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 چكيده

اسـاس قـرآن      هدف اين پژوهش، طراحي، ساخت و اعتباريابي آزمون پايبنـدي مـذهبي بـر              :هدف
تـرل متغيرهـاي    هاي باليني و كن      به منظور سنجش رفتارهاي مذهبي در موقعيت       البالغه  نهجكريم و   

 .كنند هاي مذهبي استفاده مي هايي بوده است كه به نوعي از روش مذهبي در مداخله
د و پـس از انجـام   شـ هاي رفتـاري، انتخـاب     گزاره،البالغه نهج براي اين منظور، ابتدا از قرآن و   :روش

اســي  نفــر از دانشــجويان كارشن682ســؤالي،  60اي  نامــه ســنجي و روايــي بــا پرســش مراحــل روان
اي و بـه صـورت تصـادفي در هـر خوشـه               گيري خوشـه   اساس نمونه  هاي استان تهران كه بر      دانشگاه

گيري مـذهبي آلپـورت بـراي        همچنين از آزمون جهت   . انتخاب شده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند      
دا بـه صـورت   ها با استفاده از رايانه، ابت براي بررسي روايي نهايي آزمون داده    . روايي مالك استفاده شد   

 .مورد تحليل عاملي قرار گرفت) ديتأيي(اكتشافي و سپس تحليل عاملي تجويزي 
پايبنـدي  (ها نشانگر آن اسـت كـه آزمـون پايبنـدي مـذهبي داراي سـه عامـل          يافته:ها  يافته

و همساني دروني مطلـوبي برخـوردار اسـت    ) مذهبي، دوسوگرايي مذهبي و ناپايبندي مذهبي  
نتايج تحليل عاملي با تحليل اكتشافي شش عامل و سپس با تحليـل           ). 816رآلفاي كرونباخ براب  (

تجويزي سه عامل، بيانگر تبيين درصد قابل توجهي از واريانس متغير مـورد نظـر همبسـتگي            
 از ايـن بـا گـروه        همچنين قبل .  است گيري مذهبي آلپورت   آزمون مورد نظر با آزمون جهت     

 .معناداري به دست آمدنمونة محدودتري محاسبه شد و همبستگي 
توان آزمون داراي اعتبار و روايـي      هاي مذهبي مي    هاي پژوهش و گزاره      بر اساس يافته   :نتيجه

توان با توان بااليي رفتـار مـذهبي    آيد و مي باال ساخت كه عوامل منسجمي از آن به دست مي 
. اده قـرار داد   هاي باليني براي سنجش مذهبي مـورد اسـتف          افراد را مورد مطالعه و در پژوهش      

 .دارد ماهيتي مستقل و متفاوت از ناپايبندي و دوسوگرايي مذهبي ،پايبندي مذهبي
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 مقدمه

 ف مشـخص از مـذهب،  ي تعرنبودل يبه دل  مذهب،عة پژوهشگران به مطال  قة عال ا وجود ب
 ،ي و سـنجش مـذهب     يشناسـ  يريـ گ اما همـه  نيست؛   ي آسان  و سنجش آن کار    يريگ اندازه

 از  ييهـا  نجـا بـه نمونـه     يدر ا  .شناسـان اسـت    شناسـان و روان     جامعه ةهمواره مورد عالق  
 . استشود که مورد سنجش قرار گرفته ياشاره م  از مذهبي و ابعاديسنجش مذهب

هـاي    نجشبـه سـ   هـاي مـذهبي،       بررسـي    بيشتر محققانِ  ، در ابتدا  1:بعدي  هاي تک   سنجش
تـرين نـوع     شايع2براي مثال، سنجش پايبندي مذهبي يا پيوند مذهبي     . بعدي تمايل داشتند    تک

هـاي وسـيعي    هاي افراد مذهبي، تحقيـق  اين موضوع بعد از ويژگي. مطالعة مذهبي بوده است 
 6و ليـونز   5 الرسـون،  4 ليـو،  3کريجي،: را در زمينة سالمت به خود اختصاص داده است، مانند         

11شـيلر  و) ۱۹۸۶ (10 و کاپالن9 عمران8  بليزر،7؛ الرسون، پاتيسون،)۱۹۸۸(
 ايـن   در).۱۹۸۷( 

هـا و يـا       ها در برابر پروتستان     ها بيشتر به مقايسة پيروان اديان مختلف، مانند کاتوليک          پژوهش
شناسـي    اند تا نوعي ريخت     در اين مطالعات، محققان تالش کرده     .  شده است  يهوديان پرداخته 

 ).۱۹۸۸ 13؛ ايناکون،۱۹۷۲ 12کلي،(هبي را انجام دهند هاي مذ فرقه
 14موضوع ديگري که همواره مورد توجه پژوهشگران بـوده، توجـه يـا مراقبـت مـذهبي                

هاي سالمت عمومي مورد توجه محققان زيادي قـرار    اين موضوع نيز در حوزة بررسي     . است
نشـان  ) ۱۹۸۷(ندرپول و وا لوين). ۱۹۸۷، لوين و شيلر ۱۹۸۶الرسون و ديگران (گرفته است 

هاي سـالمت همخـواني وجـود         دادند که بين مراقبت مذهبي يا ميزان توجه مذهبي و حالت          
ويژه مراقبـت مـذهبي و    تحقيقات ديگري نيز نشانگر اين است كه بين اعمال مذهبي، به         . دارد

سالمت، رابطة بيشتري نسبت به احساس فاعلي فرد از مذهبي بودن و سـالمت وجـود دارد                 
؛ اما در عين حال، ماير به ايـن نکتـه       )۱۹۹۶، به نقل از لوين،      ۱۹۹۱ آلن،    و  الرسون 15رتنر،کا(

توجه داشته که مفهوم مراقبت مذهبي و نيز کلـي بـودن آن مشـکالتي را بـراي تحقيـق دارد                     
هـايي بـوده      ترين مشکالت سنجش    اين نکته از مهم   ). ۱۹۷۷، به نقل از ويليامز،      ۱۹۹۶لوين،  (

 .هاي مذهبي را مورد بررسي قرار داده است  از ويژگيکه فقط يک بعد

                                                           
1. unidimensional measures 2. religious affiliation  
3. Craigie, F. C. 4. Liu, I. Y.  
5. Larson, D. B. 6. Lyons, J. S.  
7. Pattison, E. M. 8. Blazer, D. G.  
9. Omran, A. R. 10. Kaplan, B. H.  
11. Schiller, P. L. 12. Kelley, D. M.  
13. Innaccone, L. R. 14. religious attendance  
15. Carthner, J. 
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بعـدي، برخـي از محققـان         هاي تک    به دنبال مشکالت سنجش    1:هاي چندبعدي   سنجش
. هاي چندبعدي بـه عمـل آورنـد          از مذهب يا رفتارهاي مذهبي، سنجش       كه اند  تالش کرده 

 او، مـذهب يـا   بـه نظـر  . شناسي مؤثر در اين زمينه ارائه کـرد   نوعي ريخت ) ۱۹۶۲ (2گالک
بعـد ايـدئولوژيکي    : اين پنج بعد عبارت است از     . مذهبي بودن داراي پنج بعد فراگير است      

هـاي    احسـاس  (3، بعـد تجربـي    )اعمـال مـذهبي   (هاي مذهبي     ، بعد آيين  )باورهاي مذهبي (
 5و بعـد عقالنـي    ) تأثير کلي مـذهب بـر زنـدگي افـراد          (4، بعد کاربردي يا پيامدي    )مذهبي

نشان دادند که ايـن الگـوي       ) ۱۹۸۴ (8 و بورنز  7مورگان 6هيلتي،).  مذهبي دانش يا شناخت  (
بينــد، کــه در بيشــتر مطالعــات  شناســي نظــري، تــدارک مــي عــاملي، نــوعي ريخــت پــنج
تـوان بـه      شناسان دربارة ابعاد مذهب، مورد استفاده قرار گرفته اسـت، از جملـه مـي                جامعه

برخـي  . و مانند اينها اشـاره کـرد      ) ۱۹۶۵ (10استارک و گالک و  ) ۱۹۶۱ (9مطالعات فکوياما 
محققان ديگر، تا نه بعد و حتي يازده بعد براي مـذهب در نظـر گرفتـه و بـه سـنجش آن                       

عـاملي هيلتـي و ديگـران         ، الگـوي هفـت    )۱۹۷۵ و   ۱۹۷۲ 12 و هانـت،   11کينگ(اند    پرداخته
ري  و نابـاو   13شخصي) ايمان(اين هفت عامل شامِل دين      . نيز موقعيت خوبي دارد   ) ۱۹۸۴(

 ارتدوکسي، پايداري اجتماعي، شناخت تاريخچة مذهب، هـدف زنـدگي و کليسـا              14ابهام،
سـازگاري معنـوي ـ    ) ۲۰۰۲(اخيراً پنـدلتون، کـاواللي، پارگامنـت و نصـر     . باشد رفتن، مي

اند؛ امـا بايـد بـين رفتـار يـا       مذهبي را مورد مطالعه قرار داده و به ابعاد مختلفي اشاره كرده         
 ، معنويـت را بـه دليـل اينکـه    )۲۰۰۷(پارگامنت .  قائل شدز معنويت تماي  پايبندي مذهبي و  

دانـد و     طور عيني به آسـاني قابـل سـنجش نمـي            ، به دارد بسيار شخصي و فردي      هاي  گونه
 15سنجش اوليه معنويـت،   (اي    گري به يک سنجش چندمرحله     خصوص در فضاي درمان     به

 .قد استمعت) 17 و سنجش آشکار16سنجش پنهان يا تلويحي معنويت
 يهـا   از پژوهش  يگريبخش د  مذهب، ي فاعل يها سنجش :مذهب  18هاي فاعلي   سنجش

 تـالش  يها به نوع ن پژوهشيا.  را به خود اختصاص داده است   ي مذهب يشناس يريگ همه
ـ  را در افـراد ارز ي مـذهب يدهايـ ت و تأکيـ زان اهم ي م  تا کند يم ـ از جملـه ا  . کنـد يابي ن ي

