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                                                                                                                      چکیده  
ابتدا  .پژوهش حاضر با هدف ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش رشد اعتقادی انجام شده است 

های گوناگون و اصول و فروع دین اسالم تدوین  مبانی نظری و تئوری رشد اعتقادی بر مبنای نظریه
ها،  روایی محتوایی گویه.  شد سنجش رشد اعتقادی تهیهبرایهایی  بر اساس آنها گویه پس از آن .شد

% 75هایی که مورد توافق و تائید بیش از  با نظرخواهی از متخصصان مورد بررسی قرار گرفت و گویه
 ۀپرسشنامه تهیه شده، در مرحله اول، روی نمون. های مناسب انتخاب شدند  بود، به عنوان گویهانآن

 محاسبه شد، 82/0ها، ضریب اعتبار آزمون  دهوری داگردآپس از . آموزان اجرا شد  نفری از دانش200
 با کل 2/0 سئوال که همبستگی کمتر از 18با توجه به همبستگی هر سئوال با کل آزمون، تعداد 

تحلیل عاملی .  بود91/0آن میزان  ضریب اعتبار آزمون محاسبه شد که  حذف و مجدداً،آزمون داشتند
 مقیاس با ، درصد واریانس نمرات رشد اعتقادی64 از سئواالت رشد اعتقادی بیانگر این بود که بیش

                                                 
  .تربیتی آزاد اسالمی واحد گرمسار و دانشجوی دوره دکتری روانشناسی  علمی دانشگاههیئتعضو  .∗

 .علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ئتعضو هی .∗∗
1. Scale of Belief  Development 
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 هر سئوال با هر عامل در بهترین میانپس از چرخش عوامل، همبستگی  .شود  تبیین می،ساخته شده

برای هنجاریابی، پرسشنامه روی .  عامل نامگذاری شدندپنجحالت مشخص گردید، که بر اساس آن 
توان از این پرسشنامه  در نهایت می. یک جنسیت تهیه شدآموز اجرا و جداول نورم به تفک  دانش600

  . استفاده کردگوناگون پژوهشهای  دادن انجامبرایآموزان  گیری رشد اعتقادی دانش برای اندازه

  رشد اعتقادی ، سنجش،  مقیاس، هنجاریابی،ساخت: ها هکلید واژ

       مقدمه و بیان مسئله
شناسان دینی بوده است   جامعهمیانات مناقشه برانگیز در تعریف عملیاتی دین همواره یکی از موضوع

رویکرد کارکردگرا و رویکرد : در ادبیات مربوط به تعریف دین دو رویکرد وجود دارد ).1983، 1تورنر(
 که گیرد ای در نظر می  پدیدهمثابهرویکرد کارکردگرا عمدتا دین را به ). 1994، 2گریل و توماس(جوهری 

 یا معنایی غایی  نظام معنایی فراگیر، مثل انسجام اجتماعی، یا روانی خاصای اجتماعیدار کارکرده عهده
 طبق این  در نتیجه.فهمند رویکرد جوهری دین به همان ترتیبی است که مردم عادی آن را می. است

 تعاریف، دین عبارت است از باورها و عباداتی که ناظر به موجودات مقدس متعالی و الگوهای اجتماعی
هیچ فرهنگی در گذشته یافت  .)1378، سالمیبه نقل از شیخ اال( ،)1970 ،3روبرتسون(مرتبط با آنهاست 

رسد که در آینده نیز فرهنگی  شود که دین به معنای وسیع در آن جایی نداشته باشد و به نظر هم نمی نمی
 انگیزه روانی است که ریشه در دینداری یک ).1368 ترجمه نظریان، ،فروم(غیر از این بتواند به وجود آید 
به همین دالیل  .است یک نیاز دقیق و همگانی بشر دین ).1368 ،مدرسی(فطرت و سرشت انسان دارد 

در تاریخ مطالعه روانشناسی دین،  .شود روانشناسی تلقی می است که روانشناسی دین یکی از مباحث مهم
دین  .تفاوت قائل شده است 6 و دین شخصی5 نهادی دینمیان غیر قابل انکار است، او 4نقش ویلیام جیمز

نهادی را از فرهنگ جامعه و دین شخصی را از تجربیات عرفانی افراد و بدون توجه به فرهنگ جامعه از 
 کودک با پدرش مورد ۀرا در رابط   دین7فروید). 1370 ،یونگ، ترجمه سروری(سازد   یکدیگر متمایز می
 ش فرد و خاطره تجربه کودکی که پدر8 پدر را بر اساس سائق– خدا  او عقیده.تتوجه قرار داده اس

