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 یبر اساس منابع اسالمتوکل  مراتب نامهپرسش یابيساخت و اعتبار
 

  11/9/99پذيرش مقاله:           75/11/99دريافت مقاله: 

 
 چکیده

سالمت  ءارتقامرتبط با  هایاز جمله مولفه زین یتجرب هایبلکه در پژوهش ،ینیمراتب مختلف توکل به خدا نه تنها در منابع د سابقه و هدف:

 .بود اسالمی منابع اساس بر توکل مراتب پرسشنامه یابیراستا، هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتبار نیروان شناخته شده است. در هم

و  یحوزو دینفر از متخصصان و اسات 51 یبا همکار ،اتیو روا میاز قرآن کر هاهیمنظور و پس از استخراج گو نیبد :هامواد و روش

هرم دانشگاه ج انینفر از دانشجو 511 پرسشنامه نیا سنجیروان اتیخصوص یشد. به منظور بررس نیچند مرحله تدو یط هیگو 51 ،یدانشگاه

 .آن استفاده شد ییروا یبه منظور بررس یویو تعلقات دن یشکرگزار اسیکه از مق دندمطالعه شرکت کر نیدر ا

به  ییایپا بیکه ضرا دیگرد یبررس یدرون یو همسان ایهفته 2نفره در فاصله  01نمونه  ییو روش بازآزماد از نامهپرسش نیا ییایپا: هايافته

دست هب -17/1و  11/1 بیبه ترت یویو تعلقات دن یشکرگزار اسیپرسشنامه و مق نیا نیب یهمبستگ بیمد. ضرابه دست آ 72/1و  78/1 بیترت

نام گرفت.  ی، رضا به قضا و توکل عملبه خداحسن ظن  بیسه عامل را مشخص کرد که به ترت ،یعامل اکتشاف لیتحل .(>115/1p) آمد

 ،و با نمره کل گریکدیها با اسمقی خرده تمام و کل نمره با توکل مراتب نامهپرسش هایهیمطالعه حاضر نشان داد که نمره تمام گو نیهمچن

 .دارند یمعنادار یهمبستگ

گانه توکل مناسب و قابل سنجی برای سنجش مراتب سهتوکل از لحاظ روان مراتب نامهپرسش ،بر اساس نتایج حاصل از پژوهش :گیرینتیجه

 اطمینان است.

 ی اسالمیشناسروان ، اعتباريابی،پرسشنامه ،سنجش توکل، وکلت ی:کلیدگان واژه

 
 مقدمه

 یکنندهیجادروان و ا های اصلی ارتقاء دهنده سالمتشناسایی مولفه

 های ترین موضوعهای مثبت مثل امید، شادی و نشاط از جمله مهمهیجان

ا نشان هکه پژوهشچرا  (،5) استشناسی مثبت بوده و خصوصا روان شناسیروان

های مثبت، سالمت جسم و روان افراد را هرچه بیشتر هیجان یتجربهاند داده

 (.2) کندمیزا مقاوم ها را در برابر شرایط تنشارتقاء داده و آن

 های دینیبه مولفه پژوهشگران چشمگیردر چند دهه اخیر و با افزایش توجه 

و  روان سالمتمرتبط با های دینی در راستای شناسایی مولفه پژوهشگران(، 3)

اند که برخی باورهای دینی مثل اعتقاد به حضور های مثبت نشان دادههیجان

با  ، نه تنهاده پنداشتن این قدرت برترکننمکقدرتی برتر، مهربان دانستن و ک

(، 1) (، اضطراب0) روانی همچون افسردگی هایاحتمال ابتال به اختالل کاهش

با ارتقاء سطح سالمت جسم و ، بلکه مراه استه( 1) خودکشی و مصرف مواد

های مثبت هیجان تجربه بیشتر ( و8)به عنوان نمونه:  زندگیکیفیت  روان و بهبود

به عبارت دیگر میزان  (.7) در ارتباط استمثل امید و شادمانی و هدفمندی 

های مثبت گوناگون های دینی به شکل معنادار و مثبت، هیجانگرایش به مولفه

(، وجود معنا 55) (، عزت نفس51) (Happiness) (، شادمانی و سرور9) امید مثل

 کند.بینی می( را پیش53) بینیوش( و خ52) و هدفمندی

 