                                                           
1. multidimentional measures 2. Glock, C. Y.  
3. experiential 4. consequential  
5. intellectual 6. Hilty, D. M.  
7. Morgan, R. L. 8. Burns, J. E.  
9. Fukuyama, Y. 10. Stark, R.  
11. King, M. B. 12. Hunt, R. A.  
13. personal faith 14. intolerance of ambiguity  
15. initial spiritual assessment 16. implicit spiritual assessment  
17. explicit spiritual assessment 18. subjective  
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ـ  ي مذهب يريگ  مذهب با جهت   يبررس ها، پژوهش ـ ي و ب  ي درون  اسـت کـه از زمـان        يرون
 .دشآلپورت آغاز 

آوردهاي مسلط در زمينة تأکيدهاي مـذهبي افـراد،    يکي از روي 1:مذهب دروني ـ بيروني 
 2گيـري مـذهبي     مقياس جهـت  بهترين نمونة اين کار، ساخت      . سنجش انگيزش مذهبي است   

کنـد کـه      تأکيـد مـي   ) ۱۹۶۴(وبـر   ). ۱۹۶۷ 3، آلپـورت و راس،    ۱۹۵۰آلپورت،  (است   آلپورت
 مبتنـي   4او بين مفاهيم فراطبيعـي    . کند  هاي مذهبي، پيامدهاي رفتاري افراد را تعيين مي         انديشه

شـود و عقيـده دارد کـه          ، تمـايز قائـل مـي      است و آنهايي که مبتني بر اخالق مذهبي         5تابو بر
 . و محکوميت رفتار تأکيد دارد6گيري مذهبي مبتني بر تابو، بر حکم جهت
 را  يتـر  ي عمـوم  يريـ گ جهـت  ،ي بر اخالق مذهب   ي مبتن ي مذهب يريگ جهت رعکس،ب
ن يبآلپورت  را که    يزيتما .رديگ يبر م  ، در ي و روابط اجتماع   ي زندگ يها  تمام جنبه  يبرا

ـ ليو(  بود 7وبريآورد   يه به رو  ي شب ،ل بود ئ قا يروني ب ي مذهب يريگ جهت بـه  ،  ۱۹۹۴ ،امزي
 اصول  ير، دارا ي فراگ ي، مذهب يمذهب درون آلپورت،  اساس نظر    بر ).۱۹۹۶ ن،ينقل از لو  
 و  ي خـارج  ي، امـر  يرونيکه مذهب با مبدأ ب    ي  در حال ؛   شده است  يافته و درون  ي سازمان
اس يـ مق. رود يکار م  بهيمني مثل مقام و ا  يي،ازهاي ن ي ارضا ي که برا  ي ابزار ؛است 8يابزار
ـ ا .ب کـرده اسـت    را به خود جلـ     ياديقات ز يتحق توجه   آلپورت، يمذهب يريگ جهت ن ي

ـ     ييها  پژوهش ،اسيمق انـد،    روشـنگر بـوده  ي و از جنبـه نظـر  ي قـو ي را که از نظر تجرب
رسـانده اسـت    نتيجـه   ، بـه    ي اجتمـاع  يهـا  دهيـ گر پد ي و د  9 تعصب ةنيخصوص در زم   هب
ـ    ياظهار م ) ۱۹۶۳( آلپورت   ).۱۹۸۵ 10دوناهو،( و نـه   (يدارد که تنها مذهب با مبـدأ درون

 از ايـن ابـزار بـراي سـنجش     .هـد د ي را بهبـود مـ  يسالمت روان ،)يرونيمذهب با مبدأ ب   
، جـان بزرگـي   (گيري مذهبي و ابعاد سالمت رواني در ايران استفاده شـده اسـت                جهت
 .كنــد يد مــيــ تأکيت مــذهب درونــيــ بــر اهم، آلپــورتبيــن ترتيبــد). ۱۳۸۷ و۱۳۷۸

 ).۱۹۹۱ ان، و همكـار 11نيپـا ( انـد  ن نکتـه توجـه داشـته   يز به ا ي ن گوناگوني يها پژوهش
ــا اخــتالل13يــيگرا نشــان داده اســت کــه کمــال) ۱۹۹۸( 12ســروتزکين  ماننــد يي،هــا  ب
 مانند شرم و گنـاه، همـراه        ،ن آنها يادي و عواطف بن   يارياخت يب،  ، وسواس يخوددوستدار

                                                           
1. intrinsic - extrinsic religion 2. religious orientation scale (ROS)  
3. Ross, J. M. 4. super natural  
5. toboo 6. prescription  
7. weberian 8. instrumental  
9. projudice 10. Donahue, M. J.  
11. Payne, I. R. 12. Sorotzkin, B.  
13. Profectionism 
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ش بـه مـذهب     ينگر که گـرا     ارتدوکس کمال  يهودين  ياو نشان داده است که والد      .است
 .کنند يت مي تربيرونيشتر با مبدأ بيب  دارند، فرزندان خود رايرونيب

از ،  بـه عمـل آمـده اسـت       آلپـورت    يشناسـ  خـت ين ر يز از ا  ي ن يادي ز يانتقادهاالبته  
و ) ۱۹۶۸ گلــوک، اســتارک و (ي مــذهبيامــدهاي و پي تعهــد مــذهبيختگــيدرآم جملــه

طـرح کـرده اسـت،      آلپورت م  که   يروني و ب  يف بودن چارچوب مبدأ درون    يضعهمچنين  
ـ يز عدم توجـه بـه تمـا   ي مذهب و ني مشخص از مبدأ درون    يفي تعر ةائمانند عدم ار   ن يز ب
 ةسـو و رابطـ   کي، از ي مذهبيها  آن با جنبهةعدم رابط و   ي مذهب ي و محتوا  يتعهد مذهب 

ـ  بـودن ا   يوسـتار ي و پ  ي اضطراب ةزم، رگ يم با تعصّب و دگمات    ين مفاه يا خـت از  ين دو ري
 ي، بـرا  )۱۹۹۰(پاتريـک و هـود       ).۱۹۹۰پاتريـک و هـود،    ( انـد  گر، اشاره کـرده   ي د يسو

 تـا  »وجـه  هـيچ  بـه «  ازيفـ يد با ط ياس با يکنند که مق   يه م ين اشکال توص  ياكردن   برطرف
ـ تـر از مق     کوتـاه  يفرمـ  .دشـو  ارائـه    يمـذهب  ري غ يها  و همراه با جمله    »خيلي زياد « اس ي

 يهـا  يم شـده و بـا آن بـه بررسـ          ي، با چهارده ماده تنظـ     ) بود يا  ماده ۲۰که  (ز  ينآلپورت  
 .)۱۹۸۹ 2،فرسون و مک 1گورساچ( اند  پرداختهيمذهب

 4ورت،يـ و ا  3هـارتز  (ييادگراي سنجش بن  ي از جمله برا   ي،گري د يها اسين مق يهمچن
 ي فـاعل  يهـا   سنجش ي آنها بر مبنا   ةم شده است که نمر    ي تنظ ي معنو يةز روح يو ن  )۱۹۸۹

 ).۱۹۹۶ن، يلو(د يآ يبه دست م
 مختلـف رفتـار     يهـا  ح جنبـه  ي تصـر  يسترده، بـرا   گ يها  تالش ا وجود  ب ي،طور کل  به
 سـنجش  ي بـرا ي و معتبري کاف يهنوز ابزارها   بر رفتار،  ي مذهب يها ر مؤلفه ي و تأث  يمذهب

 هـا ريتنوع تأث نيز  ت مذهب و    ين مشکل به ماه   يا احتماالً . ساخته نشده است   يابعاد مذهب 
 .گردد يم و ابعاد مختلف آن، باز

ش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است که از         عوامل ديگر مذهبي نيز براي سنج     
 :توان به دو عامل مهم ديگر اشاره کرد آن جمله مي

 ،واقـع  در . انسان است  يتماعمذهب به نوعي حامي اج     :عامل حمايت اجتماعي  ) الف
ـ    و منبـع وحـدت     يتي حما يک فضا يجاد  يمذهب با ا    بـر   ، فـرد  ي بـرا  ي اجتمـاع  يافتگي

امـدها و  يپي دربـارة  اديقات زيتحق،  ري اخ يها در سال  .ذاردگ ي م يير بسزا يسالمت او تأث  
قـات  يتـوان بـه تحق     ياز جمله مـ   . استانجام شده    بر سالمت فرد،     ير روابط اجتماع  يتأث
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، اشاره نمود، که    )۱۹۸۸ (5تايلور و کاترز  ،  )۱۹۸۲( 4 و متزنر  3 آمبرسون 2 النديس، 1هوس،
 ي را بررسـ ي مـذهب يهـا  گـروه  مـذهب و  ي اجتماعيگر تي حماة جنبيکدام به نوع   هر

 يژگـ ي، ويتـر مـذهب   ئـي  جزيهـا  کـه گـروه   دهد يز نشان م يها ن   پژوهش يبرخ. اند کرده
 و  6کـر ياز جملـه و   (دارنـد   ي  تـر مـذهب     بـزرگ  يها  نسبت به گروه   ي بيشتري گر تيحما
 يريشـگ ي بـر پ   يفـرد  طور منحصـربه    به ،گر مذهب  تيتوجه به نقش حما    ).۱۹۷۱ 7مهلر،
ـ ؛ ي  دارد ديـ  مـذهب تأک   يةاول ـ  بـر ا   يا  گسـترده   صـورت   بـه  يعن ن نکتـه نظـر دارد کـه        ي

ط در  ي بهبـود شـرا    راهان بـرده و سـالمت را از         يز م ازا را    بيط آس يا شرا ي يدگيتن مذهب
تواننـد   ي مـ  يغان مذهب د که مبلّ  ده يقات نشان م  ي تحق يالبته برخ  8.دهد يش م يط افزا يمح

