتشافی و عاملی مقیاس هوش 
 

 

ودی انتقادی، بسط هوشلیاری،  تفکر وی عامل 2براساس بارهای عاملی اختصاصی در یدول فوق، 

ايت پرسشنامه، کله   3به عدوه ايتم . تولید معنای شخصی در دو عامل و آراهی متعالی ايجاد شده اند

داشلت و در   9/7در بارهای عاملی مشترک، کانديدای ضذف بود، نیز بارعاملی اختصاصی کلوچکتر از  

 . باشد رردد که کانديدای ضذف می اينجا نیز تايید می

هايی مناسب برای اسلتخراج هسلتند کله در     ، عامل(ريزه طرح شت)نمودار اسکری  9ساس نمودار برا

 .ریرند ها قرار می شیب تند نمودار و باالی يد فاصله بیت عامل

 

عاملی  توییه شده است ولی به دلیل عدم تطاب   3يا   ، تحلیل عاملی با ساختار 9بر اساس نمودار 

 .عاملی مورد تايید قرار ررفت 2اختار بارهای عاملی اختصاصی، س

به منظور تايید ساختار عاملی بله دسلت آملده و آزملون معنلاداری سلهم هلر يلد از متریرهلا در          

ریلری   مهلم تلريت پارامترهلای انلدازه     5یلدول  . عاملی تأيیدی انجام ررفت ها تحلیل  ریری عامل اندازه

  .دهد ها را نشان می عامل



 8   شهر تهران دبیرستان.…تحلیل اکتشافی و عاملی مقیاس هوش 
 

 های پرسشنامه هوش معنوی گیری عامل ازهپارامترهای اند. 8جدول 

 گویه-متغیر های مکنون
 برآورد

 bپارامتر 

 پارامتر

 Bاستاندارد 

 خطای

 استاندارد

 نسبت

 بحرانی

9-9 777/9 209/7   

9-9 053/7 275/7 780/7 995/8 

9-2 70 /9 285/7 958/7 93 /8 

9-5 759/9 228/7 958/7 558/0 

9-99 5 0/7 327/7 973/7 579/8 

9-90 995/9 35 /7 755/7 900/99 

9-59 7 9/9 329/7 990/7 599/8 

5-9  777/9 379/7   

5-8 958/9 899/7 952/7 573/99 

5-95  72/9 855/7 953/7 999/99 

5-93 9 5/9 389/7 990/7 083/5 

5-5  755/9 377/7 993/7 8  /8 

9-0 777/9 357/7   

9-95 352/7 290/7 755/7 257/0 

9-59 309/7 275/7 785/7 2 7/0 

9-3 758/7 7  /7 999/7 092/7 

2-5 777/9 355/7   

2-97 528/7 399/7 97 /7 5 3/5 

2-9  930/9 092/7 995/7  78/97 

2-98 999/9 055/7 990/7 592/99 

2-57 9 9/9 358/7 995/7 575/97 

2-55 093/7 222/7 783/7 205/8 

 -99 777/9  07/7   

 -92 098/9 03 /7 529/7 899/3 
  

، تلوان بلاالی متریرهلای مشلاهده شلده، روی      5ذکلر شلده در یلدول     Bمقادير پارامتر اسلتاندارد   

، ضاکی از معناداری تمام آنها 5عدوه بر آن، نسبت بحرانی بزررتر از . دهد متریرهای مکنون را نشان می
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( 899/7)و بیشلتريت  لريب    3رويله  متعلل  بله   ( 7/  7)کمتريت  لريب   .است 3به یز رويه شماره

هلای برازنلدری     ضاصل از تحلیلل علاملی تأيیلدی، شلاخص     مدلپم از برازش . است 8 متعل  به رويه

 .آمده است9مناسب و قابل قبولی نیز بدست آمد که در یدول 

 

 های برازش مدل شاخص.  3جدول 
 

df/ های براززندری شاخص
5

 RMSEA GFI AGFI CFI 

 885/7 809/7 853/7 787/7 955/9 اه مقادير شاخص
 

 

df/)مجذور کای نرم شده  شود شاخص مدضظه می 9همانطور که در یدول 
8

 ) و  2کوچکتر از

. نیست ولی به ايلت علدد نزديلد اسلت     57/7ارریه بزررتر از  CFAو  AGFI و GFIهای  شاخص

 . ها دارد ری با دادهری است که همه نشان از برازش مناسب مدل اندازه  RMSEA 78/7 همچنیت

 :ارائه شده است 5 رايب استاندارد تحلیل عاملی تايیدی برای ايت پرسشنامه در نمودار 
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 :ارايه شده است  ها در یدول  داری همبستسی میان عامل بررسی معنی

 
 ها داری همبستگی عامل معنی. 4جدول 

 عامل ها
 برآورد

 bپارامتر 

خطای 

 استاندارد

 نسبت

 بحرانی

 سطح

 داری معنی

ضریب 

 همبستگی

1-8 555/7 790/7 505/3 779/7> 07 /7 

1-3 528/7 798/7 893/3 779/7> 595/7 

1-4 995/7 753/7 970/2 779/7> 008/7 

1-5 557/7 7 2/7  97/3 779/7> 509/7 

8-3 929/7 797/7 533/  779/7>  05/7 

8-4 9 5/7 750/7 537/2 779/7> 357/7 

8-5 5 5/7 90/7 35 /3 779/7> 050/7 

3-4 9  /7 750/7 980/2 779/7> 855/7 

3-5 597/7 792/7 857/3 779/7> 858/7 

4-5 99 /7 752/7 999/2 779/7> 075/7 

 