 در تمدن بشری بازی کرده نقش اساسیاو معتقد است که دین  .قدرتمند و کمک کننده است، بنا می نهد
 9تولس). 1964فروید ( سازد کننده در آینده امیدوار و مطمئن می زیرا ما را برای یک زندگی ارضاءاست،

هایی که   مانند غرایز، نیایش، تفسیر مذهبی و تجربه عرفانی را به منزله فرایندگوناگونوامل نقش ع) 1923(
  . مورد بررسی قرار داده است،برخی هشیار و برخی ناهشیارند

                                                 
1. Tourner                          2 .Grill & Thomas                          3. Rubertson                       
4. William james                5. institutional religion                   6. personal religion 
7 .Freud                              8. drive                                           9. Thuless 
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های مذهبی به کار برده  های روانکاوی در زمینه مذهب را در ارتباط با اعمال و تجربه یافته) 1924( 1میلر
آلپورت نیز مطالعات . داند  کمال جویی و برتری طلبی میبرای ی به خداوند را کوشش گرایش2آدلر. است

   ).1381 ،کراسکیان موجمباری(جامعی را در باب دین انجام داده است 
توجه به دین را در  توان یافت که همانند ایران،  توجه اکثر جوامع به دین، کمتر کشوری را میبا وجود

غایتهای پرورشی تعلیم و تربیت جمهوری . یم و تربیت خود قرار داده باشدغایتهای پرورشی نظام تعل
 تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسالمی و بسط بینش الهی بر .1 : ازاند می ایران در بعد اعتقادی عبارتاسال

  قانون اساسی در13 و 12با مراعات اصول ) ع(و ائمه معصومین ) ص(اساس قرآن کریم و سنت پیامبر 
 پرورش روحیه مبارزه با کفر، شرک، نفاق و همه مظاهر .2. مورد پیروان مذاهب اسالمی و اقلیتهای دینی

همچنین این غایتهای ). 1367 ماه طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران، خرداد(آنها 
آموزان به صورتی متناسب  با در نظر گرفتن تحول روانشناختی دانش ،گوناگونپرورشی در مقاطع تحصیلی 

خودشناسی، : مثال در دوره دبیرستان، که مورد توجه این پژوهش است، غایتهایی چون. اند تدوین شده
آموزان  تدالل دانشکسب معارف دینی، فضائل اخالقی، ارزشهای مکتبی، پرورش تواناییهای عقالنی و اس

 رشد شناختی نوجوان در مرحله انتزاعی .ندتهای دوران نوجوانی هسکه متناسب با ویژگیتدوین شده است 
، از نظر داراست...  عدالت، خلقت وهمانند ، مسائل انتزاعی دینی را برای تفکر دربارۀاست و آمادگی الزم

ام و به کجا  از کجا آمده: اجتماعی در پی کسب هویت و یافتن پاسخ سئوال اساسی انسان که –روانی 
با . ز بیشتر در مرحله عرفی و تعدادی نیز در مرحله پس عرفی قرار دارنداز نظر اخالقی نی .روم؟ است می

در نظرگرفتن غایتهای پرورشی و ویژگیهای نوجوانی، الزم است که عناصر دین را نیز مشخص نمود و 
  .سپس به تلفیق این سه جنبه به عنوان مبانی نظری این پژوهش پرداخت

 دستورات ) اساس و ریشه را دارند و به حکم پایه، عقایدی ک) الف: دست کم از دو بخشهر دین
جاست بنابراین کامال ب. ست، تشکیل شده استهای عقیدتی و برخاسته از آنها عملی که متناسب با آن پایه

اصول دین و ). 1375 ،مصباح یزدی(اند  که دانشمندان اسالمی اصطالحهای اصول و فروع دین را به کاربرده
، امر به معروف، نهی از  حج و فروع دین شامل نماز، روزه،ت، معاد، عدل و اماممذهب شامل توحید، نبوت

 که هر یک از آنها بیانگر بخشی از اعتقادات و اعمال دین اسالم کات، تبری و تولی است،ذمنکر، خمس، 
  . رود یک فرد مسلمان به تمامی آنها عمل کند هستند که انتظار می