ي شناخت ژه در مراکز خدمات روان    يو به ه،ي ثانو يريشگي و پ  ي در سالمت روان   ينقش مهم 
 ).۱۹۸۱ (11 و کالکا10 دوان9مانند وروف،، داشته باشند

ـ ي در زم  يقـات ي مهـم تحق   يها گر از موضوع  ي د يکي ـ  ا ، مـذهب  ةن ن اسـت کـه آن را       ي
 به نقل از    ،۱۹۹۴امز،  يليو(کنند   ي م ي معرف يگر  درمان يها  نظام ي برا ينيگزيعنوان جا  به
ـ تنها حما   نه ،دهد که مذهب   يلف نشان م   مخت يها پژوهش ).۱۹۹۶ن،  يلو  يت اجتمـاع  ي
ـ  ن يک عامـل مهـار اجتمـاع      يـ عنوان    بلکه به  ؛کند ي افراد فراهم م   يبرا ز مطـرح اسـت     ي
 از آن جهـت  ،ترند ي که مذهبيکسان دارد، ياظهار م) ۱۹۹۵( گورساچ  ).۱۹۸۷آمبرسون ، (

اد بـه  يـ ر دچار اعت کمت،کند ي از آنها فراهم م    يت اجتماع ي حما ي برا يکه مذهب چارچوب  
 مـذهب از    يت اجتماع ي ابعاد مختلف حما   ةني در زم  يگرياد د يمطالعات ز  .شوند يمواد م 

 . آنها اشاره کردةتوان به هم ي انجام شده است که نميآنها با سالمت روانطة افراد و راب
 ي علم يها  از پژوهش  يگريبخش د  ،ي مذهب يها و نمادها   نييآ: ها و نمادها    آيين) ب
 و  13 انگلـيش  12گريفيـت،  .سـت ا   سنجش مـذهب را بـه خـود اختصـاص داده           ةنيدر زم 

نشان دادنـد کـه مشـارکت در        ) ۱۹۸۴(  و اسميت  15گريفيت، يانگ و  ) ۱۹۸۰ (14مايفيليد
.  دارد ي بـه دنبـال     رسـم  يگر درمان  همانند روان  يجي نتا ،)نماز( و عبادات    يمراسم مذهب 

                                                           
1. House, J. S. 2. Landis, K. R.  
3. Umberson, D. 4. Metzner, H. L.  
5. Chatters, L. M. 6. Wicker, A. W.  
7. Mehler, A. 

ه و درمـان مـؤثر اطـالق     يـ ص اول يتشـخ بـه وسـيله     ماری  يه به کوتاه کردن دوران ب     يری ثانو يشگي است که پ   قابل بيان . ٨
 ةکننـد  امـدهای نـاتوان   يد کـه بتوانـد پ     شو   اطالق می  يي راهبردها برگزيدنری نوع سوم به     يشگيکه پ ي   در حال  ؛دشو  می
 .)۱۹۹۴ امز،يليه نقل از و ب،۱۹۹۶ن، يلو( ل دهديمار را تقليهای ب ماری و ناتوانیيب

9. Veroff, J. 10..Douvan, E.  
11. Kullka, R. A. 12. Griffith, E. E. H.  
13. English, T. 14. Mayfild, V.  
15. Young, J. L. 
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 از ييکـاهش تـنش و رهـا      باعـث    ،ي مـذهب  ي و شرکت در مراسـم جمعـ       يجاني ه يةتخل
سـه و    امـاکن مقد   يشـناخت   روان يفضـا  ).۱۹۸۰ 1گلکس، (شود  ي م ي عاطف يها يشانيپر

ـ  ن ي مذهب يها سازمان اسـت   ي مـذهب  يهـا   از مطالعـات مربـوط بـه سـنجش         يز بخشـ  ي
 کـه    دهيجـه رسـ   ين نت يها به ا   ن پژوهش يا). ۲۰۰۷ و   ۱۹۸۳ ،۱۹۷۹ ،گرانيپاراگمنت و د  (

رفتــار و  هــا، ن تفــاوتيــا.  اســتگريکــديا متفــاوت از ســاهي کليشــناخت  روانيفضــا
 کـه  ين مذهبي نماديها گر از جنبهي ديک ي.دهد ير قرار مي افراد را تحت تأث  يبازخوردها

 امـاکن مقدسـه، سـبب       يکـ يزي است؛ ساختار ف   ي مذهب يمورد مطالعه قرار گرفته، معمار    
 و نظـام    يدگيـ چي پ انگريـ د کـه ب   شـو   ي در افراد مـ    ي خاص ي ذهن يها يرپردازيبروز تصو 

در  ، ظاهر اماکن مقدسـه    يفراسو. ها است  ها و احساس   باورها، ارزش  ها، شهي اند يمفهوم
سـبک  .  نهفتـه اسـت    ي مـذهب  يهـا  شهي اند ي از نظام نهادها   يتر قيسطوح عم بيشتر آنها   

 ي برخ به صورت آگاهانه   ي مذهب يها پرستشگاه.  است ي خاصّ يدئولوژيانگر ا ي ب يمعمار
 ).۱۹۹۶ن، يلو(د کن يت مي خود تقوي سبک معمارراهرا از  خاص يها ارزش

ـ  ، که سنجش مذهب و ابعـاد مربـوط بـه آن داشـته             ي مشکالت با وجود  ،نيبنابرا  ي ول
 .ته استگرف سنجش ابعاد مذهب انجام ي برايا  گستردهيها تالش
ـ يهـا در زم  افتهيدهد که  ي نشان ميالملل نيقات ب ي تحق ي،طور کل  به  مـذهب و ابعـاد   ةن

داشـته  نـه   ين زم ي در ا  ي علم يها ي بررس ي برا ي مؤثر يها يتواند روشنگر  يمختلف آن م  
ژه مـذهب  يـ و  بـه ي، مـذهب يها ده است که مؤلّفهي زمان آن رس    كه رسد يو به نظر م   باشد  
شناسان مسلمان نيـز   در ميان روان . نشان دهديقات جهانيگاه خود را در تحقي جا،اسالم

بـه نقـل از   (نزار العـالي  . د. توان به آ    يم، از آن جمله مي    خور  به امر سنجش مذهبي برمي    
اين پژوهشگر، تهيه آزمـون بـراي سـنجش رفتارهـايي      هدف. ، اشاره كرد)۱۳۸۴نوري، 

اين پژوهشگر  . طور روزانه در زندگي عملي با آنها سروکار دارد          است که فرد مسلمان به    
يکـي، سـنجش   : جـه قـرار دهـد   تالش کرده است كه رفتار ديني را از دو زاويه مورد تو      

و ديگري، سنجش مبتني بر مالک      ) دهي  خودگزارش(و فاعلي   ) دهي  ديگرگزارش(عيني  
در نگـاه اول، دو شـکل از        ). رفتار اجتمـاعي  (و سنجش مبتني بر هنجار      ) قرآن و سنت  (

اسـاس   دهـي و ديگـري، بـر        اساس خودگزارش  يکي، بر : نامه قابل طراحي است    پرسش
توان به تهيـه   در چارچوب دوم نيز مي. رين شناخت را از فرد دارد   گزارش کسي که بيشت   

نامه مبتني بر هنجار اقدام كـرد کـه ايـن پژوهشـگر،              نامه مبتني بر مالک و پرسش      پرسش
 مادة مربـوط    ۲۰۰ها تركيب شده از       نامه اين پرسش . اساس مالک ساخته است    آزموني بر 
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است که  ) آشکار(ي سنجش رفتار عيني      ماده برا  ۱۲۰به رفتار تعاملي براي خودسنجي و       
نامـه،   با وجود گستردگي تالش براي تهية اين پرسش       . کند  ديگري درباره فرد تکميل مي    

بـه تهيـة    ) ۱۳۷۵(زاده    سـراج . سنجي آن در دسـت نيسـت        هاي روان   اطالعي از شاخص  
ايـن ابـزار، چهـار بعـد        . ابزاري براي سنجش دينداري بـراي نوجوانـان پرداختـه اسـت           

) ۱۳۷۸(آريـن   . دهـد   ادي، عاطفي، پيامدي و مناسـکي را مـورد سـنجش قـرار مـي              اعتق
 ماده براي سنجش رفتار مسـلمانان تهيـه کـرده           ۲۳اساس احاديث و روايات آزموني،       بر

 تعامـل دينـي را مـورد         و نامه، سه بعد باورهـاي دينـي، اعمـال دينـي           اين پرسش . است
سنجي  ، مقياسي را براي عمل    )۱۳۷۸(باقري، خسروي و اسکندري     . دهد  سنجش قرار مي  

همچنـين در ايـن     . اند که چهار عامل دارد       ماده تهيه کرده   ۵۰اساس ديدگاه اسالمي با      بر
 ابعـاد    و هـاي دينـي     هاي ديگري براي سنجش نگـرش       نامه ها، شاهد طراحي پرسش     سال

افي  ارزش و اعتبـار کـ      ،يک در جاي خـود      مانند حيا و مانند اينها هستيم که هر        ،دينداي
ــه(د دار ــداياري: از جمل ــاران،  خ ــرد و همک ــزاري، ۱۳۷۸ف ــان، ۱۳۷۸؛ گل ؛ ۱۳۷۸؛ طالب

آزمـون  «در پژوهشـي بـا عنـوان        ) ۱۳۸۰(آذربايجـاني   ). ۱۳۸۱؛ شريفي،   ۱۳۸۰نيکخواه،  
اساس آيـات و روايـات بـراي سـنجش       ابزاري بر،»گيري مذهبي با تکيه بر اسالم  جهت
هـاي افـراد      هاي مربـوط بـه ويژگـي        اس مقوله اس او بر . گيري مذهبي ساخته است     جهت
 که در نهايت با اسـتفاده از روش تحليـل          ه تهية اين ابزار اقدام نموده     ب)  مؤلفه ۱۰(مؤمن  