های اجتماعی و همچنین این باور ( بر آن باور است که افزایش حمایت7) کوینگ

ه که جهان پوچ و بیهوده نیست و در مشکالت و شرایط دشوار، قدرتی برتر ب

برای افراد به  تریسازگارانهای انسان کمک خواهد کرد، خود یک شیوه مقابله

های منفی کمتری تجربه شده و موجب ارمغان آورده که به واسطه آن هیجان

افزایش سالمت روان افراد خواهد شد. این در حالی است که در دین اسالم، از 

های منفی کاهش هیجانآرامش و کلیدواژه توکل به عنوان عامل اصلی ایجاد 

 است. نام برده شده (50) مانند غم و اندوه

 (.51) توکل به معنای کار خود را به خدا واگذاشتن و به امید خدا بودن است

 (51) سوره طالق 2الم در تفسیر کلمه توکل در آیه السلیهدر روایتی امام موسی ع

اگذارد و اعتماد به توکل یعنی کسی که کارهای خود را به خدا و» فرمایندمی

عالمه  .(58) «باشدحسن تدبیر او و وثوق به تقدیرات نیکوی حق داشته 

 ( توکل به خدا را به معنای آن 57) سوره مزمل 9)ره( در تفسیر آیه  طباطبایی

 جاى به او اراده که طورىبه، بنشاند خود جاى در را خودش غیر داند که انسانمی

 خداى انسان اینکه پس، باشد آدمى خود عمل هم او عمل و، کند کار آدمى اراده

 به و خدا آنِ از را امور تمامى آدمى که است معنا این به، بگیرد وکیل را تعالى

شامل باور به توکل دارای مراتب متعددی است. اولین مرتبه توکل  بداند. او دست
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مرتبه . (59) ه دانستن آن قدرت استکنندمکحضور قدرتی توانا و مهربان و ک

های پیشین چه اولیه توکل یعنی حسن ظن به خدا، آن چیزی است که در پژوهش

در مرحله ساخت ابزار سنجش و چه در مرحله پژوهش و حتی درمان مورد توجه 

ها، رابطه حسن ظن به خداوند با ابعاد زیادی قرار گرفته است و نتایج این پژوهش

 (.22و  25، 21 :وان نمونهبه عن) انددادهمختلف سالمت روان را نشان 

رابطه توکل به خدا و سالمت روان  یبه بررس (55)همکاران و  بخشی

 ،یسالمت جسمان ،یسالمت عموم نیپرداخته و نشان دادند که ب انیدانشجو

باقری و همچنین  ،وجود دارد یبا توکل رابطه معنادار منف یاضطراب و افسردگ

به خدا و سالمت روانی دانشجویان به  با هدف بررسی رابطه توکل (23)همکاران 

این نتیجه دست یافتند که بین توکل به خدا و سالمت روان رابطه معنادار وجود 

 دارد، بدین صورت که افزایش توکل با ارتقاء سطح سالمت روان همراه است. 

رابطه  یبا هدف بررس یا( در مطالعه20) یتفرش یو سرآبادان کودائییعبائ

توکل و  نینشان دادند که ب یتماد به خدا با اضطراب وجودتوکل و اع نیب

  شیوجود دارد و هرچه توکل افزا یو معنادار یرابطه منف یاضطراب وجود

 یبا هدف بررس دیگری در پژوهش مشاهده شد. یکمتر یاضطراب وجود ابد،ییم

ند ( نشان داد21) آبادیی، عبدالرزاق و حاجیریم ،یرابطه توکل بر خدا و افسردگ

 نیاست. بد ریها متغسطح توکل آن زانیبر اساس م ادافر یافسردگ زانیکه م

 تر خواهد بود.کم یباشد، نمره افسردگ شتریتوکل ب زانیصورت که هرچه م

. (58) بر اساس منابع اسالمی، مرتبه عالیه توکل، رضا به قضای الهی است

و توکل استوار است و تا حالت رضا به قضا، بر پایه دو مولفه اولیه یعنی حسن ظن 

زمانی که حسن ظن و توکل به خدا تحقق پیدا نکند، مرحله رضا به قضا ایجاد 

فرد، رویدادها و تغییرهای  مفهوم رضا به قضا به معنای آن است که د.شونمی

و اعتقاد  بداندخود را، متکی به تدبیر و خواست قدرتی برتر  رویپیشو  شدهایجاد

خواهد، بنابراین هر آن قدرت، چیزی جز خوبی برای او نمی که داشته باشدراسخ 

برای  ، بهترین اتفاق ممکندهدرخ در آینده اتفاقی که در زندگی فرد رخ داده و یا 

السالم، این مرتبه از توکل را عامل ایجاد رضایت و امام موسی علیه است. او

واضح پر .(58) مایندفرمعرفی میهای زندگی راحتیناها و خشنودی در برابر سختی

 هایآسیبهای رفتار ناسازگارانه که منجر به اتفاقی، شیوه است که منظور از هر

 که دین اسالم به عنوان با وجود آن شود، نیست.جسمی و روانی در فرد می

ترین دین، توکل را منبع اصلی آرامش و نشاط معرفی کرده است، اما نه تنها کامل

ی پیشین توجه کمتری به مراتب عالیه آن مثل رضا به هادر مطالعات و پژوهش

قضا، شده است، بلکه در مرحله ساخت ابزار نیز تنها جنبه خاصی از این مفهوم 

شده جهت کار گرفتهابزار به یعمده ،مورد توجه بوده است. در مطالعات پیشین

ست راهیابی در حوادث و رخدادهای زندگی ا پرسشنامهسنجش و ارزیابی توکل، 

، به نقل از 5375که برای اولین بار توسط غباری بناب، خدایاری فرد و شکوهی )

 ( تدوین شده است.55

راهیابی در حوادث و رخدادهای زندگی آن  پرسشنامهزیربنایی  فرضپیش

 های دشوار، به منزله توکل استاست که دست به دامن پروردگار شدن در موقعیت

پس از ارائه چند موقعیت فرضی و بسیار دشوار،  مهپرسشنا(. بنابراین در این 21)

های در پژوهش پرسشنامهدهد. اگرچه این شیوه رفتار فرد را مورد ارزیابی قرار می

متعددی به کار گرفته شده و به خوبی توانایی ارزیابی توکل در شرایط دشوار را 

وده و در تمام دارد اما باید توجه داشت که مفهوم توکل محدود به شرایط دشوار نب

 لحظات زندگی جریان دارد. 