ها همبسلتسی بلااليی ویلود دارد و ايلت      شود بیت تمام عامل مدضظه می  همان طور که دریدول 

 .دار است ها معنی همبستسی

 

 گیریبحث و نتیجه
بلرای معلملان   ( 5778)يت مطالعه به منظور بررسی ساختار عاملی پرسشلنامه هلوش معنلوی کینل      ا

چنانکه نتايج تحقی  نشان داد، انجام تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که مدل مناسب . طراضی شده بود

برای مقیاس هوش معنوی معلمان در ايت پژوهح پنج عاملل تفکلر ویلودی، بسلط هوشلیاری، تولیلد       

های برازندری بررسی  همچنیت شاخص. ای شخصی که به دو عامل تقسیم شد و آراهی متعالی استمعن

نتیجه ايلت پلژوهح   . شده در تحلیل عاملی تايیدی ضاکی از برازش مطلوب مدل برای رروه نمونه است

، 9957موسلوی و همکلاران،  )هلای قبللی    که بر روی رروه معلمان صورت ررفته است با نتلايج پلژوهح  

نیلا و   ، شلريف 9985، رقیلب و همکلران،   9959، سلعادتی و لشلنی،   9985ت چلاری و همکلاران،   ضسی

همچنلیت در تحلیلل   . در  ريب آلفای کرانباخ و داشتت پايايی مطلوب همخوانی دارد( 5792همکاران، 

، رقیب 5778کین ، )های رذشته  دهد که با پژوهح عاملی تايیدی نیز مدل برازش مطلوبی را نشان می

تلوان از ايلت    همسو است و ايت بديت معناست که ملی ( 5792، شريف نیا و همکاران، 9985همکاران، و 
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ولی طب  تحلیل اکتشلافی و چلرخح دورانلی    . مقیاس یهت بررسی هوش معنوی معلمان استفاده کرد

های پژوهح ضا ر ملورد تايیلد قلرار     تعییت کرده در رروه آزمودنی( 5778)عاملی که کین    ساختار 

هلای رذشلته    ها به دو عامل یدارانه تقسیم شد که از ايت یهت با برخی پژوهح نسرفت و يکی از مولفه

، 5778و کینل ،   9959، سعادتی و لشنی،9985، ضسیت چاری و همکاران، 9959موسوی و همکاران،)

 .همخوانی نداشت( 5792نیا و همکاران،  ، شريف9985رقیب و همکاران، 

دل پیشنهادی، در واقع بهتريت مدلی بلود کله تحقیل  ضا لر بلا تویله بله        الزم به ذکر است که م

هلای بیشلتر و    همچنان ايت اضتمال ویود دارد که با بررسی. های مویود، توانست به آن دست يابد داده

های بهتری را بلرای آن پیشلنهاد داده، و در نهايلت،     های ايت آزمون، بتوان مدل انجام ترییراتی در رويه

 .م نی را برای سنجح ايت سازه در کشور تهیه کردابزار مط

 

 منابع

  رابطه بیت هوش معنوی و سبد رهبری مديران ملدارس متوسلطه   (. 9959)باقرپور، م، عبداهلل زاده، ح

 .80-58، (9)5پژوهشی رهیافتی نو در مديريت آموزشی، -فصلنامه علمی. شهرستان ررران

 پیح بینی شلادی بلر اسلاس    (.9985)، کشتکاران، ک .ر. ، ذبیحی دان، و.، ملد، م.ضسیت چاری، م

خدصه مقاالت اولیت همايح کشوری عوامل ملوثر بلر سلدمت ایتملاعی،     . های هوش معنوی مولفه

 .تهران، دانشساه علوم پزشکی ايران

  اعتباريابی مقیلاس هلوش   (. 9985)ج . ، اضمدی، س.، ضکیمی نیا، ب.ع. ، سیادت، س.س.رقیب، م

عللوم  )مجله دست آوردهای روانشناختی. در دانشجويان دانشساه اصفهان( SISRI-24 (معنوی کین 

 .9 9- 93، (9) ، دانشساه شهید چمران اهواز، (تربیتی و روانشناسی

 مقالله پژوهشلی   .رابطه هوش معنوی با راهبردهای مقابله بلا اسلترس  (. 9957)، لشنی، ل.سعادتی، ه

 .02-89، (5 )95توانبخشی، 

 9-98،( 9)9فصلنامه سدمت روان، . مبانی هوش معنوی. (9980)سهرابی، ف . 

 عبلاس زاده، ع .، يعقلوب زاده، آ .ع. ، سللیمانی، م .، عبلادی، ع .ا. ، ض  دوسلت، ع .ح. نیا، س شريف ،. ،

هلای روانسلنجی پرسشلنامه هلوش      بررسی ويژرلی (.  995)، ملوک زاده، س .ر. ، کرم،م.برهانی، ف

 .2 9-929، (90)9مجله طب نظامی، . ايران عراق معنوی کین  در یانبازان یسمی ین 

  (. 9959)، عاشلوری، ا  .، ابراهیملی، م .، اسلماعیلی، ح .، مکلارم، ع .، اکبری الکه، م.کريمی مونقی ،ح

مجلله ايرانلی   . ارتبا  هوش معنوی با توانمندی تدريم در اعضای هیات علملی دانشلکده پزشلکی   

  22-239،(8)95آموزش در علوم پزشکی،
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  بررسی رابطه هوش معنوی و رفتلار  (. 9957)، شمم مورکانی، غ .، طالب زاده نوبريان، م.،حموسوی

شناسللی تربیتللی،  فصلللنامه روان. هللای شهرسللتان زنجللان شللهروندی سللازمانی معلمللان دبیرسللتان

57(0.)5 -32. 
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