های   ادیان دنیا به رغم تفاوتهایی که در جزئیات دارند، عرصهۀ هممیان 3به نظر گالک و استارک
توان آنها را ابعاد مرکزی  ها که می این عرصه. شود مشترکی وجود دارد که دینداری در آنجا متجلی می

  ).1378 ،به نقل از سراج زاده(مدی ا عاطفی و پیابعاد اعتقادی، مناسکی،: دینداری به حساب آورد عبارتند از
توان از مبانی نظری مدل گالک و استارک و دین اسالم استنباط نمود، چند بعدی بودن دین  می را آنچه

توانیم دین اسالم را با مدل  با این استدالل می .است که اکثر پژوهشگران این حوزه بر آن توافق نظر دارند
م، با اعمال واجب مانند بعد اعتقادی یا باورهای دینی در اصول دین اسال. گالک و استارک تطبیق دهیم

                                                 

1. Miller                        2. Adler                 3. Glock & Strak  
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بعد مناسکی آن با اعمال دینی، بعد تجربی یا عاطفی نیز با عواطف و احساساتی مثل ترس ... نماز، روزه و 

مدی آن نیز با رفتارهایی چون حجاب، پرهیز از خوراکیهای حرام، یا و بعد پاز خدا، توبه و تقرب به خدا،
ری، آشنایی با باورهای اصلی اسالم و قبول آنها با شناخت و زیر بار حکومت ظالمان نرفتن، و در بعد فک

  . آگاهی کامل و نه بر اساس تقلید ناآگاهانه، مطابقت دارند
اصول و فروع دین اسالم، غایتهای : بنابراین چهارچوب نظری این پژوهش شامل سه قسمت است 

رود که نوجوان   انتظار می.وجوانی نپرورشی نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران و ویژگیهای دوران
 زیرا هم از نظر تحول پذیرش اصول و فروع دین نائل گردد،ایرانی در مقطع متوسطه به درک و 

به سطح کافی برای درک این مفاهیم رسیده )  اجتماعی و اخالقی-شناختی، رشد روانی رشد(روانشناختی 
که غایتهای پرورشی الهام گرفته از دین اسالم را و هم در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران 

  .داراست، پرورش یافته است

  پیشینه پژوهشی مرتبط با تحقیق
ای گوناگونی نیـز بـرای سـنجش ابعـاد          ه مقیاس وجود دارد،  که در این زمینه      متفاوتی نظری   مباحثعالوه بر   
 1،هیـل و هـود  (انـد   سیم بنـدی شـده    تقـ  گروها در هفده    هاین مقیاس . اند  شده ساخته مذهبی و  دینی گوناگون

  ):  ترجمه آذربایجانی و موسوی،1382
  )1989 ،گیل ،1988 ،، کاتز1997 ،لوکا و همکاران( 2 اعتقادات و اعمال دینیمقیاسهای
 )1988، آلتی میر و کاتز 1990،پستویت( 3دینی نگرش مقیاسهای

 )1967 ، راس، آلپورت و1993 ،ریان و همکاران (4جهت گیری مذهبی   مقیاسهای

 )1993 ،کارانهمبنسون و  ،1989 ،آلتر (5 رشد دینیمقیاسهای

 )1988 ،، آلتی میر1995 ،پیفر و والتی (6 تعهد مذهبی و نقش دین در زندگیمقیاسهای

 )1981، هیسه 1976ادواردز  (7 تجربه دینیمقیاسهای

 )1990 ،شارپ( 8های شخصیاخالقی یا ویژگی / دینی مقیاسهای

  )1966 ،، گالک و استارک1976دیونگ و همکاران  (9 چند بعدی دینداریهایمقیاس      
 

                                                 
1  . Ralph W. hood & Peter C. hill            2. scales of religion beliefs & practices                  
3. scales of religion attitude                     4. scales of religion orientation 
5. scales of religion development           6. scales of religion commitment & involvement 
7. scales of religion experience  
8. scales of religion/moral values or personal characteristics                                              
9. multidimensional scales of religion      
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 )1990 و1988پارگامنت و همکاران، ( 1هل مسئل کنار آمدن با دین و حمقیاسهای