و  اهمیت مفهوم توکل در ارتقاء سطح سالمت و بهزیستی روانیبا توجه به 

هدف از هایی که در ابزار قبلی سنجش توکل وجود داشت، همچنین محدودیت

تر مفاهیم توکل جهت سنجش و ارزیابی دقیق ایپرسشنامهمطالعه حاضر، ساخت 

 هرآن است تا توانایی و کارآمدی  سنجیروانرسی خصوصیات بر و رضا به قضا و

بودن  بخشرضایتاز مراتب توکل مورد بررسی قرار گرفته و در صورت  کدام

دینی سنجش یکی از مفاهیم  جهت پرسشنامهنتیجه، زمینه برای استفاده از این 

 پرسشنامهمنظور، پس از ساخت  برای اینفرآهم آید.  های بعدیدر پژوهش

های بازآزمایی و ثبات درونی مورد استفاده از روش ضر، پایایی این مقیاس باحا

روش روایی محتوا،  1بررسی قرار گرفت. سپس روایی این مقیاس با استفاده از 

 هامقیاسسازه، تحلیل عوامل، همبستگی هر گویه با نمره کل و همبستگی خرده 

 مورد بررسی قرار گرفت. و با نمره کل با هم

 
 هاد و روشموا

 نمونهحجم 

نفر از دانشجویان  511، مراتب توکل پرسشنامهبرای تعیین پایایی و روایی 

انتخاب و  ایخوشهگیری به روش نمونهبود که  مقطع کارشناسی دانشگاه جهرم

که از میان تمامی  بود بدین صورتگیری شیوه نمونهقرار گرفتند.  ارزیابیمورد 

رشته به تصادف انتخاب و در  1 ،91-98ال تحصیلی های این دانشگاه در سرشته

هر رشته یک کالس به تصادف انتخاب و همه دانشجویان آن کالس مورد آزمون 

نفر از این نمونه به فاصله دو  01قرار گرفتند. برای بررسی روایی بازآزمایی نیز 

مه از آنجا که پرسشنا آن را مجددا تکمیل نمودند. مراتب توکل پرسشنامههفته 

مراتب توکل و شکرگزاری بر اساس منابع دین اسالم و در نمونه ایرانی اعتباریابی 

 شده است، مالک ورود این پژوهش تقید به دین اسالم و تابیعت ایرانی بود.

 :ابزارهای تحقیق

با هدف سنجش میزان توکل و  پرسشنامهاین  مراتب توکل: پرسشنامه

خته شد. برای این منظور، در گام ، ساپژوهش حاضرلفان ؤمراتب آن توسط م

نخست بر اساس متون اسالمی، آیات و روایات مستند موجود در کتب معتبر، 

کل )از جمله حسن ظن به خدا، قادر دانستن خداوند، تو مفهوم توکل و مراتب آن

 کدام از مراتب و نتایج آن در کارها، رضا به قضا و ...( و همچنین لوازم ایجاد هر

استخراج شد. در گام بعد این  گویه بود، 01ن دینی که شامل توسط متخصصی

ها خواسته شد در اختیار اساتید حوزوی و دانشگاهی قرار گرفت و از آن پرسشنامه

لفه مورد نظر بیان ؤو میزان توانایی سنجش م گویه هرنظر خود را در خصوص تا 

تعداد زیادی از بر اساس نظرات ارائه شده توسط اساتید مربوطه، نگارش  کنند.

ها حذف ها با یکدیگر ادغام و تعدادی از گویهها تغییر کرده، برخی گویهگویه

در نظر  مراتب توکلهای سنجش گویه به عنوان بهترین گویه 51که نهایتا  گردید

حسن ظن به خداوند، قادر دانستن  ،مراتب توکل که مفاهیمی اعم از گرفته شد

 گیرد.را در بر میرضا به قضای الهی  خداوند، توکل به او، تفویض و

پاسخ  هایگزینه. شدلیکرت استفاده  گذارینمرهاز روش  پرسشنامهدر این 

تا حدی "، "نه موافقم و نه مخالفم"، "تا حدی موافقم"، "موافقم" :عبارتند از

دهد. را به خود اختصاص می 0تا  1که به ترتیب نمره  "مخالفم"و  "مخالفم

متغیر خواهد بود و نمرات  10تا  1نمره آزمودنی بین  پرسشنامهین بنابراین در ا

، 7، 8، 1، 1، 0های گویه همچنین باالتر بیانگر میزان توکل و رضای بیشتر است.