هـايي ماننـد اعتمـاد بـه          در عامـل اول، موضـوع     . عاملي، دو عامل کلي تهيه كرده اسـت       
و تـالش و در عامـل       رساني به مردم و اعتقاد بـه کـار            خداوند، روز جزا، اعتقاد به ياري     

گيري منفي، مانند نبود مهار خود در رويارويي با گناه، عدم اعتقاد به خدمت                دوم، جهت 
 .سنجد به مردم و نبود مراقبت از افکار را مي

هـاي مـذهبي اسـتفاده شـود،          زماني که در يک فضاي باليني قرار باشد كه از مداخله          
د خود و ميزان تأثير آن در زنـدگي فـردي           ميزان پايبندي مذهبي افراد به دين مورد اعتقا       

. هايي سنجيده شود که بيشترين هماهنگي را با مبـاني آن ديـن دارد               اساس گزاره  بايد بر 
سـنجي کـه      گيري مذهبي آلپورت به دليل مشکالت روان        هايي، مانند آزمون جهت     آزمون

يگـري بـراي    هـاي د    قبالً به آن اشاره شد، قابل استفاده در ايـن زمينـه نيسـت و آزمـون                
تـر بـه آنهـا اشـاره شـد،            هايي که پيش    برخي آزمون .  است  نيازهاي ديگري طراحي شده   
 .مشکل تناسب فرهنگي دارند

اي کـه بيشـتر افـراد آن مسـلمان هسـتند،              نياز به سنجش پايبندي مذهبي در جامعـه       
 تـأثير   هاي باليني قرار است     ويژه زماني که در فعاليت      ترين منابع مذهبي، به     اساس مهم  بر
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شـود،    هـاي مـذهبي اسـتفاده مـي         تر، وقتي از مداخله     اين متغير مطالعه شود و از آن مهم       
 ي بـرا  ي اسـالم  يارهـا يمعتـرين     مهم. انگيزه اصلي محقق براي تهية اين ابزار بوده است        

مـذهب اسـالم   . توان در منابع معتبر ديني، پيگيـري کـرد       ي را مي   انسان يسنجش رفتارها 
ن منبـع  يتـر  يعنـوان اصـل    بـه ،مي قرآن کر. رفتار مسلمانان استيبرا ييارهاي از مع وممل
 عنـوان مؤمنـان در قالـب        بـا  ،انـد  مـان آورده  ي را کـه بـه خداونـد ا        ي، رفتار کسـان   يوح

مـان  يکـه ا  را   يبـار کسـان    ۲۱۵ ،فين کتـاب شـر    يدر ا  .کند يان م ي مختلف ب  يها عبارت
يا أَيهـا   «  مورد خطاب قرار داده است     ماًيبار آنها را مستق    ۸۹ و   كند   مي في توص ،اند آورده

 :داند ير مي زي رفتارها و باورهاداراي مؤمنان را ، مثاليارب. »الَّذِينَ آمنُواْ
 ؛)۲۸۵، بقره( مان دارنديامبران و فرشتگان ايامت، پيبه خداوند، روز ق . ۱
 ؛)همان( خداست يها به سو  انسانةن باورند که بازگشت هميبر ا . ۲
 ؛)۲۸، عمران آل(نند يگز ي برنمي دوسترايفران را بکا . ۳
دارنـد   يمـ  بـاز ) فحشا( زشت   يکنند و از کارها    ي دعوت م  يکوکاريمردم را به ن    . ۴

 ؛)۱۱۰، عمران آل(
 ؛)۱۲۲، عمران آل(کنند  يشه به خدا توکّل ميهم . ۵
 ؛)۱۶۰، عمران آل( به خداوند و قدرت او اعتماد دارند فقط . ۶

 ؛)۱۶۲، نساء( ش هستنديثابت قدم و دوراند ،در علم . ۷

 ؛)۷۱، توبه(اور و دوستدار مؤمنان هستند ي . ۸

 . و غيره)۳۱، نور(کنند  يهمواره توبه م . ۹

را ) ع(و امامـان معصـوم  ) ص( منـابع متعـددي، احاديـث و سـيرة پيـامبر اکـرم            نيهمچن
 از  يکـ ي کـه    بالغـه ال نهـج  .انـد   يافتة وحي الهي، منعکس کـرده      عنوان نمادهاي تجسم   به

زگـار را  ي پره يها  انسان يها يژگياست، و ) ع(ي متعلّق به امام عل    ديني و  معتبر   يها کتاب
زگـاران را  ي پرهيژگـ ي و، مثـال اي بـر . کـرده اسـت   گوناگون ارائه  يها بيانها و    در خطبه 

 :شمارد مين بريچن
 کنند؛ ي نمي و ناروا بر زبان جاربيهودهسخنان  . ۱

 کنند؛ يز مي پره،د حرام کرده استاز آنچه خداون . ۲

 شوند؛ يها و بالها نگران نم بتيدر برابر مص . ۳

 کنند؛ يگران در کنار آنها احساس آرامش ميد . ۴

 .يا در حد ضرورت استشان از دنيها خواسته . ۵
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 ۱۱۰ها، حدود      که با تفکيک عبارت    كند  ي هم اشاره مي   هاي ديگر    ويژگي همچنين به 
 ).۱۹۳، خطبة البالغه نهج(است ويژگي ارائه شده 

م کرد که افراد با پاسـخ بـه آنهـا           ي را تنظ  هايي  توان عبارات  يارها م ين مع ي ا با توجه به  
 فـرض بـر     . کننـد  يابي ارز ي مشخص اسالم  يارهاياساس مع   خود را بر   يبتوانند رفتارها 

ترنـد،   اين است که افرادي که پايبندي بيشتري به مذهب دارند، به اين معيارهـا نزديـک               
اساس فراگيري ديـن اسـالم بـراي هـر انسـاني کـه بخواهـد در         چند اين معيارها بر  هر

 ي بـرا  ي ابـزار  يـة  ته ، پـژوهش   اين هدفبنابراين،  . سالمتي زندگي کند، قابل قبول است     
، که در مرتبة دوم بتوان از        است ي اسالم ي مذهب يارهاي افراد به مع   يبنديزان پا يسنجش م 

 .ده کرد که به کنترل يا مطالعة متغير مذهبي نياز داردآن براي مطالعاتي استفا
شناسي ديني به سنجش رفتارهاي ديني مجاز هستيم يا رفتارهـاي             اينکه از نظر روش   

تـوان بـه آن       ديني قابل سنجش است، بحثي است که با استفاده از خود قرآن کـريم مـي               
ا از آن برداشـت     آياتي از قرآن کريم هست کـه قابـل سـنجش بـودن رفتارهـ              . پاسخ داد 

آيـة  (و فرقان   ) ۸آية  (، يا سورة رعد     )۴۹قمر،  ( »إِنَّا ُكلَّ َشيءٍ خََلْقنَاه ِبَقدرٍ     «:شود، مانند   مي
اشاره دارد که مقدار همه چيز در نزد خدا معين است، يـا هـر چيـزي مقـدار معينـي              ) ۲

). ۱۹جـر،   ح(ها مطرح شـده اسـت          همچنين در آياتي ديگر، هماهنگ بودن پديده       .دارد
كنـد کـه ديـن اسـالم          با توجه به اين آيات بيان مي      ) ۱۳۸۴به نقل از نوري،     (نزار العاني   

 توانمنـد اسـت و اشـاره دارد کـه رفتـار             ،براي طراحي ابزاري براي سنجش رفتار انسان      
بر اين اسـاس، ممکـن   . سنجيد» ها مالک«و هم  » هنجارها«اساس   توان بر   ديني را هم مي   

هاي رفتاري يک فرد مسلمان بـا هنجارهـاي اجتمـاعي آن جامعـه         کاست كه برخي مال   
رو هسـتيم کـه آيـا نـوع پايبنـدي       تطابق نداشته باشد و از سوي ديگر، با اين سؤال روبه    

افراد به معيارهاي ديني به عوامل مستقلي مربوط است؟ در پـژوهش حاضـر، بـا هـدف                
شـده در قـرآن و       يارهـاي معـين   اساس مع  گيري بر   پاسخگويي به اين سؤال، ابزار اندازه     

 . تهيه شده استالبالغه نهج
 
 روش

ـ   نهي زم يها  پژوهش اين پژوهش در چارچوب     يشـناخت   روش  پـژوهش  ني و همچنـ   يابي
ايـن پـژوهش، دو مرحلـه       .  مذهبي بوده اسـت     ساخت ابزار سنجش   ،است که هدف آن   

ه بــاولــي، در ســطح . يکــي، بررســي مــدارک و ديگــري، اجــراي ميــداني: اصــلي دارد
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 البالغـه   نهـج  ي محتـوا  يز بررسـ  ي و ن  ي مذهب يبندي پا ةم دربار يات قرآن کر  ي آ يآور جمع
ـ  آيتمام . پرداخته شده استيعنوان دو منبع معتبر مذهب     به م در ي کـه در قـرآن کـر   ياتي

ـ  ن البالغـه   نهـج د و از    يـ  گرد ي گـردآور  ، شده است  بيانف مؤمنان   يتوص  يهـا  يژگـ يز و ي
بودند، استخراج شـد    آمده  ) ۱۹۳خطبة   ( همام ةنوان خطب  ع با يا زگاران که در خطبه   يپره
 بـه   يا  سـاده  ي فارسـ  ة، جمل ي هر عبارت مذهب   ي، سپس برا  ) عبارت ۲۰۰ از ۱۲۰حدود  (

 يـي  سـنجش روا   يعبارات برا  .دشن  ي با زبان اول شخص تدو     يک جمله خبر  يصورت  
 آنهـا  ياهـ  و نظر شـد  ارائـه ينـ يل دئشناس و سه نفر کارشناس مسا      آنها به سه نفر روان    

