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Abstract 

Background & Objectives: One of the fundamental concepts in psychotherapy is dysfunctional spiritual schemas. These schemas confuse and 

obscure people's relationship with God and destroy transparency. They create problems for the individual in order to adapt to the laws of God, 

society, and the environment and reduce the individual's adaptation. Dysfunctional spiritual schemas result in failure in doing jobs. Despite 
extensive search on popular Iranian and foreign websites, no standardized Persian or foreign scale was found to measure dysfunctional spiritual 

schemas. Considering the importance of a suitable tool for measuring dysfunctional spiritual schemas, we aimed to design a spiritual 

dysfunctional schema questionnaire and validate its psychometric properties. 
Methods: The present research aims to design and validate a study instrument for measuring dysfunctional spiritual schemas. The study 

population comprised all staff working for Offshore Oil Company in 2019. A total of 200 individuals were selected by the purposive sampling 

method. The inclusion criteria included lacking a history of psychiatric disorder, not using specific drugs, giving informed consent to participate 
in the study, having avoidant and anxious attachment styles to God, and lacking physical limitations disrupting personal care. The exclusion 

criterion was lack of study cooperation. To design the questionnaire items, we reviewed the relevant texts and interviewed the experts and the 
target population. To check the content validity (content validity index and content validity ratio) and the face validity, 10 final users were used. 

Then, to evaluate the construct validity of the questionnaire, the exploratory factor analysis method was used. To evaluate the reliability of the 

questionnaire, the Cronbach alpha coefficient and test–retest method were used. Data analysis was performed using SPSS 24 at a significance 
level of 0.05. 

Results: The results of the qualitative content validity of the instrument led to the removal of 19 items and revision of 6 items, and finally, a 

questionnaire with 51 items was prepared. The mean ± SD age of the participants was 45.71±9.45 years. Factor analysis identified ten factors 
with a specific value of more than one, which together explain 56.75% of the variance. In other words, the dysfunctional spiritual schema 

questionnaire consisted of ten factors. The results of data analysis showed that the first factor has the highest eigenvalue and the observation of 

factor loads and factor structure also confirmed this finding. The Cronbach alpha subscales of this questionnaire were as follows: emotional 
deprivation of God, 0.91; spiritual abandonment, 0.79; spiritual defectiveness and shame, 0.81; spiritual vulnerability, 0.79; spiritual self–

immaturity, 0.89; spiritual obedience, 0.76; stubborn spiritual criteria, 0.83; entitlement/spiritual magnanimity, 0.78; negativity/pessimism, 0.85; 

infidelity and polytheism, 0.82; and total questionnaire, 0.86. To evaluate the instrument's reliability, a correlation coefficient of 0.78 was 
obtained between two tests with one week interval, indicating the appropriate reliability of the questionnaire. The correlation coefficient subscales 

of this questionnaire were as follows: emotional deprivation of God, 0.76; spiritual abandonment, 0.7; spiritual defectiveness and shame, 0.71; 

spiritual vulnerability, 0.71; spiritual self–immaturity, 0.75; spiritual obedience, 0.69; stubborn spiritual criteria, 0.74; entitlement/spiritual 
magnanimity, 0.68; negativity/pessimism, 0.74; infidelity and polytheism, 0.73; and total questionnaire, 0.78. 

Conclusion: According to the study findings, the dysfunctional spiritual schemas questionnaire is a reliable and valid tool, and the components 

of this questionnaire accurately measure the various dimensions and aspects of dysfunctional spiritual schemas. So, it can be used in research 
and consulting departments. 
Keywords: Validity, Reliability, Factor analysis, Dysfunctional spiritual schemas. 
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  .1۴۷(:۲1؛ )1۴۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش مقاله 1۴۰1 مهرماه برخط انتشار   

 های ناکارآمد معنویوارهطرح نامٔهسنجی پرسشهای روانطراحی و بررسی ویژگی

 ۴، کبری حاجی علیزاده۳، سیدعبدالمجید بحرینان۲، *باقر غباری بناب1محمد نظری

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایرانشناسی عمومی، گروه روانجوی دکتری رواندانش. 1
 ؛شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایراناستاد، گروه روان. ۲
 ؛بهشتی، تهران، ایران پزشکی شهیدشناسی بالینی، دانشگاه علوماستاد، گروه روان. ۳
 .ایران بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بندرعباس، شناسی،گروه روان دانشیار،. ۴

  ghobaribonab@gmail.com مسئول: نویسندٔه *رایانامٔه

 1۴۰۰اردیبهشت  ۸ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹آبان  ۶ تاریخ دریافت:
 

 

  

                                                      
( .deed.fa/4.0nc/-org/licenses/byhttps://creativecommonsی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۴۰۱ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

سنجی های روانکنند. پژوهش حاضر با هدف طراحی و بررسی ویژگیبا هنجارهای اجتماعی دچار مشکل میرا های ناکارآمد معنوی، سازگاری ما وارهطرح زمینه و هدف:
 های ناکارآمد معنوی انجام شد.وارهطرح نامٔهپرسش
دویست تشکیل دادند. تعداد  1۳۹۸آماری پژوهش را تمامی کارکنان شرکت نفت فالت قاره در سال  بود. جامعٔه ابزار طرح پژوهش حاضر از نوع ساخت و توسعٔه بررسی:روش

روایی محتوایی از شاخص  برای ارزیابی شناسی وی محتوایی با روش دلفی از سه نفر از متخصصان روانیبررسی روامنظور گیری هدفمند انتخاب شدند. بهنفر با روش نمونه
بررسی  منظورهاستفاده شد. سپس ب نامهنفر از کاربران نهـایی پرسش ده از ی صورییالوشه )شاخص کلـی روایــی محتــوایی و نســبت روایــی محتوایی( و برای بررسی روا

انجام  ۲۴ نسخٔه SPSSافزار ها با نرم. تحلیل دادهکار رفتبهبازآزمایی -ضریب آلفای کرونباخ و روش آزمون ،بررسی پایایی منظورهروش تحلیل عاملی اکتشافی و ب ،وایی سازهر
 پذیرفت.

. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی گردیدگویه تهیه  ۵1نامه با گویـه شـد و پرسش ششگویه و بازنویسی  نوزدهنتایج حاصل از بررسـی روایـی محتـوایی کیفی منجربه حذف  ها:یافته
نامه های این پرسشمقیاسکند. آلفای کرونباخ خردهدرصد واریانس را تبیین می۵۶٫۷۵که درمجموع،  استهای ناسازگار معنوی متشکل از ده عامل وارهطرح نامٔهپرسش ،نشان داد

، ۰٫۸۹ معنوی نیافتٔه، خویشتن تحول۰٫۷۹ پذیری معنوی، آسیب۰٫۸1 ، نقص و شرم معنوی۰٫۷۹ ، رهاشدگی معنوی۰٫۹1 انی نسبت به خدامحرومیت هیجبرای ترتیب به
کرونباخ کلی ضریب آلفای برای و  ۰٫۸۲ شرکو  و کفر ۰٫۸۵ گرایی/بدبینی، منفی۰٫۷۸ منشی معنوی، استحقاق/بزرگ۰٫۸۳ معنوی ، معیارهای سرسختانٔه۰٫۷۶ اطاعت معنوی

 . دست آمدبه ۰٫۸۶ نامهپرسش
 های پژوهشی و مشاوره مدنظر قرار گیرد.تواند در بخشست و میا های ناسازگار معنوی، ابزاری پایا و رواوارهطرح نامٔههای این پژوهش، پرسشبراساس یافتهگیری: نتیجه

 .مد معنویهای ناکارآوارهروایی، پایایی، تحلیل عامل، طرح :هاهکلیدواژ
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               2 / 9

mailto:ghobaribonab@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
https://jdisabilstud.org/article-1-2341-fa.html


۲ 

 مقدمه ۱
ثر بر سالمت روانی و جسمی توسط ؤعنوان یکی از عوامل مهمعنویت ب

 وقرار گرفته است  مدنظرهای مختلف دانشمندان و محققان رشته
 .(1)شود محسوب میراهکاری رایج برای مقابله با مشکالت 

. (۲) شمار آوردتوان یکی از ابعاد معنویت بهرا می 1بهزیستی معنوی
احساسات، رفتارها، اعمال و که بیانگر را حالتی از سالمتی 

های مثبت از ارتباط با خود، دیگران، طبیعت و موجودی برتر شناخت
های سخت . معنویت در طول دوره(۳) داننداست، بهزیستی معنوی می

کند که با تعیین هدف و معنا برانگیز زندگی به فرد کمک میو چالش
بنابراین  ؛(۴) یافتگی و یکپارچگی روانی برسدبرای خود به سازمان

اهمیت  منظوربدین ؛دهدبینی و امید را در فرد افزایش میمیزان خوش
 .(۵) معنویت و رشد معنوی در تحقیقات مختلف نشان داده شده است

های وارهدرمانی، طرحروان یکی از مفاهیم جدید و بنیادی در حیطٔه
ی های ناکارآمد معنوی واره. طرح(۶)است   ۲ناکارآمد معنو

را با هستی مطلق دچار اغتشاش  افرادهایی هستند که ارتباط وارهحطر
های وارهدرواقع طرح ؛برندکنند و شفافیت را از بین میکدورت می و

ها با قانون هستی واره. این طرح(۷) هستند اشخاصمعنوی اعتقادات 
دیگر اینکه در سازگاری با قانون معنوی و سازگاری  .ندی دارناسازگار

که اعتماد به هستی در  فردی .با قوانین این جهان متناسب نیستند دافرا
 بیند وخودش را تنها می کند واو از بین رفته است، نیروهایی جذب می

 دهدو جسارت به اکتشاف محیط را از دست می ندتواند توکل کنمی
ها برای سازگاری فرد با قوانین خداوند، اجتماع و واره. این طرح(۸)

کنند و سازگاری فرد را های زندگی مشکل ایجاد میری در محیطسازگا
 ،نشان دادو همکاران های پژوهش صادقی یافته .(۹) دهندکاهش می

تواند های ناسازگار ازطریق مکانیزمی جبرانی میوارهاصالح طرح
 .(1۰) منجربه داشتن تصور مثبت از خدا شود

تنباطی از تجربیات روزانه را اس ۳های ناسازگار اولیهوارهازطرفی، طرح
از تنهایی یا طرد که به فشار روانی ناشینحویبه کنند؛میتحریف 

بخشند و قابلیت تفسیر صحیح از هیجانات دیگران اجتماعی شدت می
 ایهای ناسازگار اولیه عاملی برواره. طرح(11) کنندرا تضعیف می
اوم به درمان خصوص مشکالت مزمن و مقشناختی و بهمشکالت روان

های ناسازگار معنوی با کاهش امید و تحرک در فرد وارههستند. طرح
 .(1۲) دآورنناتوانی و شکست در مشاغل را فراهم  د زمینٔهنتوانمی

مرکزی شخصیت  تر شناختی و هستٔهها سطوح عمیقوارهازآنجاکه طرح
رسد معنایابی و بهزیستی نظر می، به(1۳) دارند فرد را در بر