 .شوندمی گذارینمرهبه صورت برعکس  51و  9
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 Islamic-Iranian) ايرانی –شکرگزاری اسالمی پرسشنامه

Gratitude Questionnaire):  مرزوقی و که توسط گودرزی پرسشنامهاین ،

شامل که  (، به منظور سنجش شکرگزاری در مفهوم اسالمی، تهیه شد28) نوری

شکرگزاری اخالقی، شکرگزاری درونی و  با عناوین خرده مقیاس 3عبارت و  21

ها به از این خرده مقیاس کدام هر)عملی یا رفتاری( است.  شکرگزاری افعالی

به روش لیکرت پنج  پرسشنامهگیرد. این بارت را در بر میع 1و  55، 9ترتیب 

گذاری نمرهتنظیم شده، و  "کامال موافقم"تا  "کامال مخالفم"که از  ایدرجه

است. ضرایب همسانی درونی برای نمره  0تا  1به ترتیب دارای ارزش  هاگزینه

 آن برای کل هایمقیاسایرانی و خرده -شکرگزاری اسالمی پرسشنامهکل 

همچنین روایی همگرا و  .(28) استگزارش شده  70/1تا  87/1بین  پرسشنامه

 هاینگرشافسردگی بک و  هایپرسشنامهواگرای این مقیاس به ترتیب با 

 =115/1P<، 18/1r)بوده و در جهت مورد انتظار  بخشرضایتمذهبی مسلمانان 

-، 115/1P<، 19/1r= )  (.28) استبوده 

این مقیاس برای اولین  :(Attachment Scale) مقیاس تعلقات دنیوی

تهیه و تنظیم شد که بر اساس منابع و  (27) گودرزییار، تقوی و بار توسط مهدی

)از جمله تعلق به مظاهر مختلف  های مختلف تعلقات دنیویمتون اسالمی، جنبه

مادی مثل ثروت، قدرت، شهرت، تعلق عاطفی، حفظ وضعیت موجود و ...( 

گویه و سه عامل اصلی تعلق به وضع موجود، تعلق به  31که شامل  استخراج شده

متغیر  500تا  1در این مقیاس نمره آزمودنی بین  مادیات و تعلق عاطفی است.

خواهد بود و نمرات باالتر بیانگر میزان وابستگی و تعلقات دنیوی بیشتر است. 

  شوند.گذاری مینمرهبه صورت برعکس  31و  51سواالت 

نشان دادند که این مقیاس از روایی و  (27) گودرزییار، تقوی و مهدی

پایایی مناسبی برخوردار است، بدین صورت که ضریب همبستگی مقیاس تعلقات 

به را  ناکارآمد هایپرسشنامه نگرشافسردگی و  پرسشنامهمقیاس صبر، دنیوی با 

. همچنین گزارش کردند 115/1در سطح  18/1و  02/1، -17/1ترتیب برابر با 

ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس برای و  78/1ضریب بازآزمایی برای کل مقیاس 

 گزارش شده است. 77/1کل نمونه 

 :روش اجرا

به منظور جلب همکاری دانشجویان توضیحات الزم در مورد هدف در ابتدا و 

به صورت شفاهی ارائه گردید. پس از آن سه  هاپرسشنامهپژوهش و نحوه تکمیل 

در و پس از اطمینان بخشیدن  در اختیار گروه نمونه قرار دادهنام برده،  سشنامهپر

در کمال  تاخواسته شد  هاآنمحقق، از  جانبداری از حفظ و امانت خصوص

با زدن عالمت  پرسشنامه هایصداقت، احساس و نگرش خود به هر یک از عبارت

رات ناشی از ترتیب تکمیل نشان دهند. الزم به ذکر است که در راستای کنترل اث

اثرات  وسیلهبدینتا استفاده شد  (29) سازی تقابلیمتوازناز روش ، هاپرسشنامه

 کنترل شود. هاپرسشنامهناشی از ترتیب تکمیل 

 
 هايافته

نفر رسید که  511های ناقص، تعداد نمونه به پس از کنارگذاشتن پرسشنامه

 ،=SD 8/3)سال  32تا  57ی در محدوده سن مرد 11و  زن 91از آن بین 

03/22M= ) های توصیفی پرسشنامه مراتب توکل و خرده قرار داشتند. ویژگی

 درج شده است.  5های آن برای زنان و مردان به صورت جداگانه در جدول مقیاس

های توکل، به منظور مقایسه دو گروه زنان و مردان در هر یک از مقیاس

 2استفاده شد. نتایج گزارش شده در جدول  tزمون شکرگذاری و تعلقات مادی، از آ

های مراتب آن است که زنان نسبت به مردان در تمام خرده مقیاس دهندهنشان

اند؛ اما در توکل و همچنین پرسشنامه شکرگزاری، نمرات بیشتری کسب کرده

 داری بین دو گروه مشاهده نشد.خصوص مقیاس تعلقات مادی، تفاوت معنی

 

 های مراتب توکل، شکرگزاری و تعلقات دنیویهای توصیفی و مقايسه نمرات مردان و زنان در مقیاسيژگیو .1 جدول

 متغیر
 نفر( 96) زن نفر( 66) مرد کل

df t P 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 15/1 90/1 507 29/8 0/00 73/7 35/31 92/7 9/01 نمره کلی

 15/1 1 507 88/3 15/23 73/0 11/57 89/0 17/25 حسن ظن

 15/1 12/3 507 87/3 00/51 77/3 2/7 98/3 07/9 رضا به قضا

 15/1 19/2 507 13/2 7/51 11/3 10/9 73/2 28/51 توکل عملی

 15/1 5/0 507 11/51 85 5/52 11 90/51 75/10 شکرگزاری

 59/1 35/5 507 53/51 15/19 52/57 15/85 33/58 81/17 تعلقات

 