 عبارت آزمون بـا     ي شامل همخوان  ،ن مرحله ي ا ي بررس .ل قرار گرفت  يه و تحل  يمورد تجز 
 و حذف عباراتي که حداقل      ها ل عبارت يه و تحل  يپس از تجز  . ث بود يا حد يه  ي آ يمحتوا

 ان،ي دانشـجو ة نفـر ۱۰۰ تـا  ۵۰ يها بار اجرا با گروه  پس از سهمورد توافق دو نفر نبود و   
 يه بـاق  يـ  گو ۶۰تـاً   يو نها شد   با نمره کل، حذف      ي کاف ي همبستگ نبود مشابه و    يها هيگو
بـه آن اضـافه شـد و    ) ۱۳منصور و دادستان، ( سؤال تست اضطراب کتل ۴۰سپس  . ماند

ـ ا .برداري شـد     سؤالي آماده بهره   ۱۰۰به صورت يک آزمون       ي آزمـودن  ۲۶۸ن ابـزار بـا      ي
 ي،بزرگ جان(استفاده قرار گرفت     مورد    درصد ۷۷ کرونباخ   يلفاآ استفاده با    يدانشجو برا 

هاي اخير، وجود     و چند مطالعه محدود در سال     ک  ينيآن در کل   پس از استفاده از    ).۱۳۷۸
ها و در مقايسه با مشاهدات باليني، اعتبار کـل ابـزار و               هاي کتل در کنار اين سؤال       سؤال

 سـؤال   ۴۰بنابراين، تصميم گرفته شـد كـه بـا جداسـازي            . بخش نبود   روايي آن رضايت  
 سؤالي صرفاً براي سنجش پايبنـدي مـذهبي بـا روش    ۶۰تست اضطراب کتل، يک ابزار   

بـه آن  ن پـژوهش  يـ ه اتر مورد بررسي قرار گيـرد، کـ   تحليل عاملي و حجم نمونه بزرگ    
 .استپرداخته 

مـالک   براي سـنجش روايـي       ک ابزار يعنوان   ه ب ،گيري مذهبي آلپورت    آزمون جهت 
 مــاده اســت کــه ۲۰ يدارا) ۱۹۶۸(آزمــون آلپــورت  .ودبــمــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 

منظـور آلپـورت از     . ددهـ  ي را مورد سنجش قرار مـ      يروني و ب  ي درون ي مذهب يريگ جهت
ـ  فراگ يزشـ ي انگ يهـا  لفهؤ م ي، درون ي مذهب يريگ جهت ـ  اسـت کـه غا     يري   ت و هـدف   ي
ـ  ي مـذهب  يريـ گ  جهت پس .ي به اهداف فرد   يابي دست ي برا يا لهي، نه وس  باشد  مي  ،ي درون

اس پـس از    ين مق يا). ۱۹۹۷،  يطهران(آورد   ي فرد به ارمغان م    ي را برا  يسالمت روان فقط  
 يب آلفـا ي تهران اجرا و اعتبـار آن بـا ضـر   يها  نفر دانشجو، دانشگاه  ۴۵ يترجمه بر رو  

 ،يبزرگـ  جـان (د  شـ  محاسـبه    يرانيبار در جامعه ا    ني اول ي برا  درصد ۷۳۷کرونباخ معادل   
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هـا و دسـتورالعمل    نامه حات الزم درباره پرسشيافت توض ي در ها پس از   يآزمودن). ۱۳۷۸
 .اند ل نمودهيافت و تکميها را در  فرم، آنهاياجرا

هـاي اسـتان    جامعه آماري اين پژوهش براي سنجش مـذهبي تمـامي دانشـجويان دانشـگاه            
از بـين تمـامي   . انـد  تهران است که در مقطع ليسانس و ترجيحاً سال آخر مشغول تحصيل بـوده   

واحـد  (طباطبـايي، تربيـت معلّـم و آزاد       هاي تهران، شـهيد بهشـتي، عالمـه         ها، دانشگاه   انشگاهد
آوري و حـذف   پـس از جمـع  .  نفـر توزيـع شـد   ۷۸۰نامه بـه تعـداد     انتخاب و پرسش  ) جنوب
هـا    نامـه  پرسش. ها وارد شدند    ها در تحليل داده      نفر از آزمودني   ۶۸۳هاي ناقص تعداد      نامه پرسش

 يـک دسـتورالعمل واحـد و        ،ها  نامه پرسش. نها شامل سن، جنس و تحصيالت بود      بدون نام و ت   
هـا    واحـد پاسـخگويي آزمـودني     . داشـت دهـي      پاسخ زدايي و آسان نمودن     هايي براي تنش   مثال

پاسخنامه آزمون در مقابل هـر سـؤال طراحـي شـده و هماننـد آزمـون                 . هاي درسي بود    کالس
کـامالً  «هـا شـامل       دهـي طراحـي شـد کـه گزينـه           سخاي براي پا    آلپورت، يک طيف چهارگزينه   

ايـن  . بـود » حـد وسـط   «و بدون گزينة    » تقريباً موافق «،  »کامالً موافق «،  »تقريباً مخالف «،  »مخالف
 .کند ها در حد وسط جلوگيري مي شدن نمره دهي از انباشته نحوة پاسخ

ـ از روش تحل   ها ل داده يه و تحل  ي تجز يبرا ـ  و ن  يل عـامل  ي  يبـرا  يز روش همبسـتگ   ي
 يلفـا آ ةا اعتبـار از محاسـب  يـ  ي درون يب همسان ي ضر ة محاسب ين اعتبار مالک و برا    ييتع

 . آزمون استفاده شده استيساز مهيکرونباخ و روش دون
 
 ها يافته

 بـا انحـراف   ۲۲،۲۹هـا   دهد که ميانگين سني آزمودني      شناختي نشان مي    هاي جمعيت   داده
 . درصد آنها زن هستند۵۱,۰د و  درصد آنها مر۴۸,۹ است که ۳,۴۷ (SD)معيار 

هايي که ميزان مربوط بـودن آنهـا از نظـر دو نفـر از                 براي بررسي روايي محتوا همة گويه     
 درصـد   ۷۵داوران تأييد نشده بود و يا نمرة نهايي آن پس از محاسـبة نظـر داوران، کمتـر از                    

ال مـورد تجزيـه و       سـؤ  ۶۰ها، فرم نهايي با        پس از تقليل متناوب گويه      شد و  بود، ابتدا حذف  
 نفـر مـورد    = ۶۸۳nهـا و    براي بررسي روايي سـازه، ابتـدا بـا داده         . تحليل عاملي قرار گرفت   

ميزان مناسب بودن يا کفايـت گـروه نمونـه بـا آزمـون              . تجزيه و تحليل اکتشافي قرار گرفت     
3الکين و 2 ماير1کيسر،

(kmo)  ۱جدول ( درصد به دست آمد ۸۹۷ بررسي شد و عدد.( 

                                                           
1. Keiser 

2. Meyer 

3. Olkin 
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 بـا   ي تفـاوت معنـادار    يس همبسـتگ  يا ماتر ي آ ،نکه مشخص شود  ي ا يبرا :)۱(جدول  
ـ  قابـل توج   يل عامل ين اساس انجام تحل   ي صفر دارد و بر ا     يهمبستگ ه باشـد، از آزمـون   ي
 زان آن معــادليــ اســتفاده شــد کــه مي کــا2 مجــذورة بــا محاســب1برتلــت  بــودنيکـرو 

)۴E ۱۹۰/۱( )۴E ۴۲۱/۱ (  ۰۰۰۱/۰ در سطح    ۱۷۷۰ ي آزاد ةکه با درج<P    معنـادار بـود  .
به دست    عامل مختلف   شانزده ،۱ي   با ارزش باال   ي اکتشاف يل عامل يتحل ن مرحله، يدر اول 

 ارتقـا   ۵/۱ژه را بـه     يسپس ارزش و  . کرد ين م ييانس را تب  ي درصد وار  ۵۵آمد که مجموعاً    
انس يـ  درصد وار  ۳۵/۳۳ ،افت که در مجموع   يل  ي عامل تقل  پنجن تعداد عامل به     يداده و ا  

ل يزه که در تحل   ير  عامل و با توجه به نمودار سنگ       يدر شمارش بارها   .دنمو ين م يي تب را
ـ  عامـل از ا    در نهايـت سـه    ، مشـخص شـد کـه        آيد  به دست مي   يعامل ن آزمـون قابـل     ي

ـ  ن ، دارنـد   درصـد  ۳۰ ي بـاال  ي که بار عامل   ي است که تعداد عناصر    يبازشناس ز در آنهـا    ي
 عامل مـورد    سه با درخواست    ي،زي تجو ياملل ع ي تحل يي،ل نها يدر تحل .  است جمع شده 

ن يـي انس را تب  يـ  درصـد وار   ۹۹/۲۷ن سـه عامـل بـا هـم          يا .ل قرار گرفت  يه و تحل  يتجز
انس يـ  درصـد از وار    ۶۳۷/۱۰ ،هي گو ۲۱ز با   يعامل دوم ن    و  گويه ۲۲ عامل اول با   ؛کرد يم

 .کند ين مييانس را تبي درصد از وار۹۳/۳ه ي گو۱۷د و عامل سوم با نمو ين مييرا تب
. دهـد  يک از اين عوامـل را نشـان مـي    ها و بار عاملي هر     اين جدول، گويه   :)۲(جدول  

هايي را دارد که بيـانگر پايبنـدي فـرد بـه مـذهب اسـالم اسـت؛                    عامل اول، بيشترين گويه   
هـايي پوشـش      عامل دوم، بيشتر به گويه    . نامگذاري شد » پايبندي مذهبي «بنابراين، با عنوان    

 بنـابراين، بـا عنـوان عامـل         ؛ر ترديد فرد به پايبندي به مسائل مذهبي است        دهد که بيانگ    مي
نامگذاري شد و عامل سوم، بيشتر به عدم پايبنـدي  ) ترديد در پايبندي به مذهب  (» گذاري«

 .نامگذاري شد» ناپايبندي به مذهب«دهد که با عنوان  به مذهب پوشش مي
گانـه را نشـان داده         نيـز عوامـل سـه      لفاي کرونباخ، کل آزمون و    آ )۳(جدول   :)۳(جدول  

، ضـريب   )۸۱۶/۰(اساس اين جدول، ضريب همسـاني درونـي کـل آزمـون برابـر                بر. است
گـذاري   ، ضـريب همسـاني درونـي عامـل     )۸۷۸/۰(همساني دروني عامـل پايبنـدي درونـي         

 .محاسبه شد) ۷۲۵/۰(و ضريب همساني دروني عامل ناپايبندي مذهبي ) ۶۸۷/۰(
 بـا آزمـون     يل عامل ين آزمون قبل از تحل    ي ا ية مالک صورت اول   ي،ي روا ة محاسب يبرا
 دو آزمـون بـا    ياهـ   ه نمـر  يب همبستگ يضر .ديبه گرد سپورت محا ل آ ي مذهب يريگ جهت
n=60۰۰۱/۰د که در سطح ش محاسبه  درصد۴۷ان يان دانشجوي از م<Pمعنادار است . 