های ناسازگار در ارتباط است و نقش مهمی وارهبا طرح 4شناختیروان
 کنددر کیفیت زندگی و بهداشت روانی در دوران مختلف زندگی ایفا می

(1۴). 
گونه سفانه هیچأهای متعدد محققان، متتحقیق و بررسی باوجود

های وارهمقیاس فارسی یا خارجی استانداردشده برای سنجش طرح
                                                      

1. Spiritual Well-Being 
2. Dysfunctional Spiritual Schemas 
3. Early Maladaptive Schemas 
4. Psychological Well-Being 
5. Irandoc 
6. Magiran 

عنوی یافت نشد؛ ازطرفی، معنویت منجربه ارتباطی هماهنگ ناکارآمد م
توجهی در ثبات در زندگی، درخورشود و نقش و یکپارچه بین افراد می

 بینی داردخوش و احساس ارتباط نزدیک با خود، خدا و جامعه، دوستی
از سوی دیگر، وجود فیلترهای شناختی ناسازگار اولیه سبب  ؛(1۵)

بنابراین، باتوجه  ؛(1۶) شودزندگی فرد می بروز مشکالت بسیاری در
به مطالب ذکرشده و اهمیت وجود ابزاری مناسب برای سنجش 

های ناسازگار معنوی، هدف پژوهش حاضر طراحی و بررسی وارهطرح
 های ناکارآمد معنوی بود.وارهطرح نامٔهسنجی پرسشویژگی های روان

 بررسیروش 2
ابزار بود. ابتدا ازطریق  سعٔهطرح پژوهش حاضر از نوع ساخت و تو

مطالعـٔه منـابع مربـوط بـه معنویت، هوش معنوی، موضوعات و 
که  شدوجود معنویت در هر شخص بررسی  دهندٔههای کلی نشانزمینه

های معنوی، توان به معنا و هدف در زندگی، تجربهاز آن جمله می
انی، عد فرامادی و روحدوستی، توجه به بُمعنویت و مذهب، نوع

د. بــرای طراحــی کرهای انسان معنوی و اثرات معنویت اشاره ویژگی
از مـرور متـون، افراد متخصص و جمعیت هدف  نامههای پرسشگویــه

هـــای اطالعـــاتی در ابتدا به بررسی پایگـــاه روازاین ؛اسـتفاده شـد
 مچونو انگلیسی ه ۷دیآیاسو  6مگیران ،5ایرانداکفارســـی مانند 

ت س، ۸پروکوئس تو   ۹اسکوپو  همٔه. پرداخته شد  1۰ساینس دایرک
های ناکارآمد معنوی )ازطریق وارهطرح مستندات مـرتبط بـا موضـوع

معنوی(  وارٔههای ناکارآمد، طرحوارهطرح ،هاجوی کلیدواژهوجست
بـودن متن کامل بررسی شرط دردسترسبـدون محدودیت زمانی و به

اولیــه بــا  گویــٔه هفتادنسـبتاً جـامع، تــدوین  ررسـیِاین ب نتیجٔه. شد
 استقرایی بود که منجربه طراحی نسـخٔهاســتفاده از رویکــرد قیاسی

های ناکارآمد معنوی شد. در بررسی روایی وارهطرح نامٔهپرسش اولیـــٔه
. تعیین روایی صوری کیفی کار رفتبهدو روش کمی و کیفی  ،صوری

 شناسی که دارای سابقٔهروان تخصصی از اساتید رشتٔه نفرٔهسه تیمدر 
بودند، برای یافتن سطح دشواری، میزان  امور معنوی تحقیق در زمینٔه

، ابهام عبارات یا وجود نارسایی در معانی کلمات انجام نداشتنتناسب
گرفت. در بررسی کیفی روایی محتوا از اساتید مربوط درخواست شد 

صورت کتبی های اصالحی خود را بهدقیق ابزار، دیدگاه پس از مطالعٔه
کید شد در ارزیابی کیفی روایی محتوا، أند. همچنین تکنارائه 

رعایت دستور زبان، استفاده از کلمات مناسب، اهمیت  ضوعات،مو
االت در جای مناسب را مدنظر قرار دهند. با ؤقرارگیری س و االتؤس

ترتیب که بدین ؛زم در ابزار انجام شدبندی نظر اساتید، تغییرات الجمع
نیاز به بازنویسی داشت و  ،گویه شش ،بندی نظرات اساتیدبا جمع

 گویٔه نوزدهدرنتیجه  ؛و ضروری نبود مهمگویه چندان  نوزدهاالت ؤس
 منظوربهمدنظر حذف شد. سپس برای ارزیابی کمی روایی محتوا و 

ال( انتخاب ؤ)ضرورت س ترتر و صحیحمهم یاطمینان از اینکه محتوا

7. SID 
8. Proquest 
9. Scopuse 
10. Sciencedirect 
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۳ 

و برای اطمینان از اینکه استفاده شد  1، نسبت روایی محتوااست شده
گیری محتوا طراحی شده است، اندازه برایاالت ابزار به بهترین نحو ؤس

ا تعیین روایی محتوایی،  برای. کار رفتبه  ۲شاخص روایی محتو
 در زمینٔهتحقیق  ن دارای سابقٔهانفر از متخصص سه راینامه بپرسش

و از آنان درخواست شد که درخصوص تمام گردید امور معنوی ارسال 
ضروری نیست ولی مفید »، «ضروری است»صورت االت ابزار بهؤس

ها براساس فرمول نسبت ، پاسخ دهند. پاسخ«ضرورتی ندارد»و  «است
انطباق داده شد.  ۳( محاسبه و با جدول الوشهCVRروایی محتوا )

، CVR (. پس از تعیین و محاسبٔه1۷) قبول شد ۰٫۵۹ از یشتراعداد ب
( براساس شاخص روایی والتز و CVI) بررسی شاخص روایی محتوا