های مناسب، منظور انتخاب گویهبه در اولین گام ساخت پرسشنامه حاضر و 

با مراجعه به منابع دینی از جمله قرآن کریم، نهج البالغه، صحیفه سجادیه، اصول 

گویه در ذیل سه عنوان توکل،  01االنوار و دیگر منابع دینی معتبر،  ارحکافی، ب

استخراج گردید. در  اولیه از منابع دینی هایگویهبه عنوان رضا به قضا و تفویض 

نفر از اساتید و متخصصان حوزوی و  51گویه در اختیار  01این  ،مرحله بعد

  تا با استفاده از شاخص نسبت روایی محتوا دانشگاهی قرار گرفت

(Content Validity Ratio (CVR)) شاخص روایی محتوا و  

(Content Validity Index (CVI))  ،به ارزیابی روایی محتوا پرداخته شود

متخصص و صاحب نظر قرار  51های انتخاب شده در اختیار بدین صورت که گویه

گویه در یک مقیاس سه  خواسته شد تا در ابتدا میزان ضرورت هر هاآنگرفت و از 

ای شامل ضروری است، مفید است اما ضروری نیست و ضرورتی ندارد، درجه

نند. سپس از متخصصین خواسته شد تا به هر گویه بر اساس میزان مشخص ک

مرتبط بودن، سادگی و روان بودن و وضوح و شفافیت، در یک مقیاس لیکرت 

 ای اظهار نظر نمایند. درجه0

نفر به عنوان  51(، در صورت انتخاب 31) (Lawshe) به اعتقاد الوشی

به ترتیب،  CVIو  CVRمقدار  ارزیاب به منظور بررسی روایی پرسشنامه، حداقل
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نمرات حاصل از  2باید باشد. بر اساس نتایج گزارش شده در جدول  89/1و  09/1

CVR  وCVI  پرسش، از حداقل مقدار مورد تأیید بیشتر بوده  51برای تمامی

 انتخاب شده، از روایی مناسبی برخوردار هستند. هایگویهاست، بنابراین 

 

يی محتوا به تفکیک هر گويه بر اساس . نتايج بررسی روا7جدول 

 CVIو  CVRآزمون 

 CVIنمره  CVRنمره  گويه

5 0 71/1 

2 2 7/1 

3 52 5 

0 09/1 71/1 

1 8 93/1 

1 2/5 7/1 

8 0 71/1 

7 8 93/1 

9 52 93/1 

51 52 93/1 

55 2 71/1 

52 8 93/1 

53 0 93/1 

50 2 7/1 

51 52 5 

51 0 93/1 

واریانس مجموع متغیرهای مورد بررسی، از روش تحلیل  یارزیاببه منظور 

نقطه شکست  هایاز شاخصها، تعیین تعداد عاملبه منظور های اصلی و مؤلفه

و تحلیل بار عاملی و میزان ارزش هر عامل و میزان ارزش  (Scree Plot) نمودار

 KMO (Kaiser-Meyer-Olkin. مقدار ضریباستفاده شد ماندهباقی

Measure) و آزمون کرویت بارتلت (Bartlett's Test of sphericity)  نیز

دهنده مناسب بودن نتایج بدست آمده که نشان (>115/1p) دار بوددر سطح معنی

 (.3)جدول  به منظور تعیین عوامل است

 و بارتلت KMO. نتايج آزمون ۳جدول 

KMO 
 آزمون بارتلت

 داریمعنی درجه آزادی کای دو

87/1 05/199 511 115/1 

 

ها ترسیم و بر ها، نمودار ارزش ویژه تمام عاملبه منظور تعیین تعداد عامل

ها با روش وایرماکس اساس آزمون اسکری کتل سه عامل تعیین گردید. عامل

 که دارند 5، سه مؤلفه مقدار ویژه بزرگتر از 5چرخش داده شد. بر اساس شکل 

در نهایت منظور تعیین تعداد عوامل است که ها به این نمودار نیز مؤید سایر روش

  .شدآشکار  3/5و  2/2، 9/0عامل با ارزش ویژه سه 

یک از عوامل را پس از چرخش، نشان  های هروزن عاملی گویه 0جدول 

توکل اشاره دارد.  یاست، به مراتب مقدمات هیگو 8عامل اول، که شامل داده است. 

توکل کردن به خدا و  زانیحسن ظن به خدا، ماز توکل مانند:  هاییعامل جنبه نیا

عامل  نیا نیبنابرا ،ردیگیمتوکل به خدا را در بر  جهیاعتقاد و باور فرد نسبت به نت

کل را به  انسواری از %81/31ظن، حسن نام گرفت. عامل  "به خداحسن ظن "

 خود اختصاص دارد. 

به  از خدا است، به رضایت 51و  9، 8، 1 هایگویهعامل دوم که شامل 

اشاره دارد. بنابراین این های زندگی عنوان قدرت برتر، رضایت از تغیرات و اتفاق

 واریانس از %11/50 ،قضا به رضا عامل. گردید نامگذاری "قضا به رضا"عامل 

 و گرفته بر در را کل نسواریا از %33/7ل آخرین عامداد.  اختصاص خود به را کل

شود که میزان توکل هایی را شامل میمل عبارت. این عابود گویه 1 از متشکل

های این عامل، تا دهد. در واقع گویهرا مورد بررسی قرار می فرد در عرصه عمل

و در عرصه  فراتر رفته به مفهوم توکل و رضا حد زیادی از محدوده باور و اعتقاد

رای این ب "توکل عملی"بنابراین عنوان  ،کندعمل میزان توکل فرد را ارزیابی می

 درصد از واریانس را تبیین  51/13در مجموع عوامل فوق عامل انتخاب شد. 