                                                           
1. Bartlett 

2. Chi. square 
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دهـد كـه بـين        ي نشان مـ   )۴(مالحظه نتايج جدول     : همبستگي بين عوامل   ،)۴(جدول  
چه پايبنـدي مـذهبي      پايبندي مذهبي و ناپايبندي مذهبي رابطة معکوس وجود دارد؛ هر         

شود، ناپايبندي در افراد کمتر و بين دوسـوگرايي مـذهبي و ناپايبنـدي مـذهبي         بيشتر مي 
رابطة مثبتي وجود دارد و همچنـين بـين دوسـوگرايي و پايبنـدي رابطـة مثبـت وجـود                    

 بيانگر اسـتقالل عوامـل      ،نوع همبستگي بين عوامل   . بطه قوي نيست  چند اين را   هر دارد،
 .گانه است سه

 Bartlett بودن ي و کروKMO ةآزمون محاسب: )۱(جدول 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of) ، مـاير و الكـين   گيري كيسر سنجش كفايت نمونه

Sampling Adequacy) 
مجـذور كـاي   .  تقريـب (Bartlett's Test of Sphericity)آزمـون كـروي بـودن بارتلـت     

(Approx Chi-Square) 
 (Df)  درجه آزادي                                                                                

   (sig)           سطح معناداري                                                                    

893 
 

1136,193 
 

1770 
000 

 

  آنهاي و بار عاملي مذهبيبندي آزمون پاةگان عوامل سه: )۲(جدول 
 

 عامل سوم عامل دوم عامل اول پايبندي مذهبي: عامل اول

اساس آنچه خداوند، پيامبر، ائمـه و   ام را بر كنم رفتار و زندگي     سعي مي . 38
 .اند، تنظيم كنم علماي ديني گفته

784/0   

ام و رفتارهـايم را بـر پايـة مـذهب و      هاي زندگي ام برنامهاگر بتوانم تم  . 41
 .كنم قرآن بنا مي

709/0   

دهم كه خالف دستورات مـذهبي اسـت، نگـران      وقتي كاري انجام مي   . 39
 .جبران آن هستم

698/0   

هايم را مطابق آنچه خدا از مـن خواسـته اسـت،              كنم خواسته   سعي مي . 55
 .تنظيم كنم

667/0   

ر تقرب به خدا و بـراي رضـاي او حاضـرم بـا دشـمنان ديـنم                  به خاط . 19
 .بجنگم

658/0   

ام طاعـات مـذهبي، دعـا، قـرآن و غيـره              هاي روزمره زندگي    در برنامه . 26
 .جايگاه خاصي دارند

658/0   

هاي زندگي، نوعي امتحان      كنم كه سختي    گاهي اوقات به اين فكر مي     . 60
 .الهي است

644/0   

گونـه سـعادت     مهم براي من محبت خدا، بهشـت و هـر    تنها چيزهاي . 50
 .اخروي است

619/0   

 -321/0  589/0 .آورم جا مي را به) نماز، روزه و غيره(تكاليف مذهبي واجبم . 15

   584/0 .كند ترين برنامه زندگي را ارائه مي دين اسالم كامل. 3
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ببرم و با ياد او     عادت دارم كه روز را هميشه با سپاس خداوند به پايان            . 52
 .آغاز كنم

546/0   

ام با كسي كه بـه خداونـد معتقـد نيسـت،              حاضر نيستم در امور زندگي    . 34
 .مراوده و مشورت داشته باشم

545/0   

توانم ذهنم را  مي) نماز، روزه، دعا و غيره(به راحتي موقع انجام عبادات . 47
 .متمركز كنم

530/0 307/0-  

طوركـه    ره در اين فكرم كه مبادا از اعمالم خشنود باشم، ولـي آن            هموا. 16
 .ام جا نياورده بايد و شايد بندگي و اطاعت خدا را به

525/0   

   505/0 .گويم به ياد خدا باشم و به او توكل كنم در كارهايم هميشه به خود مي. 7

   480/0 .كنم از انجام رفتارهايي كه خدا حرام كرده است، پرهيز مي. 6

دهم، نگـرانم كـه مبـادا خالصـانه           اي انجام مي    وقتي عمل خداپسندانه  . 36
 .نبوده و مقبول خداوند قرار نگيرد

457/0 401/0  

   432/0 .دين من باشند دوستان من بايد هم. 32

تواننـد بـرايم    ام كـه ديگـران نمـي     قدر به عظمت خداوند پـي بـرده         آن. 14
 .گونه نگراني ايجاد كنند هيچ

420/0   

) فحـش، دشـنام   (كننـد     از كساني كه سخن زشت بر زبان جـاري مـي          . 58
 .متنفرم

368/0   

هـاي آسـماني واقعـاً       برخي اوقات ترديد دارم كه قرآن يا ديگـر كتـاب          . 35
 .فرستادة خدا باشند

365/0-  348/0 

    .معتقدم بخشي از درآمد را بايد صرف مستمندان كرد. 21

  يي مذهبيدوسوگرا: عامل دوم

  623/0  .ام نگرانم همواره نسبت به مسائل زندگي. 1

  619/0  .هميشه محزون و نگران هستم. 4

  613/0  .بازم دهنده خودم را مي در برابر حوادث تكان. 37

شود، بيش از حـد معمـول نگـران           وقتي بال يا مصيبتي بر من وارد مي       . 11
 .شوم مي

 595/0  

هايم طوري است كه بعداً       گيري  مين خاطر تصميم  عصبي هستم و به ه    . 43
 .شوم پشيمان مي

 593/0  

براي پيشرفت كارهايم پشتكار ندارم و همواره براي رسـيدن بـه نتيجـه             . 5
 .كنم عجله مي

 559/0  

زنـد كـه خـودم هـم ناراحـت         گاهي اوقات سخنان ناروايي از من سرمي      . 2
 .شوم مي

 542/0  

كـنم،    ارهايي كه خودم به ديگران توصيه مـي       همواره عمل كردن به ك    . 53
 .برايم مشكل است

 509/0  
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كنم و    شك مي ) نزديكان و دوستانم  (ها به وفاداري ديگران       بيشتر وقت . 10
 .كنم ظن پيدا مي به آنها سوء

 505/0  

  447/0  .توانم به آنها عمل كنم دهم كه نمي همواره قول و تعهداتي مي. 56

  426/0  .شود خوانم، مرتب حواسم پرت مي وقتي نماز مي. 24

كنـد، بعـداً نظـرش        نگرانم كه وقتي كسي از من تعريف و تمجيد مـي          . 22
 .عوض نشود

 422/0  

 323/0 419/0  .افتم كه مشكل الينحلي برايم پيش بيايد تنها وقتي به ياد خدا مي. 29

  412/0  .متوانم خود را كنترل كن شوم، به سختي مي وقتي عصباني مي. 54

 344/0 402/0  .كنم، خدا هم من را از ياد برده است گاهي احساس مي. 49

ها صـبورم، ولـي ديگـران مـن را كـم تحمـل             چند در برابر سختي    هر. 40
 .دانند مي

 349/0  

  340/0  .كنم دهند، فراموش مي همواره چيزهايي را كه به من تذكر مي. 9

  338/0  .زنم آميز حرف مي مالطفت  غيرديگران معتقدند كه من تند و. 12

هـايم    كنـد، ولـي يكـي از دغدغـه          چند كسي اين درد را درك نمي       هر. 30
 .كوتاهي در اعمال مذهبي است

 329/0  

كنم، برايم مهم است كه آن را همواره در نظر  وقتي به كسي كمك مي. 23
 .داشته باشد

 302/0  

    .بدي آنها را افشا نكنم) غيبت(كنم پشت سر ديگران  سعي مي. 8

  ناپايبندي مذهبي: عامل سوم

 515/0   .عزت و سربلندي به دين و ايمان مذهبي بستگي ندارد. 46

دهم، به ايـن توجـه        ام را كه انجام مي      بيشتر رفتارها و كارهاي روزمره    . 27
 .ندارم كه حتماً با معيارهاي اسالمي و مذهبي هماهنگ باشد

  492/0 

 489/0   .اند، انتقام خواهم گرفت خره روزي از كساني كه بر من ستم كردهباأل. 57

كنم كه آيا درست است كه انسان ايـن همـه سـختي و                گاهي فكر مي  . 51
 .هاي دنيا را به خاطر آخرت رها كند رنج را تحمل و لذت

  478/0 

ري آيد، تأثي برايم پيش مي) نماز، دعا و غيره(حتي وقتي فرصت عبادت . 33
 .در حال من ندارد

  442/0 

عـزت نفسـم   (كنم  ام را به هر طريقي كه ممكن باشد، كسب مي       روزي. 42
 ).هاست تر از برخي اصول و ارزش مهم