 )1975 ،، هود1991 کاس و همکاران (2 معنویت و عرفانمقیاسهای

 )1994 ،، باست و همکاران1968 ،گورسوچ (3 مفهوم خدامقیاسهای

 )1966 ،، ویگینز1996ون و فرانسیس گیبس (4 بنیادگرایی دینیسهایمقیا

 )1974 ،رای و ناجمن (5 نگرش به مرگ و زندگی پس از آنمقیاسهای

 )1983 ،، ریتزما و یونگ1983گورسوچ و اسمیت  (6 مداخله الهیمقیاسهای

 )1995 ،، سابکویاک و انیرایت1989 ،دوا (7ت عفو و گذشمقیاسهای

 )1983 ،، سیلورمن و همکاران1955 ،داینز( 8نهادی دین مقیاسهای

 )1981 ،، لونسون1959 ،روکیچ (9 ساختارهای مرتبط با دینمقیاسهای

  .اند گیری است که برخی از آنها در باال معرفی شده  مقیاس اندازه121این هفده طبقه شامل 
هبی یا بعد عقیدتی دین، در پژوهش خود ابعاد دینداری را شامل اعتقاد مذ) 1379(همچنین طالبان 

مقیاس ) 1378(محمدی . داند مناسک مذهبی یا بعد رفتاری دین، تعهد مذهبی یا اهمیت دین در زندگی می
 و روایی و اعتبار آن را مورد نمایی شهر تهران را تهیه کردهآموزان دوره راه سنجش نگرش دینی دانش

 ماده در 25رهای دینی را ساخته است، که دارای مقیاس سنجش باو) 1380( گلزاری. بررسی قرار داده است
ظر گرفتن نقش مذهب در های مذهبی و در نلیتهای عمل به واجبات، عمل به مستحبات، فعا زمینه

 و آلفای 76/0ضریب اعتبار آزمون از طریق بازآزمایی . های زندگی افراد قرار داردگیریها و انتخاب تصمیم
، ر مبنای الگوی نظری گالک واستارک پژوهش خود را ب،)1380(کی ز . به دست آمده است94/0کرونباخ 

پرسشنامه سنجش نگرش دینی را تهیه کرده ) بعد شناختی، عاطفی و رفتاری(گانه نگرش  آلپورت و ابعاد سه
مقیاس سنجش هویت دینی نوجوانان شهر تهران را بر اساس نظریه ) 1381(کراسکیان موجمباری . است

 سئوالی او پنج نوع هویت را 50یابی ساخته است، پرسشنامه  درباره نوجوانی و هویتاریکسون و مارسیا 
 .برآورد شده است 82/0 تا 35/0 میاننماید و ضرایب اعتبار آنها با روش آلفای کرونباخ  مشخص می

و ده اند   نوجوان ایرانی را ساختهآموزان  پرسشنامه سنجش نظام ارزشی دانش،)1383(آبادی و نوروزی  لطف
  گزارش 92/0ست که ضریب اعتبار آن  ارزش دینی ایکی از آنهااند،  دادهگیری قرار  ارزش را مورد اندازه

  .شده است

                                                 
1. scales of religion coping & problem solving       2. scales of spirituality & mysticism                            
3. scales of god concept                                           4. scales of religion fundamentalism 
5. scales of death / after life views of                      6. scales of divine intervention 
7. scales of forgiveness                                            8. scales of institutional religion 
9. scales of related constructs 
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 رشد اعتقادی و اهمیت آن در دنیای امروز، زمینۀحال با توجه به قدمت طوالنی مباحث نظری در 
  تبعیض نژادی، جنگ، ظلم وچرا که وجود. شود ضرورت توجه علمی به این مقوله بیشتر احساس می

وریهای نوین به ا و فن بیانگر این است که رشد اعتقادی با رشد تکنولوژیگوناگونعدالتی در جوامع  بی
چرا . صورت هماهنگ رخ نداده و همین امر موجب به وجود آمدن این مشکالت برای انسانها شده است

نکته بسیار مهم . بودیم نمی شاهد چنین مسائلی آنها وجود داشت، امروزه میانکه اگر هماهنگی و تناسب 
د و شناسایی روشهای موثر آموزشی و شو  میاین است که رشد اعتقادی در سایه آموزش و تربیت ایجاد

های  همچنین ارزیابی میزان تحقق غایت وتواند اثرات قابل توجهی در این زمینه داشته باشد تربیتی می
  .پذیر استر امکانفقط با داشتن ابزاری معتبپرورشی 
 اعتقادی، ساخت پرسشنامه سنجش رشد :از اند ای رسیدن به اهداف زیر که عبارتپژوهش بر این