 .ندنمایمی

 های نیکویی برازش، از سه آماره شاخص برازندگیاز مجموع مالک

(Goodness of fit index) برازندگی یافتهتعدیل، شاخص (Adjusted 

goodness of fit index) و شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب 

(Root mean square error of approximation)  نیز استفاده شد. دو

تر باشند، به یکدیگر نزدیک چقدر هربرازندگی،  یافتهتعدیلشاخص برازندگی و 

تر مدل خواهد بود و کم بودن شاخص جذر برآورد دهنده برازش کاملنشان

ز به منزله مطلوبیت برازش مدل است. بر اساس نتایج واریانس خطای تقریب نی

 98/1حاصل از ارزیابی برازش، مقدار برازندگی و تعدیل یافته برازندگی به ترتیب 

بدست آمد که  11/1و شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب نیز  99/1و 

 مطلوبیت مدل است. دهندهنشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ین تعداد عوامل مکنونريزه جهت تعی. نمودار سنگ1شکل 
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 از عوامل پس از چرخش واريماکس يک هربرای  هاگويهبار عاملی هر يک از  .۴جدول 

 بار عاملی هاگويه

 (2r= 81/31)حسن ظن به خدا عامل اول: 

 ختم شود.تا آن کار به بهترین نتیجه  کندمیبسیج  ایگونههمین که در کاری به خدا توکل کنم، خدا تمام هستی را به  .2

 .کنممیمختلف زندگی، به خدا توکل  هایموقعیتدر کارها و  .3

 به نظر من کلید همه مشکالت در دست خداست و دیگران فقط وسیله هستند. .52

 خواهد.ها میبه نظر من خدا همیشه بهترین چیزها را برای همه انسان .53

 ه شاید این سختی به صالح او بوده است.کنم کاگر کسی را ببینم که در زندگی دچار سختی شده، به این فکر می .50

 .شودمیکم شده و خیالم آسوده  امنگرانی، کنممیزمانی که به خدا توکل  .51

 .ندانم را آن دلیل من چند هر، دارد و به صالح من است دلیل و حکمتی اتفاقی هر من نظر به .51

 

18/1 

18/1 

18/1 

11/1 

19/1 

87/1 

11/1 

 (2r= 11/50قضا )رضا به : دومعامل 

 شوم.بینم دیگران چیزهای مادی بیشتری از من دارند، ناراحت و پریشان میزمانی که می .1

 شوم.دهد، از خدا ناراحت و شاکی میزمانی که اتفاق بدی برایم رخ می .8

 شود.کنم خدا با من لَج کرده و فقط مصیبت و بدبختی نصیبم میگاهی اوقات احساس می .9

 هایم، دلگیر یا عصبانی هستم.استهاز خدا به خاطر مستجاب نکردن خو .51

 

19/1 

10/1 

11/1 

11/1 

 (2r= 33/7) عملیتوکل  :سومعامل 

 که برایم افتاده، احساس رضایت دارم. هاییاتفاقو  امگذشتهنسبت به  .5

 شد.ی میهایم جور دیگرگویم: کاش نتیجه تالشهایی که برای رسیدن به اهداف و آرزوهایم کرده بودم، میگاهی در مورد تالش .0

 چند توکل خوب است اما در پایان خودم هستم که باید راه حلی پیدا کنم یا کاری انجام دهم. هر .1

 ها نقش چندانی نداشته است.هایم تالش خودم بوده و خدا در آنعلت موفقیت .7

 ند تا اینکه چیز مشخصی از خدا بخواهم.را به من عطا ک خواهدمیخدا  آنچه هردهم اگر قرار باشد یکی از دعاهای من مستجاب شود، ترجیح می .55

 

17/1 

08/1 

15/1 

01/1 

07/1 

 

 ی فوق در تمام موارد مثبت و ضرایب همبستگی بین عوامل سه گانه

درج شده  1ی وابستگی عوامل به یکدیگر است. این ضرایب در جدول دهندهنشان

ر نسبت شود، ضرایب همبستگی عوامل با یکدیگاست. همانگونه که مشاهده می

 دهندهنشانتر است که داری پایینی کل به طور معنیها با نمرهبه همبستگی آن

زمان استقالل نسبی عوامل از یکدیگر است. همچنین به منظور بررسی روایی هم

 پرسشنامه مراتب توکل، همبستگی نمرات پرسشنامه مراتب توکل و عوامل 

مادی محاسبه شد. نتایج حاکی از آن با پرسشنامه شکرگزاری و تعلقات  گانهسه

همبستگی مثبت میان توکل با مؤلفه شکرگزاری و همبستگی منفی با مؤلفه 

 (.>115/1p) دار داردتعلقات مادی به صورت معنی

، نتایج آزمون کرونباخ مربوط به نمره کل پرسشنامه توکل به خدا 1در جدول 

شود، تمامی اهده میو سه خرده مقیاس آن گزارش شده است. همانطور که مش

 دار هستند.معنی 15/1دست آمده در محدوده کمتر از هنمرات ب
 

 های مراتب توکلو همسانی درونی خرده مقیاس همبستگیضرايب  .7جدو ل 

 هامؤلفه مقیاس
 توکل به خدا

 نمره کل توکل عملی رضا به قضا حسن ظن

 توکل به خدا

    5 حسن ظن
   5 **21/1 رضا به قضا
  5 **38/1 **15/1 توکل عملی
 5 **88/1 **8/1 **72/1 نمره کل