  425/0 

 421/0 370/0  .دارند مي ها من را به ترديد در مورد اعتقاداتم وا گاهي وسوسه. 45

 393/0   . چه اعتقاداتي دارندآمد دارند، و مهم نيست كساني كه با من رفت. 31

بـين عمـل و     (كنند    كنم بيشتر افراد به رفتار مذهبي تظاهر مي         فكر مي . 44
 ).رفتار آنها فاصله است

  379/0 

 370/0   .كند ساكت ماندن در جمع، من را غمگين مي. 48
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رسد كه ما مسلمانان زنـدگي خـود را در چـارچوب قـوانين      به نظر نمي  . 18
 .كنيم ه مياسالمي ادار

  349/0 

 339/0   .افتد كه به زندگي پس از مرگ فكر كنم كمتر اتفاق مي. 59

ام به خود بقبوالنم كه عالم غيب و موجودات غيبـي      تا به حال نتوانسته   . 17
 .واقعاً وجود دارند

  324/0 

ام   مهم اين است كه به هر طريق و از هر كجا كه شده، امورات زندگي              . 13
 .را بگذرانم

  322/0 

 312/0   .آورد گاهي ميل جنسي خيلي بر من فشار مي. 20

    .مايل نيستم با كسي كه دشمن من است، رفتار انساني داشته باشم. 28

شـان بلنـد اسـت، خوشـم          از كساني كه در جمع همواره صداي خنـده        . 25
 .آيد مي

   

 

 ) کرونباخيآلفا(عوامل  ي درونيآزمون همسان: )۳(جدول 
 

 آلفاي كرونباخ تعداد آزمودني تعداد گويه ملعا

 878/0 682 22 پايبندي مذهبي

 687/0 682 21 گذاري

 725/0 682 17 ناپايبندي مذهبي

 816/0 682 60 كل آزمون
 

 ن عواملي بيهمبستگ: )۴(جدول 
 

 ناپايبندي مذهبي دوسوگرايي مذهبي پايبندي مذهبي عوامل

 پايبندي مذهبي

)001/0p<( 
 

095/0 

0001/0 

275/0- 

0001/0 

 دوسوگرايي مذهبي

)001/0p<( 
  

441/0 

0001/0 

    ناپايبندي مذهبي

 

 يريگ جهيبحث و نت

 کـه   اسـت هـايي     ها و سنجش آنها، از جمله مقوله        هاي مذهبي انسان    گيري  رفتار و موضع  
هايي که محققان با      سؤال.  است هاي گوناگوني را به خود اختصاص داده        همواره پژوهش 

ويژه در سطح مطالعات بـاليني متعـدد اسـت، از جملـه اينکـه آيـا                رو هستند، به    آن روبه 
شـناحتي تعامـل    هـاي روان  ؟ آيا عامل مذهبي با مداخلـه دارد ابعاد مختلفي  ،مذهبي بودن 
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بعدي است   عاملي تک ،دارد؟ آيا عامل مذهبي بودن بدون در نظر گرفتن مذهب در افراد           
 د؟وامل مختلفي باشتواند داراي ع افراد به مذهب مييا چندبعدي؟ آيا پايبندي 

پژوهشي متعـددي  هاي    ههاي متعدد ديگر تا به امروز مقول        ها و سؤال    پاسخ به اين سؤال   
 :توان به چند محور زير اشاره کرد را به خود اختصاص داده است که از آن جمله مي

روانـي    م از درون  ـ مذهب داراي کنش پايداري در سطح رفتار و شخصيت انسان، اع           
 .رواني است و برون

 .طور کلي مذهب با سالمت رواني روابط مثبت دارد ـ به

گيـري   تواند دروني يا بيرونـي باشـد و جهـت    گيري فرد نسبت به مذهب مي  ـ جهت 
 .تري را به دنبال دارد دروني رفتارهاي سالم و زندگي منسجم

 ،مذهب بر ابعاد وجودي انسـان     اساس تأثيرگذاري    ـ مذهب، ابعاد مختلفي دارد و بر      
 . است اين ابعاد شناسايي شده

 .دهند طور متفاوتي پاسخ مي شناختي به هاي روان ـ افراد مذهبي به مداخله

اسـاس   تـوان بـر     اسـت کـه آيـا مـي       هـا     حاضر، به دنبال پاسخ به اين سؤال      پژوهش  
كرد؟ آيا پايبندي   معيارهاي اسالمي ابزاري براي سنجش ميزان پايبندي مذهبي افراد تهيه           

، نسبت به مسائل مذهبي فرايندي پيوستاري است، يا با توجه به چندبعدي بودن مـذهب         
ند از عوامل ناپايبندي مستقل باشد؟ به عبارت ديگر، آيـا       توا  عوامل مربوط به پايبندي مي    

سو به مسائل مـذهبي پايبنـد و از سـوي ديگـر بـه برخـي                   توانند از يک    افراد مذهبي مي  
 اپايبند باشند؟مسائل ن

هـاي    اگر چنين فرضي درست باشـد، سـاخت ابـزاري کـه بتوانـد در کنـار مداخلـه                  
گرانة مذهبي، متغيرهاي مربوط بـه پايبنـدي مـذهبي را بسـنجد، اهميـت خاصـي                   درمان

سنجي چنـين ابـزاري بـا روش تحليـل            هاي روان   تهيه و بررسي شاخص   . خواهد داشت 
هاي تسـت از دو منبـع اساسـي            براي تهيه گزاره   .عاملي در اين مقاله پيگيري شده است      

 .، استفاده شده استالبالغه نهجقرآن و مذهب اسالم، 
پـذير اسـت و        نشانگر آن است که ساخت چنـين ابـزاري امکـان           ،نتايج اين پژوهش  

دهـد كـه در       اجراي اين ابزار با نمونه مطلوب و انجام عمليات تحليل عاملي نشـان مـي              
عامل پايبنـدي مـذهبي،     :  سه عامل جداگانه قابل شناسايي است      ،يرابطه با پايبندي مذهب   

 .عامل ناپايبندي مذهبي و عامل دوسوگرايي و ترديد نسبت به مذهب
اساس معيارهاي مذهبي رفتـار خـود را    در عامل پايبندي مذهبي، فرد بدون ترديد بر 

کنـد،  اسـاس مـذهب طراحـي        کند كه همـه رفتارهـايش را بـر          تالش مي . کند  تنظيم مي 
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اسـاس اصـول      بر شکند، روابط   آورد، از اشتباهاتش توبه مي      جا مي  مناسک مذهبي را به   
 .د و اهل ذکر و مناجات استكن اسالمي تنطيم مي

اساس اصول يا    گونه تعمدي به تنظيم رفتارها بر       در عامل ناپايبندي مذهبي، فرد هيچ     
شـده کـامالً     معيارهاي تعيين  فاصله فرد از     ،در اين عامل  . هاي مذهبي ندارد    دستورالعمل
 .واضح است

در عامل دوسوگرايي مذهبي، فرد همواره نگـران و در يـک حالـت ترديـد مـذهبي                  
تحمـل    ها کم   در برابر سختي  . بين کردار و گفتارش ناهماهنگي وجود دارد      . برد  سر مي  به

از اعمال مـذهبي خـود      . د به خود و رابطة خود با خدا ندار        احساس خوبي نسبت  . است
ميـزان ناهشـياري يـا غفلـت او         . برد  ها به خدا پناه مي      اراضي است و تنها هنگام سختي     ن

 .ي تکراري استازياد و در زندگي داراي اشتباه
ـ          نامه به دست آمد    اين سه عاملي که در اين پرسش       ا سـه نـوع     ، سه نوع طـرز فکـر ي

ايـن سـه     كه افراد از آن برخوردارند؛ به عبـارت ديگـر،            ريخت شخصيتي متفاوت است   
دهد، به نحوي کـه بـراي    عامل فضاهاي متفاوتي را در زندگي فرد به خود اختصاص مي 

؛ يعني کسي که در موضع ناپايبندي است، به معنـاي  نياز استتغيير آنها به بازسازي فرد      
تري قرار دارد و يا کساني که در          اين نيست که در مسير پايبندي است، يا در درجة پايين          

برند، اگر موضع خـود را اصـالح کننـد، الزامـاً بـه سـمت                  سر مي   به حالت دوسوگرايي 
هـاي   پذير است کـه فـردي در بعضـي زمينـه       کنند؛ اما اين نيز امکان      پايبندي حرکت نمي  

 .ديني داراي پايبندي و يا دوسوگرايي باشد
شـده در متـون      پـيش تعيـين    هاي ديني از    اساس مالک  اين آزمون، از اين نظر که بر      

هـاي مـذهبي شـباهت دارد، از آن جملـه             يه شده است، بـا برخـي از آزمـون         اسالمي ته 
نامـه   چند در ايـن پرسـش      نزار العاني اشاره کرد، هر    » نامه رفتار ديني   پرسش«توان به     مي

در آزمون پايبندي مذهبي تالش شده است كـه فقـط           . تر است   دامنه منابع مالک گسترده   
طـور    ن هم صرفاً به عباراتي مراجعه شود کـه بـه           و در قرآ   البالغه  نهجبه دو منبع قرآن و      

آوري  نامه حاضـر، عامـل روي     در پرسش . مستقيم مؤمنان را مورد خطاب قرار داده است       
گرداني از مذهب و نيز حال کساني که در رابطـه بـا مـذهب داراي دوسـوگرايي                   و روي 

. پردازنـد   مـي هاي موجود بـه آن ن       يک از آزمون    هستند، نيز سنجيده مي شود، که در هيچ       
خواهند بـا مراجعـان مـذهبي کـار کننـد، اساسـي اسـت؛           اين عوامل براي کساني که مي     

گـري را بـا      د رونـد درمـان    توان  هاي شخصيتي مي    امل با ويژگي  که اين عوامل در تع     چرا
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هـاي    نامـه بـدون اينکـه از مـالک         در اين پرسش  . دشدت کم و زياد تحت تأثير قرار ده       
ها را در تعامل با هنجارها و رفتارهـاي عملـي      انسته است مالک  اسالمي فاصله بگيرد، تو   

