
Note. Spiritual Well-Being Scale (SWBS): English © 1982 by C. W. Ellison & R. F. Paloutzian; Arabic SWBS © 2010 
R. F. Paloutzian. All rights reserved. Translation courtesy of Ahmad S. Musa. Layout by John Thibdeau. Effective 2022, 
the SWBS (Paloutzian & Ellison, 1982; Ellison, 1983) and any of its translations (see Paloutzian et al., 2021, for 
elaboration and documentation of 10 translations) are available gratis. They may be used at no cost for research, 
teaching, clinical practice, public speaking or other scholarship, so long as standard proper citations and credits are given 
in any publication or presentation of work done with the SWBS, and so long as this copyright byline (as appropriate to 
the language of the SWBS in use) appears at the bottom of all copies of the scale, whether paper, electronic, print, slides 
for visual presentation, or other.  PDFs of the SWBS and its Manual can be downloaded at 
https://www.westmont.edu/psychology/raymond-paloutzian-spiritual-wellbeing-scale. 

مقيیاسس االصحة االرووحانيیة

 االشخصي ) لالختيیارر االداالل بصوررةة مثلى على ددررجهھ مواافقتك أأوو مخالفتك لمضمونن كل عباررةة٬، وواالمعبر عن خبرتكضع إإشاررةة (     
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ال أأشعر باررتيیاحح أأكثر في مناجاتي ووتوسلي إإلى هللا  .1

ال ااعلم من أأنا٬،أأوو من أأيین أأتيیت٬،أأوو ما سيیكونن مصيیريي.2

ني برعايیتهھظأأؤؤمن أأنن هللا يیحبني وويیحف.3

أأررىى أأنن االحيیاةة تدعو للتفاؤؤلل.4

ااعتقد أأنن هللا يیرعى أأمورر حيیاتي االيیوميیة..5

مستقبليأأشعر بالقلق على .6

تربطني با) عالقة عميیقة..7

أأشعر باالكتفاء وواالرضا في االحيیاةة.8

(سبحانهھ ووتعالى) االصبر االكافيیيین من هللا ال أأستمد االعونن وو.9

أأشعر باالررتيیاحح االتامم باالتجاهه االذيي تسيیر بهھ حيیاتي.10

ااعتقد أأنن هللا يیرعاني في هھھھمومي.11

االحيیاةةأأحب .12

ال تصلني با( عالقة مرضيیة..13

ااستبشر بمستقبلي.14

صلتي با2 تدفع عني االشعورر بالوحدةة.15

سيآاالموو تتاضقناأأررىى أأنن االحيیاةة مثقلهھ بالت.16

صلهھ  على أأكوننأأشعر بأعلى ددررجاتت االطمأنيینة عندما .17
با! متيینة

ال تحمل االحيیاةة االكثيیر من االمعنى.18

صلتي با- تشعرني باالررتيیاحح.19

ااعتقد أأنن هھھھناكك غايیة مجديیهھ لوجودديي في االحيیاةة.20