 **11/1 **10/1 **03/1 **15/1 شکرگزاری

 **-17/1 **-10/1 **-11/1 *-25/1 تعلقات مادی

 

 های آننتايج آزمون کرونباخ مقیاس توکل و خرده مقیاس .6جدو ل 

 داریمعنی آلفای کرونباخ مقیاس توکل
 15/1 71/1 حسن ظن

 15/1 7/1 رضا به قضا
 15/1 1/1 توکل عملی

 15/1 78/1 نمره کل
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ها و نمره های مختلف با سایر گویههمچنین با بررسی همبستگی بین گویه

که در جدول  طورهمان کل، به ارزیابی روایی پرسشنامه مراتب توکل پرداخته شد.

 در سطحدار و معنی به صورت حاضر پرسشنامههای تمام گویه شود،می مشاهده 8

115/1p< 8/1تا  23/1از  هاهمبستگیدامنه این  دارند. با نمره کل همبستگی 

و  0، 5های باالترین و گویه 52و  51، 51، 9 هایگویهمتغیر بودند. در این میان 

نتایج این بررسی  1. جدول نشان دادندکمترین میزان همبستگی را با نمره کل  1

 دهد.ان میرا به صورت خالصه نش

 

 مراتب توکل و نمره کل پرسشنامههای همبستگی بین گويهيب . ضرا5دول ج

 همبستگی گويه همبستگی گويه همبستگی  گويه همبستگی گويه

5 30/1 ** 1  23/1 ** 9 81/1 ** 53 12/1 ** 

2 15/1 ** 1  05/1 ** 51 10/1 ** 50 12/1 ** 

3 01/1 ** 8  11/1 ** 55 18/1 ** 51 81/1 ** 

0 30/1 ** 7  18/1 ** 52 13/1 ** 51 11/1 ** 

115/1p<  ** 

در این پژوهش عالوه بر روش آزمون کرونباخ، از روش بازآزمایی به منظور 

نفر از افراد گروه نمونه،  01بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شد. بدین صورت که 

ضریب بازآزمایی برای کل  قرار گرفتند. و بازآزمون هفته مورد آزمون درفاصله دو

بود. همچنین برای  دارمعنی 115/1به دست آمد که در سطح  78/1مقیاس 

وابسته استفاده شد. نتایج نشان  t، از آزمون ی پرسشنامهمقایسه نتایج دو بار اجرا

 کهطوریبهداد که میانگین آزمون نوبت اول و دوم بسیار به هم نزدیک است، 

 (.7جدول ) ندادی بین میانگین دو نوبت نشان تفاوت معنادار tآزمون 

 

 مراتب توکل با استفاده از روش بازآزمايی پرسشنامهوابسته برای بررسی پايايی  tن آزمو .9 دولج

 P به دست آمده t ارزش درجه آزادی انحراف معیار میانگین تعداد افراد آزمون

 آزمون نوبت اول

 آزمون نوبت دوم

01 

01 

52/03 

2/15 

93/51 

1/53 
88 72/2 N.S 

 

 گیرینتیجه بحث و
احادیث و روایات ، قرآن کریمدر این پژوهش تالش شده است تا با توجه به 

گیری سازه توکل و مراتب به منظور اندازه ایپرسشنامه السالم()علیهم ائمه اطهار

 پرسشنامهپس از طراحی  آن ساخته و روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گیرد.

نظر متخصص و صاحب 51کرگزاری و به منظور بررسی روایی محتوایی آن، از ش

گویه  51، نهایتاً کنندهارزیابیدر این حوزه کمک گرفته شد و بر اساس نظر گروه 

 های پایانی و دارای روایی محتوایی مناسب انتخاب شدند. به عنوان گویه

تحلیل عوامل اصلی از روش  پرسشنامهبه منظور بررسی ساختار عاملی این 

تحت  یک، هرعامل را آشکار ساخت که با توجه به محتوای  3استفاده شد که 

 معرفی شدند.  "توکل عملی"و  "رضا به قضا"، "حسن ظن به خدا"عنوان 

از دو روش بازآزمایی و آزمون آلفای  به منظور بررسی پایایی این پرسشنامه،

 پرسشنامهاین دو بار اجرای ضریب همبستگی بین  کرونباخ استفاده شد که

 72/1برای کل نمونه  ی کرونباخضریب آلفا و 78/1)بازآزمایی( در فاصله دو هفته 

(115/1p< به دست آمد که بسیار )است. بررسی روایی سازه  بخشرضایت

های کل مراتب توکل نشان داد که ضریب همبستگی بین نمره پرسشنامه

(؛ بدین >115/1p) بود 11/1مراتب توکل  شکرگزاری و پرسشنامهها در آزمودنی

معنا که هر چه توکل فرد بیشتر باشد، شکرگزاری او نیز بیشتر است. این نتیجه 

باشد. متغیر هماهنگ می 2زیرا با مبانی نظری  ،مؤید روایی سازه این مقیاس است

های گوناگون زندگی، به خدا ها و موقعیتبه عبارت دیگر، فردی که در عرصه

خدا برای او رقم  آنچه هرکند، کند و سرانجام امور را به او واگذار میمی توکل

 پندارد و در نتیجه بخاطر آن شکرگزار بزند را به عنوان بهترین اتفاق برای خود می

 

مقیاس توکل با  مراتب پرسشنامههمبستگی بین نمرات همچنین خواهد بود. 