چنـد از کمـال الزم       گروه نمونه قرار دهد و از اعتبار فرهنگي بااليي برخوردار شود، هر           
در زمينه معيارها برخوردار نخواهد بود که البته ايـن بـه ضـعف اعتقـادي گـروه نمونـه                

 .گردد نسبت به باورهاي ديني برمي
اسـاس   گـردد کـه بـر       هـايي برمـي      اينجا مطرح است، به حـذف گويـه        سؤالي که در  

اسـاس   هاي رفتاري که بـر  که مالک ؛ چرا  است نامه کنار گذاشته شده    ها از پرسش    تحليل
 است و براي      گرفته شده  البالغه  نهجنامه طراحي شده، از منابعي مانند قرآن و          آن، پرسش 

اي بـه ماهيـت      تبيين چنين مسئله  . باشد سنجش رفتار يک فرد مسلمان يا مذهبي الزم مي        
 .گردد نامه برمي پژوهش و نوع پرسش

هـاي    هاي ناشي از منابع معتبر بـا سـنجش تجربـي يـا مـالک                در اين پژوهش، مالک   
 است و علت اين کار نيز تهيه ابزاري بـراي خودسـنجي بـوده     هنجاري، تعامل پيدا کرده  

هـا   رو هسـتيم، سـؤال   دهـي روبـه    دگزارشاست؛ بنابراين، چون در اينجا با يک ابزار خو        
قـبالً  . هـا اسـت      که مبتني بر پاسخگويي خودآزمودني     هدشاساس تحليل آماري تنظيم      بر

رو بوده و سـعي کـرده اسـت كـه بـا         مالحظه شد که نزار المعالي نيز با اين مشکل روبه         
، ايـن   کنـد   نامة عيني که فرد ديگري آن را دربارة آزمودني تکميل مي           طراحي يک پرسش  

هاي   مشکل را برطرف كند، که چنين کاري، مشکالت خاص خود را دارد و در موقعيت              
 .پذير نيست باليني امکان

هاي جانبي اين پژوهش به حساب آورد، اين اسـت            نکتة ديگر که بايد آن را از يافته       
عنـوان يـک     هايي که حذف شده، به دليل ناآگاهي گروه نمونه از آن بـه              که برخي سؤال  

اسـاس   بـر » گيري نسبت به زنـان      عدم سخت «براي مثال، اين گزارة     . اسالمي است اصل  
منابع دوگانه اين پژوهش مورد تأکيد است؛ امـا از نظـر افـراد گـروه نمونـه، ديـدگاهي                    

گيـري نسـبت    منطبق با دين نيست؛ يعني با وجود مسلمان بودن گروه نمونه، آنها سخت     
ـ   به زنان را به غلط به دين نسبت مـي          هـاي آمـاري بـه دليـل      بنـابراين، در تحليـل  . ددهن

گيـرد و بـه اعتبـار مـالک           هاي حـذفي قـرار مـي        ها در رديف سؤال     ناهماهنگي با سؤال  
هـاي دينـي غلـط، جـايگزين      اين اشتباه ممکن است به دليـل آمـوزه       . ربطي ندارد  اصلي

قم عنـوان ديـن و يـا ناآشـنايي افـراد بـا منـابع مسـت                 هاي ديني يا فرهنگـي بـه        تحريف
 .باشد مذهبي
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ها نشـان داد کـه متغيـر پايبنـدي            در بررسي روايي سازه با روش تحليل عاملي يافته        
.  قابل بازيافت است   روشني   سه عامل اصلي به    ،مذهبي سطوح مختلفي دارد که در نهايت      

 که رفتار مذهبي، ابعاد مختلفي دارد، کـه          است هاي گوناگون و متعدد نشان داده       پژوهش
و هيلتـي،  ) ۱۹۶۲(تـوان بـه گـالگ     ، از آن جمله ميباشد ميده اين يافته     تأييدكنن گيهم

. انـد  اشاره كرد که به بررسي ابعاد مختلف مذهبي بودن پرداخته) ۱۹۶۵(مورگان و بورنز   
بيانگر اين بـود کـه سـازگاري معنـوي و           ) ۲۰۰۲(همچنين پژوهش پندلتون و همکاران      

 .مذهبي ابعاد مختلف دارد

سنجد؛ بلکـه     نامه به دست آمده، ابعاد دينداري را الزاماً نمي         ن پرسش ابعادي که در اي   
گرداني يک فرد از مذهب يا ايمان فرد بـه اعتقـادات مـذهبي را                 آوري يا روي    ابعاد روي 

 .نامه را مورد تحليل قرار داد توان با آن هدف هم پرسش چند که مي سنجد، هر مي
هـاي    هاي پـژوهش    اين يافته با يافته   .  دارد پايبندي مذهبي با سالمت رواني رابطه مثبت      

، که از نسـخه اوليـه ايـن ابـزار اسـتفاده          )۱۳۷۸(بزرگي    ، از جمله جان    هماهنگي دارد  قبلي
 بـه اشـکال مختلـف و    آورد مـذهبي  ر نيز رابطه بـين روي  هاي ديگ   در پژوهش . کرده است 

در ) ۱۳۷۹(زاده   بيـان پـور و  براي مثال، داعـي . رفتارهاي سازگارانه و سالم تأييد شده است   
 ؛داننـد    نوعي بيان مذهبي را در اين زمينه مهـم مـي           ،بررسي بين بهداشت رواني و دينداري     

 عنـوان بيـان     آنها .مثبت نسبت به انسان و خداوند است      دهندة بازخورد     بيان مثبت که نشان   
 گرفتـار  گناهکاران« کساني که الگوي  معتقدندمذهبي سودمند از بيان مغاير آن جدا کرده و       

 .گزينند، از بهداشت رواني کمتري برخوردارند را برمي» در دست خداوندي خشمگين
 بيـانگر اسـتقالل     ،هاي ناشي از تحليـل عوامـل        مالحظة همبستگي بين عوامل و داده     

گيرنـد و   گانه تأثير مشابهي از داليـل يکسـان نمـي    بدين معنا که عوامل سه   . عوامل است 
از بين بـردن عوامـل      . زاماً تغيير عامل ديگر را به دنبال ندارد       مداخله و تغيير يک عامل ال     

دوسوگرايي هم با پايبندي و هم با ناپايبنـدي  . شود  باعث پايداري مذهبي نمي   ،ناپايداري
اما نکتـة جالـب اينکـه     . مذهبي رابطه مثبت دارد که بيانگر ماهيت دوسوگرايانة آن است         

عنادارتري بيشتر است؛ يعني کسـاني کـه داراي    طور م   همبستگي اين عامل با ناپايبندي به     
چند اين عامـل     دوسوگرايي مذهبي هستند، بيشتر به ناپايبندي مذهبي گرايش دارند، هر         

با پايبندي مذهبي نيز همبستگي مثبت دارد، بدين معنا که امکان سوق دادن اين عامل به                
که گـرايش    رد؛ چرا گي  پايبندي مذهبي وجود دارد؛ اما به آساني اين حرکت صورت نمي          

 .آن به ناپايداري بيشتر است
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هايي که    کند، با مؤلفه    هايي که گرايش افراد به ايمان مذهبي را تبيين مي           احتماالً مؤلفه 
نگاهي اجمـالي   . کند، متفاوت است    گرايش افراد به ناپايبندي و دوسوگرايي را تبيين مي        

گيري يک نظام فکـري    شکلرتر بدهد که عامل اول، بيش    هاي سه عامل نشان مي      به مؤلفه 
 عامـل   .مبتني اسـت  و شخصيتي منسجم که در روابط اجتماعي بر پاية قاطعيت و اقتدار             

اسـاس    روابـط اجتمـاعي بـر       فکري نامنسجم، تـرس و اضـطراب و        دوم، بيشتر بر نظام   
دينـي و   گيري نظام فکـري غيـر   شکل  و عامل سوم، برتكيه داردمنفعل بودن و بازداري    

.  سکوالر و تا حدي خشونت و پرخاشگري در روابط با ديگـران اسـتوار اسـت                احتماالً
 .د داشتنهاي بعدي بر عهده خواه شناسي مذهبي را پژوهش تصريح اين ريخت
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 ۱۰۵              البالغه هاي قرآن و نهج اساس گزاره اخت و اعتباريابي آزمون پايبندي مذهبي برس

 

Correlations 

 

  Qq3 Cego L O Qq4 anxiety fact1 fac2 fact3 

Pearson Correlation 1 .299** .254** .379** .481** .688** .327** .425** .191** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 Qq3 
N 682 682 682 682 682 682 682 682 682 

Pearson Correlation .299** 1 .191** .364** .328** .594** .244** .289** .223** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 Cego 

N 682 682 682 682 682 682 682 682 682 

Pearson Correlation .254** .191** 1 .279** .316** .492** .075* .289** .289** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .049 .000 .000 L 

N 682 682 682 682 682 682 682 682 682 

Pearson Correlation .379** .364** .279** 1 .540** .813** .217** .622** .355** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 O 

N 682 682 682 682 682 682 682 682 682 

Pearson Correlation .481** .328** .316** .540** 1 .813** .230** .546** .372** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 Qq4 

N 682 682 682 682 682 682 682 682 682 

Pearson Correlation .688** .594** .492** .813** .813** 1 .319** .660** .418** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 anxiety 

N 682 682 682 682 682 682 682 682 682 

Pearson Correlation .327** .244** .075* .217** .230** .319** 1 .095* -.275** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .049 .000 .000 .000  .014 .000 fact1 

N 682 682 682 682 682 682 682 682 682 

Pearson Correlation .425** .289** .289** .622** .546** .660** .095* 1 .441** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .014  .000 fac2 

N 682 682 682 682 682 682 682 682 682 

Pearson Correlation .191** .223** .289** .355** .372** .418** -.275** .441** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  fact3 

N 682 682 682 682 682 682 682 682 682 

 

 .Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ٭

 .Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ٭٭