ل  براینامه مجدد پرسشطور بهمنظور . بدینصورت گرفت  4باس
و از  قرار گرفت مذکورن انفر از متخصص سه در اختیار CVI محاسبٔه

ت، براساس سه معیار االؤهریک از س بارٔهآنان خواسته شد که در
منظور امتیاز ند. بدینکنبودن اظهار نظر بودن و واضحبودن، سادهمربوط
CVI و  ۳ هایکه رتبه یمجموع امتیازات موافق برای هر آیتم وسیلٔهبه

محاسبه  ،دهندگانیأبر تعداد کل رتقسیم ( کسب کرد، یشترب )نمرٔه ۴
(. 1۷) بود ۰٫۷۹از  تریشب CVI ها براساس نمرٔهشد. پذیرش آیتم

نفر از  دهنامه در اختیار ی صوری، پرسشیسپس برای بررسی روا
مـرد( قرار گرفت. از افـراد  پنجزن و  پنج) نامهسشکاربران نهـایی پر

هـای نارسـا از ها، وجود ابهام و برداشـتتناسـب و ارتبـاط گویه دربـارٔه
نامه شده در پرسشها و نیز دشـواری در درک مفـاهیم مطـرحگویه

  نظرخواهی شد.
نامه از تست بررسی پایایی پرسش منظوربهپس از ارزیابی روایی، 

انگر قابلیت تکرارپذیری یک بیآزمون مجدد استفاده شد که -آزمون
گیری یک کمیت شود که نتایج اندازهترتیب بیان میشاخص است؛ بدین

هم همخوانی دارد. در یک نمونه اما در دو زمان مختلف تا چه حد با
و داده شد  نامه به بیست آزمودنیپرسش رواشدٔه برای این منظور نسخٔه
نامه هایی انتخاب شدند که امکان تکمیل پرسشبرای این کار آزمودنی

ها خواسته شد تا آینده داشتند؛ سپس سه هفته بعد از آن را در سه هفتٔه
یید أت برایکرونباخ ی آلفاها را پر کنند. از روش نامهمجدد پرسشطور به

 .نامه استفاده شدهمسانی درونی پرسش
گیری هدفمند نمونه ،کنندگاندر پژوهش حاضر برای انتخاب شرکت

؛ زیرا هدف، انتخاب افرادی بود که منبعی غنی از اطالعات کار رفتبه
باشند تا بتوانند فعاالنه در پژوهش شرکت کنند و درنتیجه پژوهشگر به 

تمامی کارکنان شرکت  راآماری  آنان دست یابد. جامعٔه تجربٔهدرک بهتر 
تشکیل  1۳۹۸بهرگان )پرسنل خشکی( در سال  منطقٔه نفت فالت قارٔه

گیری با استفاده از روش نمونه .نفر بود 1۵۰۰ها که تعداد آندادند 
 براینفر  ۲۵۵شده تعداد های ورود و غربالهدفمند براساس مالک

. الزم ندنامه انتخاب شدی اکتشافی و پایایی پرسشبررسی تحلیل عامل
انجام تحلیـل  برای الزم در بعضی از منابع حجم نمونٔه ،به ذکر است

. باتوجه (1۷)شود میازای هـر عبـارت توصیه نفـر بـه 1۰تـا۵عـاملی، 
ماده  ۵1های ناکارآمدی معنوی دارای وارهطرح نامـٔهبـه ایـنکـه پرسـش

نفری مناسب باشد. در ۲۵۵ رسـد انتخاب نمونٔهـر مـینظاسـت، بـه

                                                      
1.Content Validity Ratio 
2. Content Validity Index 

های پژوهش قرار نامه در اختیار آزمودنیپرسش ۲۵۵پژوهش حاضر 
االت ؤگویی به تمام سکید محققان بر پاسخأت باوجودسفانه أمت .گرفت
بودن بیش از پاسخ)بی نامه ناقص بودپرسش ۵۵نامه، تعداد پرسش

 ناقص، نمونٔه هاینامهگذاشتن پرسشاالت(. پس از کنارؤدرصد س۳۰
 د.شنامه پرسش دویستنهایی شامل 

اختالل  نداشتن سابقٔه عبارت بود از:های ورود به پژوهش مالک
رضایت آگاهانه از شرکت  ؛داروی خاص نکردنمصرف ؛پزشکیروان

 ؛های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به خداداشتن سبک ؛در پژوهش
تکمیل فرم  ؛مراقبت فردی کنندٔهسمانی مختلهای جفقدان محدودیت

فردی خارج از  در جلسات مشاورٔه نکردندرمان و شرکت نامٔهرضایت
عدم شرکت مناسب  ،های خروج از پژوهشجلسات درمانی. مالک

ها آزمودنی تمامی. مالحظات اخالقی پژوهش حاضر عبارت بود از: بود
 آنرضایت آگاهانه در  و با هپژوهش دریافت کرد بارٔهاطالعاتی در

 ؛در هر مقطع زمانی، مطالعه را ترک کنند مختار بودندو  کردندمشارکت 
ماند میها داده شد که تمام اطالعات محرمانه این اطمینان به آزمودنی

منظور رعایت حریم به رود؛کار میبهو فقط برای امور پژوهشی 
 ها ثبت نشد. خصوصی، مشخصات آزمودنی

 نامٔهضر، برای بررسی ساختار عاملی پرسشدر پژوهش حا
اکتشافی و تحلیـل عـاملی  شیؤه ،های ناکارآمد معنویوارهطرح