فرد به  چه هرکه این معنی  به(. >115/1p) گزارش شد -17/1تعلقات دنیوی 

بیشتری داشته باشد، تحمل فقدان  و تعلق خاطر مظاهر مختلف دنیوی، وابستگی

 ترینکنندهتر خواهد شد، از طرفی اندیشه و عمل خود را تعیین آن برای او سخت

داند، که این مفهوم در نقطه عامل در دستیابی و تحقق تعلقات دنیوی خود می

حقیقت توکل به این  ، چنانچه بیان شدگیرده قضا قرار میمقابل توکل و رضا ب

مفهوم اشاره دارد که فرد، امور خود را به دیگری سپرده و خواست و تدبیر خدا را 

با  هاعاملها در خصوص همبستگی نتایج بررسی داند.می کنندهتعیینعامل 

مل با یکدیگر و عا 3برای احراز روایی نشان داد که هر  پرسشنامهیکدیگر و با کل 

 نشان داددار با نمره کل مقیاس مراتب توکل همبستگی مثبت و معنی

(115/1p< سرانجام اینکه نتایج نشان داد تمام .)مراتب توکل پرسشنامههای گویه 

که بیانگر انسجام درونی و روایی سازه  همبستگی مثبت معناداری با نمره کل دارند

 این پرسشنامه است.

مراتب توکل از  پرسشنامهکه  داده مطالعه حاضر نشان در مجموع نتیج

مناسبی برخوردار است و قابلیت استفاده در ایران را دارد.  سنجیروانخصوصیات 

قابل ذکر است که این پژوهش در گروه نمونه دانشجویان دانشگاه جهرم انجام 

فاده از شده است و نتایج آن صرفاً به همین جامعه قابل تعمیم است، همچنین است

آوری اطالعات و عدم همکاری یا عدم تمایل برخی از پرسشنامه به منظور جمع

های این پژوهش بوده دانشجویان جهت تکمیل پرسشنامه از دیگر محدودیت

 پرسشنامههای ارزیابی روایی برای این شود از سایر روشپیشنهاد میاست. 
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ه به عنوان اولین مقیاس همچنین با در نظر گرفتن این پرسشناماستفاده شود. 

های آتی و در راستای شود که در پژوهشپیشنهاد میارزیابی مراتب عالیه توکل، 

، مولفه مراتب توکل با سایر و بهزیستی روانیتبیین جایگاه توکل در سالمت 

 گیرد.متغیرهای سالمت روان مورد مطالعه و بررسی قرار 

 تضاد منافع

 طالعه وجود ندارد.گونه تضاد منافعی در این مهیچ

 تشکر و قدردانی
 ،یصالح نیو المسلم االسالمحجتجهرم،  هیحوزه علم دیاز اسات لهیوس نیبد

 سندگانینو ،پژوهش نیا حیو تصح نیکه در مراحل تدو یدیاسات ریمهربان و سا

  یدانشگاه جهرم و تمام یاز معاونت آموزش نیکردند و همچن ییرا راهنما

 .منمایییم یتشکر و قدردان مانهمیص محترم کنندگانشرکت
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Abstract 

Introduction: Different levels of trust in God have been introduced in both 

religious sources and experimental research as one of the components of mental 

health promotion. In this regard, the present study aimed to construct and validate 

the Trust in God Questionnaire (TGQ) based on Islamic sources. 

Methods: For this purpose, after extracting the items from the Holy Quran and 

religious sources, with the cooperation of 15 experts in religious and academic 

sciences, 16 items were selected in several stages. To evaluate the psychometric 

properties of this questionnaire, 150 students of Jahrom University participated in 

this study. Islamic-Iranian Gratitude Questionnaire (IIGQ) and Attachment Scale 

(AS) were used to check the validity. 

Findings: The reliability of TGQ was evaluated by two methods of retesting a 

sample of 40 people at 2-week intervals and internal consistency, the reliability 

coefficients were 0.87 and 0.82, respectively. Correlation coefficients between 

TGQ with IIGQ and AS were 0.55 and -0.58, respectively (p<0.001). Exploratory 

factor analysis identified three factors, which were called “Good impression and 

Trust”, “Satisfaction with fate” and “Operational Trust”, respectively. Moreover, 

the results of the present study showed that the scores of all items of TGQ were 

significantly correlated with the total score and all subscales with each other and 

with the total score. 

Conclusion: Therefore, the TGQ is psychometrically appropriate and reliable for 

measuring the three levels of trust. 

Keywords: Trust in God, Trust in God measurement, Questionnaire, Validation, 

Islamic psychology 
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