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خالصه

اي مهم از سالمت و بهزیستی افراد شناخته شده امروزه معنویت به عنوان جنبه:مقدمه

اي مهم  در بخشد و به عنوان یک منبع مقابلهمعنویت به زندگی افراد معنا می. است

هاي ویژگی بررسیهدف پژوهش حاضر . کندشرایط بحرانی به افراد کمک می

  . شدبامی) 2009(معنویت پارسیان و دونینگ ينامهفارسی پرسش يسنجی نسخهروان

نفر از دانشجویان شهر  348شامل ) 1391- 92(پژوهش حاضر  ينمونه:کارروش

  گیري در دسترس انتخاب ونمونهکه  توسط) نفر زن 206مرد و  141(مشهد

ها با تحلیل داده .، را تکمیل کردند)2009(معنویت پارسیان و دونینگ  ينامهپرسش

به منظور بررسی اعتبار سازه، شاخص همبستگی پیرسون به  تاییديروش تحلیل عاملی 

افزار آن با استفاده از نرم) همسانی درونی(منظور بررسی اعتبار همگرا و  پایایی

SPSSانجام شد20ي نسخه.

خودآگاهی، اهمیت اعتقادات معنوي، (عامل  4تحلیل عاملی تاییدي، با: هایافته

براي ) آلفاي کرونباخ(پایایی این آزمون .استخراج شد) فعالیت معنوي و نیاز معنوي

عوامل خودآگاهی، اهمیت اعتقادات معنوي، فعالیت معنوي و نیاز معنوي به ترتیب 

.به دست آمد90/0و براي کل آزمون  82/0و   77/0، 90/0، 84/0برابر  

اعتبار و پایایی مناسبی  ،معنویت ينامهپرسش، این مطالعهبنا بر نتایج:گیرينتیجه

  .ایرانی استفاده کرد يتوان از آن به منظور ارزیابی معنویت در جامعهدارد و می

معنویت ،نامهاعتبار، پایایی، پرسش:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  :نوشتپی

دانشجویانی که در  تمامنویسندگان از .اي نداشته استشده و با منافع نویسندگان، رابطهاین مطالعه با تایید دانشگاه فردوسی مشهد و بدون حمایت مالی نهاد خاصی انجام 

.عهد کمال تشکر را دارندچنین از خانم زهرا نیکاین پژوهش یاري رساندند هم
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