چــون کار رفت؛ بهروش چــرخش واریمکــس هـای اصــلی بــهمؤلفـه
بـار در ایـران های ناکارآمد معنوی برای اولینوارهطرح نامٔهپرسش

 لیـل عـاملی روی آن انجـام نگرفتهزمـان تحطراحی شـد و تـا بـدین
 نامٔه، پژوهش حاضر در پی بررسـی سـاختار عـاملی پرسشاست
های ناکارآمد معنوی بود. در تحلیل عوامل بارهای عامل وارهطرح

. در این پژوهش، نمودار (1۷) مدنظر قرار گرفت ۰٫۴11بیشتر از 
 نامٔهپرسش تعیین تعداد عوامل سازندٔه برایریزه و مقدار ویژه شن

افزار ها با نرمکار رفت. تحلیل دادههای ناکارآمد معنوی بهوارهطرح
SPSS ابزار زیر در  .گرفتانجام  ۰٫۰۵در سطح معناداری  ۲۴ نسخٔه

 پژوهش استفاده شد.
 ۵1نامه دارای این پرسش: های ناکارآمد معنویوارهطرح نامٔهپرسش -
( تا 1) ای از کامالً مخالفمگزینهپنجال است و در طیف لیکرت ؤس

ها از نمرات آزمودنی شود. دامنٔهگذاری می( نمره۵) کامالً موافقم
های ناکارآمد معنوی وارهطرح دهندٔهتر نشانیشب نمرٔه است. ۲۵۵تا۵1

 بیشتر در آزمودنی است. 

 هایافته 3
داشتند و  ۰٫1۰۰ یاالت روایی محتواؤتمامی س ،CVIنتایج براساس 
از آن بود که نسبت حاکی CVRب تشخیص داده شدند. نتایج لذا مناس

تر از عدد جدول الوشه االت مساوی یا بزرگؤس همٔه یروایی محتوا
االت ضروری و مهم ؤآن بود که س بیانگر. این مطلب است( ۰٫1۰۰)

 .رفته استکار در این ابزار به
 نامهرسشپنتــایج ارزیــابی روایــی صوری کیفی توسط کاربران نهایی 

، درک شدهها با موضوع پـژوهشارتباط و تناسب گویه دهندٔهنشان

3. Lawshe 
4. Waltz And Basel 
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۴ 

ابهـام یـا دشـواری در  نبوددهندگان و ها توسـط پاسـخصـحیح گویـه
 ها بود.درک گویه

تمامی کارکنان مرد بودند. میانگین و انحراف معیار سن در این پژوهش 
 نفر ۳۲هل، أوضعیت تسال بود. از نظر  ۴۵٫۷1±۹٫۴۵کل افراد برابر 

هل بودند. از نظر أدرصد( مت۸۴) نفر 1۶۸درصد( مجرد و 1۶)
درصد( 1۵) نفر ۳۰درصد( مدرک دیپلم، ۴۰) نفر ۸۰ ،تحصیالت

 نفر ۲1درصد( مدرک لیسانس و ۳۴٫۵) نفر ۶۹دیپلم، مدرک فوق
 نفر ۴۵کار  ند. از نظر سابقٔهداشتلیسانس درصد( مدرک فوق1۰٫۵)
درصد( دارای ۶1٫۵) نفر 1۲۳سال،  1۰تا1 درصد( دارای۲۲٫۵)

سال سابقه بودند.  ۳۰تا۲1درصد( دارای 1۶) نفر ۳۲سال و  ۲۰تا11
های شناختی نمونهدرصد فراوانی و مشخصات جمعیت ،1در جدول 

 شده آمده است.مطالعه

 (n=۲۰۰) شدههای مطالعهشناختی نمونهمشخصات جمعیت .1جدول 
 تعداد و درصد مشخصات

 ت تأهلوضعی
 درصد(1۶) ۳۲ مجرد

 درصد(۸۴) 1۶۸ هلأمت
 سطح تحصیالت

 درصد(۴۰) ۸۰ دیپلم
 درصد(1۵) ۳۰ دیپلمفوق

 درصد(۳۴٫۵) ۶۹ لیسانس
 درصد(1۰٫۵) ۲1 لیسانسفوق

 کار سابقٔه
 درصد(۲۲٫۵) ۴۵ سال 1۰تا1

 درصد(۶1٫۵) 1۲۳ سال ۲۰تا11
 درصد(1۶) ۳۲ سال ۳۰تا۲1

 ۰٫۸۰۷در این مدل تحلیل عاملی برابر  KMOگیری شاخص نمونه
 ۴۷۰۵٫۸۰۷بارتلت با میزان آزمون کرویت بود. همچنین مقدار آمارٔه

کاربرد مدل تحلیل  ،معناداری آن نشان داد .(p<۰٫۰۰1) معنادار بود
. تحلیل عاملی ده عامل با استهای حاضر، مناسب عاملی برای داده

درصد ۵۶٫۷۵که درمجموع، بیشتر از یک را مشخص کرد  ارزش ویژٔه
کند. سپس، با استفاده از روش چرخش متعامـد واریانس را تبیین میاز 
های الؤمنظور بررسی مقدار مشترک هریک از سبه« واریمـاکس»

ها دارای مقدار الؤس مربوط به ده عامل مذکور، معلوم شد که همٔه

ها الؤاز س کدامترتیب هیچبدینهستند؛ ( ۰٫۵۰)بیش از زیاد اشتراک 
یید أتبه  1تر از یشب عامل با مقدار ویژٔه دهدر این مرحله حذف نشد و 

مشاهده الگوی عاملی  بارهای عاملی برآوردشدٔه ۲جدول در د. رسی
ارزش ویژه، درصد تبیین واریانس و درصد تراکمی  ۳. جدول شودمی