 پژوهشهای  دادنآموزان و ایجاد بستری مناسب برای انجام دانش هنجاریابی پرسشنامه تهیه شده در جامعه
   .است ده ش انجامگوناگون

  روش

  جامعه آماری
 در مقطـع    79-80آموزان دختر و پسر شهر تهـران کـه در سـال تحـصیلی                  دانش جامعۀ آماری این پژوهش،   

  .، بودنداند متوسطه به تحصیل اشتغال داشته

  گیری  نمونه و روش نمونه
در مطالعه مقدماتی با استفاده از .  این پژوهش در دو مرحله، مطالعه مقدماتی و اجرای نهایی انجام شد

ورش به صورت  آموزش و پر16 و 13، 10، 6، 1ای، ابتدا مناطق  های چند مرحل گیری طبقه روش نمونه
آموز به   دانش20و از هر مدرسه ) و پسرانهدخترانه ( سپس از هر منطقه، دو مدرسه تصادفی انتخاب شد

  . نفر بود200نمونه پژوهش در این مرحله . صورت تصادفی انتخاب شد
 19 و 11، 9، 7، 2ای، ابتدا مناطق  ای چند مرحله  طبقهگیری مرحله اجرای نهایی با استفاده از نمونه در

آموز به صورت تصادفی   دانش60 دو مدرسه و از هر مدرسه  و از هر منطقه،به صورت تصادفی انتخاب شد
  . نفر بود600نمونه پژوهش در این مرحله . انتخاب شد

  ابزار پژوهش
 مراحل زیر جهت سنجش رشد اعتقادی ای بود که با استفاده از پژوهش آزمون محقق ساخته ابزار
  .آموزان تهیه گردید دانش
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رشد اعتقادی به مجموعه . برای ساخت این آزمون ابتدا چهارچوب نظری رشد اعتقادی تعریف شد. 1
  . که با مدل گالک و استارک نیز منطبق شده است، شدهع دین که در دین اسالم وجود دارداصول و فرو

 ماده جهت سنجش رشد 69ین شده و ارائه تعاریف عملیاتی از آنها، ارچوب تعی با توجه به چ.2
  .اعتقادی طرح شد

 نفر از 30ها، فرم تجربی مقیاس تنظیم شد و برای بررسی روایی محتوایی در اختیار   پس از تهیه ماده.3
 با  نفر دیگر از متخصصان روانشناسی15 نفر از آنها تحصیالت حوزوی و 15، که گرفتمتخصصان قرار 

پس . کردندهای مقیاس اعالم   هر یک از مادهبارۀ نظر خود را در وددرجه علمی فوق لیسانس و باالتر بودن
 در فرم تجربی قرار گرفتند و بقیه ،آنها بود% 75هایی که مورد تائید  از بررسی و تحلیل نظر متخصصان، ماده

 . شدها تایید با این روش روایی محتوایی ماده. ها حذف شدند ماده

 .آموزان اجرا شد  نفر از دانش200روی  العه مقدماتی، ابتدا پرسشنامه در مرحله مط.4

برای برآورد اعتبار پرسشنامه، همـسانی درونـی سـئواالت و ضـریب اعتبـار آزمـون از روش آلفـای                 . 5
 . کرونباخ محاسبه شد

بـستگی هـر سـئوال بـا کـل      با توجه به هم. به دست آمد  82/0ضریب اعتبار پرسشنامه در این مرحله       . 6
 . با کل آزمون داشتند، شناسایی و حذف شدند2/0 سئوال که همبستگی کمتر از 18آزمون تعداد 

 سـئوال  51، مجددا ضریب اعتبار آزمـون بـرای         شد سئوال حذف    18،   سئوال 69در این مرحله که از      . 7
 . به دست آمد91/0باقی مانده محاسبه شد که ضریب 

، برای بررسـی دقیـق تـر از         کرده بودند  تأیید متخصصان   راروایی محتوایی پرسشنامه    عالوه بر اینکه    . 8
 دانش آموز که با تایید کادر اجرایی مدرسه از نظر رشـد         45 هبه این ترتیب ک   . روایی همزمان نیز استفاده شد    

 دانش آمـوز    45ت    به سئواالت آزمون پاسخ دادند و نمرات آنها با نمرا           ، قرار داشتند   باال یاعتقادی در سطح  
نتایج نشان داد کـه بـا       . مورد مقایسه قرار گرفت      t دیگر که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، با آزمون         