، اولین عامل کند،مشخص می ۳دهد. نتایج جدول ها را نشان میعامل
بارهای عاملی  و مشاهدٔه هبیشترین ارزش ویژه را به خود اختصاص داد

 .ه استو ساختار عاملی نیز این یافته را تأیید کرد

 های ناکارآمد معنوی بعد از چرخش واریمکسوارهطرح نامٔههای پرسشهای زیرمقیاس. بارهای عاملی گویه۲ جدول

های وارهطرح
ناکارآمد 

 معنوی

 بارهای عاملی
محرومیت 
هیجانی 
نسبت به 

 خدا

رهاشدگی 
 معنوی

نقص و 
شرم 
 معنوی

پذیری آسیب
 معنوی

خویشتن 
 نیافتٔهتحول

 معنوی

اطاعت 
 معنوی

معیارهای 
 سرسختانٔه

 معنوی

استحقاق/بزرگ
 منشی معنوی

گرایی/منفی
 بدبینی

کفر و 
 شرک

1 ۰٫۸۶۷          
۲ ۰٫۸1۲          
۳ ۰٫۸1۲          
۴ ۰٫۷۶1          
۵ ۰٫۷۴۵          
۶  ۰٫۷۹۵         
۷  ۰٫۷۷۵         
۸  ۰٫۷۲۵         
۹  ۰٫۶۹۵         

1۰  ۰٫۶۷۲         
11   ۰٫۶۵۰        
1۲   ۰٫۶۳۴        
1۳   ۰٫۶۵۴        
1۴   ۰٫۶۳۲        
1۵   ۰٫۵۶۸        
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۵ 

1۶    ۰٫۶11       
1۷    ۰٫۶۴1       
1۸    ۰٫۶۲۸       
1۹    ۰٫۶۰۹       
۲۰    ۰٫۶۰1       
۲1     ۰٫۶۵۵      
۲۲     ۰٫۶۶۵      
۲۳     ۰٫۵۳۲      
۲۴     ۰٫۵1۴      
۲۵     ۰٫۴۸1      
۲۶      ۰٫۶۵1     
۲۷      ۰٫۶۳۸     
۲۸      ۰٫۶۲۹     
۲۹      ۰٫۶11     
۳۰      ۰٫۵۹۶     
۳1       ۰٫۶۹۶    
۳۲       ۰٫۶۲۳    
۳۳       ۰٫۵۸۴    
۳۴       ۰٫۵۳۳    
۳۵       ۰٫۵۰1    
۳۶        ۰٫۵۹1   
۳۷        ۰٫۵۰۶   
۳۸        ۰٫۴۹۶   
۳۹        ۰٫۴۲۳   
۴۰        ۰٫۴۰1   
۴1         ۰٫۵۵۶  
۴۲         ۰٫۵۲۳  
۴۳         ۰٫۵۰۳  
۴۴         ۰٫۴۹۲  
۴۵         ۰٫۴۲۵  
۴۶          ۰٫۵۷1 
۴۷          ۰٫۵۳۴ 
۴۸          ۰٫۵۰۴ 
۴۹          ۰٫۴۹۶ 
۵۰          ۰٫۴۴۳ 
۵1          ۰٫۴1۲ 

 ها. مقدار ویژه، درصد تبیین واریانس و درصد تراکمی عامل۳جدول 
 اولیه ارزش ویژٔه

 عامل

 ه بعد از چرخششدمقدارهای استخراج 1تر از بزرگ مقدار ویژٔه

 کل عامل
مقدار درصد از 

 واریانس
 درصد تراکمی درصد واریانس کل درصد تراکمی درصد واریانس کل

1 1۷٫۶۰ 1۹٫۲۳ 1 1۷٫۶۰ 1۹٫۲۳ 1۹٫۲۳ ۹٫۰۹ ۹٫۹۳ ۹٫۹۳ 

۲ 1۰٫۸1 11٫۸1 ۲ 1۰٫۸1 11٫۸1 ۳1٫۰۴ ۵٫۵۴ ۶٫۰۵ 1۵٫۹۸ 

۳ ۷٫۹۰ ۸٫۶۳ ۳ ۷٫۹۰ ۸٫۶۳ ۳۹٫۶۸ ۵٫۷۸ ۶٫۳1 ۲۲٫۳۰ 

۴ ۶٫۹۷ ۷٫۶1 ۴ ۶٫۹۷ ۷٫۶1 ۴۷٫۳۰ ۴٫۷۰ ۵٫1۴ ۲۷٫۴۴ 

۵ ۳٫۲۲ ۳٫۵۲ ۵ ۳٫۲۲ ۳٫۵۲ ۵۰٫۸۲ ۴٫۲۷ ۴٫۶۶ ۳۲٫1۰ 
۶ ۳٫۰۶ ۳٫۳۴ ۶ ۳٫۰۶ ۳٫۳۴ ۵۴٫1۶ ۳٫۴1 ۳٫۷۲ ۳۵٫۸۳ 
۷ ۲٫۶۶ ۲٫۹1 ۷ ۲٫۶۶ ۲٫۹1 ۵۷٫۰۸ ۳٫۴۰ ۳٫۷1 ۳۹٫۵۴ 
۸ ۲٫۴۵ ۲٫۶۸ ۸ ۲٫۴۵ ۲٫۶۸ ۵۹٫۷۵ ۲٫۹۶ ۲٫۵۸ ۵1٫۳۵ 
۹ ۲٫۲۸ ۲٫۴۹ ۹ ۲٫۲۸ ۲٫۴۹ ۶۲٫۲۵ ۲٫۵۲ ۲٫۷۶ ۵۴٫۲۹ 

1۰ ۲٫1۳ ۲٫۳۲ 1۰ ۲٫1۳ ۲٫۳۲ ۶۴٫۵۷ ۲٫۲۵ ۲٫۴۵ ۵۶٫۷۵ 

نامه همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش در محاسبٔه
های مقیاسخرده همٔهدست آمد. ضریب آلفای کرونباخ هب ۰٫۸۶

 .ه استارائه شد ۴نامه در جدول پرسش
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۶ 

 مد معنویآهای ناکاروارهطرح نامٔههای پرسشمقیاسبازآزمایی خرده . ضرایب آلفای کرونباخ و۴جدول 
های وارهطرح
مد معنوی آناکار

 کل( )نمرٔه
 هامقیاسخرده

 الؤس ۵1
 کفر 
 و 

 شرک

 گراییمنفی
 بدبینی/

استحقاق/
منشی بزرگ

 معنوی

 معیارهای 
  سرسختانٔه

 معنوی

اطاعت 
 معنوی

خویشتن 
 نیافتٔهتحول

 معنوی

 ی پذیرآسیب
 معنوی

نقص و 
شرم 
 معنوی

رهاشدگی 
 معنوی

محرومیت 
هیجانی 
نسبت به 

 خدا

 هاپرسش

۰٫۸۶ ۰٫۸۲ ۰٫۸۵ ۰٫۷۸ ۰٫۸۳ ۰٫۷۶ ۰٫۸۹ ۰٫۷۹ ۰٫۸1 ۰٫۷۹ ۰٫۹1 
آلفای 
 کرونباخ

 بازآزمایی ۰٫۷۶ ۰٫۷ ۰٫۷1 ۰٫۷1 ۰٫۷۵ ۰٫۶۹ ۰٫۷۴ ۰٫۶۸ ۰٫۷۴ ۰٫۷۳ ۰٫۷۸

ت حاصل از دو بار مایی ابزار، اطالعازمنظور بررسی پایایی بازآبه
که ضریب همبستگی  شدیک هفته استفاده  نامه به فاصلٔهاجرای پرسش

نامه بود. از پایایی بازآمایی مناسب پرسشحاکی ۰٫۷۸ نامٔهکل پرسش
 ۴نامه در جدول های پرسشمقیاسخرده همٔهضریب پایایی بازآزمایی 

 . ه استارائه شد

 بحث ۴
سنجی های روانی ویژگیمنظور طراحی و بررسپژوهش حاضر به

های ناکارآمد معنوی انجام شد. نتایج پژوهش وارهطرح نامٔهپرسش
 کمهای ناسازگار معنوی و بهزیستی معنوی وارهطرح که از آن بودحاکی

شناختی شناختی و افزایش مشکالت روانمنجربه کاهش سازگاری روان
اهمیت  .(1۸) شودخصوص مشکالت مزمن و مقاوم به درمان میو به

های وارهاین موضوع، ضرورت دسترسی به ابزاری برای سنجش طرح
 کند. ناپذیر آشکار میپژوهشی اجتناب یاولویت مثابٔهبهرا ناکارآمد معنوی 

های متعدد محققان بررسی باوجودتر نیز گفته شد، طورکه پیشهمان
سفانه پژوهشی با هدف أهای معتبر داخلی و خارجی متدر سایت

بنابراین  ؛های ناکارآمد معنوی یافت نشدوارهطرح نامٔهراحی پرسشط
های مشابه با از پژوهش بر آن بود کهناچار در این قسمت سعی به

 موضوع پژوهش برای مقایسه و تبیین نتایج استفاده شود.
کارکنان شرکت نفت فالت را  شدهدر پژوهش حاضر جمعیت مطالعه

های تأهل بودند. در ابتدا برای طراحی گویهکه اغلب م تشکیل دادندقاره 
هـــای اطالعـــاتی معتبر محقق ضمن بررسی پایگـــاه نامه،پرسش

نگرش  آوری مستندات مـرتبط بـا موضـوعفارســـی و انگلیسی و جمع
اولیــه طراحی کرد. سپس  گویــٔه هفتادای را با نامهبه امور معنوی پرسش

تن از اساتید  سهنامه در اختیار ی، پرسشیی محتوایبرای بررسی روا
امور معنوی، قرار گرفت.  تحقیق در زمینٔه شناسی با سابقٔهروان رشتٔه

ی و صوری منجربه تدوین ینتایج حاصل از بررسـی روایـی محتـوا
وی شد. همچنین، های ناکارآمد معنوارهای طرحگویه۵1 نامٔهپرسش

نتایج تحلیل عاملی ده عامل محرومیت هیجانی نسبت به خدا، 
پذیری معنوی، خویشتن نقص و شرم معنوی، آسیب رهاشدگی معنوی،

معنوی،  معنوی، اطاعت معنوی، معیارهای سرسختانٔه نیافتٔهتحول
را  گرایی/بدبینی و کفر و شرکمنشی معنوی، منفیاستحقاق/بزرگ

 نشان داد.
. برون در پژوهشی ستهمسو (۶)نوعی با پژوهش برون یافته به این

بدبینی، ناامیدی به زندگی، توکل بر خدا و پیروی از  مشخص کرد،

بندی به اصول دینی و مذهبی را در تواند میزان پایهای الهی میفرمان
ناامیدی به زندگی را مشابه  و توان بدبینیفرد نشان دهد. درواقع می

های الهی گرایی/بدبینی و توکل بر خدا و پیروی از فرماننفیم وارٔهطرح
. همچنین (۶) اطاعت معنوی در نظر گرفت وارٔهرا مشابه طرح

کاهش ارتباط معنوی با  دریافتند،مارگولین و همکاران در پژوهشی 
به  یتوجهبیخدا، رهاکردن اعتقاد معنوی، بدبینی به امور زندگی، 

دیدگاه ذهنی  به خدا، همگی باعث ایجاد خواست خداوند، کفر و شرک
زندگی فرد را با مشکل مواجه  و ادامٔه شودمیمنفی به دنیای پیرامون 

توان تاحدودی مشابه . کاهش ارتباط معنوی با خدا را می(1۹) کندمی
محرومیت هیجانی، رهاکردن اعتقاد معنوی را مشابه  وارٔهطرح

و  گرایی/بدبینیرا مشابه منفی رهاشدگی معنوی، بدبینی به امور زندگی
کفر و شرک به خدا  وارٔهبه خواست خداوند را مشابه طرح یتوجهبی نیز

پژوهش حاضر  این یافته نیز تاحدودی با یافتٔه روازاین ؛در نظر گرفت
دیدگاه منفی به ، براین ناسل در پژوهشی نشان دادهمسوست. عالوه

های واره)مشابه با طرح هبیبندی به اعتقادات مذزندگی و کاهش پای
های در برخورد با موقعیترا تواند توانایی فرد گرایی/بدبینی( میمنفی

 انگیز کاهش دهد و در سازگاری وی با زندگی مشکل ایجاد کندچالش
(۲۰). 

نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای بررسی پایایی پرسش
نامه های این پرسشمقیاسآلفای کرونباخ خرده مشخص کرد،نتایج 

 ، رهاشدگی معنوی۰٫۹1 ترتیب محرومیت هیجانی نسبت به خدابه
، ۰٫۷۹ پذیری معنوی، آسیب۰٫۸1 ، نقص و شرم معنوی۰٫۷۹

، معیارهای ۰٫۷۶ ، اطاعت معنوی۰٫۸۹ معنوی نیافتٔهخویشتن تحول
، ۰٫۷۸ منشی معنوی، استحقاق/بزرگ۰٫۸۳ معنوی سرسختانٔه

و ضریب آلفای کرونباخ  ۰٫۸۲ و کفر و شرک ۰٫۸۵ بینیگرایی/بدمنفی
را نشان نامه این پرسش پذیرفتنیی یکه روا است ۰٫۸۶ نامهکلی پرسش

اطالعات حاصل از دو  پذیرفتنی. همچنین، ضریب همبستگی دهدمی
از پایایی بازآمایی سه هفته حاکی نامه به فاصلٔهبار اجرای پرسش

 نامه بود.مناسب پرسش
های وارهلحاظ نظری با تعاریف و مفاهیـم طرحنامه، بهرسشاین پ

لحاظ عملی نیز از اعتبار الزم و کافی و به ردناسازگار معنوی انطباق دا
ای بـرای مطالعـات بیشـتر برخوردار است. هـرچنـد از چنین مطالعـه

برای حمایت از روایی را  الزمتـوان انتظار داشت تا تمام اطالعات نمی
سمت ارائٔه بخشی عتبار یک ابزار فراهم آورد، هر مطالعه باید قدمی بهو ا
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۷ 

هـای پژوهش .سنجی متناسب با یک ابزار باشدهـای رواناز ویژگی
هـای تحقیـق اولیـه، در شـرایط متفـاوت و بـه دور از محدودیت ،بعـدی
این رسد می نظربه روایـی و اعتبار آن ابـزار خواهـد بود. کنندٔهتکمیل
گذاری ساده، پایایی و روایی هایی نظیر نمرهنامه باوجود ویژگیپرسش

کارگیری در مناسب، امکان تکمیل در زمان کوتاه و قابلیت به
گیری غیرتصادفی، ابزاری مناسب است. نمونه ،های مختلفموقعیت

ها در این مطالعه، قابلیت محدودیت جغرافیایی و حجم اندک نمونه
 دهد و انجام این مطالعه با حجم نمونٔهها را کاهش میافتهپذیری یتعمیم

 تواند در ارتقای این محدودیت مؤثر باشد. بیشتر می

 گیرینتیجه 5
های ناکارآمد وارهطرح نامٔههای پژوهش حاضر، پرسشبراساس یافته

نامه، ابعاد و های این پرسشست و مادها معنوی ابزاری پایا و روا
طور دقیق های ناکارآمد معنوی را بهوارهطرح های گوناگونجنبه
عنوان ابزاری سودمند نامه بهبنابراین استفاده از این پرسش ؛سنجدمی

های ناکارآمد معنوی وارهشناسان و مشاوران برای سنجش طرحبه روان
 شود.در جمعیت عادی توصیه می

 هابیانیه 6
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیٔه

اول از دانشگاه آزاد  دکتری نویسندٔه نامٔهحاضر مستخرج از پایان مقالٔه
 دارای کد اخالق همچنین ؛اسالمی واحد بندرعباس است

IAUBA.1396.144 IR. اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد  در کمیتٔه
 بندرعباس است. 

 رضایت برای انتشار
 است. غیرقابل اجرااین امر 
 مواد ها وداده هبی دسترس

 های حاصل از پژوهش حاضر در بخش مخزن کتابخانٔهداده اطالعات و
شود و عموم مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس نگهداری می

مسئول به این  توانند ازطریق مکاتبه با ایمیل نویسندٔهن میامخاطب
 اطالعات دست پیدا کنند.

 منافع ضادت
این مقاله  بارٔهگونه تعارض منافعی دردارند که هیچنویسندگان اظهار می

 وجود ندارد.
 منابع مالی

این مقاله تحت حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس 
 انجام شد.

 هاسپاسگزاری
از مدیریت محترم و تمامی کارکنان شرکت نفت فالت قاره که صمیمانه 
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