اطمینان رشد اعتقادی گروه اول بیشتر از گـروه دیگـر اسـت، بنـابراین آزمـون سـاخته شـده توانـایی                       % 99
 .آموزان را از نظر رشد اعتقادی داراست تشخیص دانش

 منظور بررسی روایی سازه و شناسایی عوامل موجود در سئواالت آزمون از تحلیل عاملی اسـتفاده                 به. 9
 . شد

کلین و بارتلت در تحلیل عاملی سئواالت رشد اعتقادی، اومایر، نتایج آزمون کایرز -1جدول شماره   
 

اوکلین،  مایرز،کایرآزمون کافی بودن حجم نمونه   854/0  

قریب کا اسکوئرت، آزمون کرویت بارتلت  816/3831  

 1176 درجه آزادی
000/0 سطح معناداری  
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 بودن نتایج در معنادار که با توجه به  آزمون شد تحلیل عاملی دادنگیری برای انجام ابتدا کفایت نمونه 

ماتریس همبستگی % 99دهد که با سطح اطمینان   نتایج آزمون بارتلت نشان می. تائید شد%99سطح اطمینان 
 . است، بنابراین حداقل شرایط الزم برای انجام دادن تحلیل عاملی وجود داردمعنادارها دارای اطالعات  هماد

 لسپس آزمون اسکری کت .های اصلی انجام گرفت ها به روش مولفه تحلیل عاملی دادهبه این ترتیب 
نمودار ( مشخص شد ،دهد مییشنهاد ها را پ های قابل استخراج در میان داده که تعداد تقریبی عامل) 1966(

  ).دهد وامل موجود در آزمون را نمایش می، تعداد ع1شماره 
 14) های موجود در هر عامـل       مجموع مجذورات ضرایب عاملی ماده    ( عوامل   1های ویژه با توجه به ارزش   

ی را   قرار گرفته و واریـانس رشـد اعتقـاد         1ها باالی ارزش ویژه        درصد از واریانس کل نمره     09/64عامل با   
امل ـ عـ  14ین به   ـدرت تبی ـاما از آنجا که این ق     . این نشان دهنده مناسب بودن آزمون است       هـککند    تبیین می 

بررسـی   ئواالت و عوامـل   ـ سـ  میانبستگی  ـت که ماتریس هم   ـده، الزم اس  ـش هوجود در آزمون نسبت داد    ـم
 . شده است نمایش داده3/0در این جدول همبستگیها یا بارهای عاملی حداقل . شوند

 عوامل و سئواالت را نشان می دهد، اما برای دستیابی به بهترین ساختار میان همبستگی 3یوست شمارهپ
ش به روش واریماکس انجام ـ بار چرخ21های اصلی پس از  ها به روش مولفه املی، تحلیل عاملی دادهـع

 هر سئوال میانهمبستگی  ضریبخراج عوامل، بر اساس ـاست. دـنجر شـ عامل م5تخراج ـت که به اسـگرف
برای مثال . ها و هر عامل به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد سئوالمیانو عامل انجام شد، همبستگی باال 

. دار ندارد ابستگی معن هم ولی با هیچ عامل دیگر، دارد1اره  همبستگی باالیی با عامل شم57سئوال شماره 
   عامل اصلی استخراج گردید5و در نهایت  ند با هم ادغام شدای مشترکی داشتهبرخی عاملها که سئوال
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1 ۀنمودار شمار  
 آزمون اسکری کتل برای تعیین  عوامل موجود در سئواالت رشد اعتقادی

                                                 
1 .Eigen value 
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  2نمودار شماره 
  های اعتقادی در فضای چرخش داده شده نمودار مولفه

های آزمون نشان داده شده که پس از چرخش عوامل به لر عاملی سئوا بهترین ساختا2ماره در نمودار ش
 همبستگی منفی وجود ،ا و عوامله برخی از سوالمیانقبل از چرخش . ترین شکل در آمده است ساده

ای نیز در  ی قابل مالحظه رفتن ضرایب همبستگی منفی، هماهنگ میان اما پس از چرخش عالوه بر از.داشت
  .یابی به ساختار عاملی مناسب استخراج عوامل انجام شدپس از دست. ردیدا ایجاد گههمبستگی

  
  عوامل موجود در آزمون و محتوای سئواالت مربوط به هر عامل -  2جدول شماره 

 

 ردیف
عوامل موجود در 

 زمونآ
 نام عوامل 1شماره سئواالت مربوط به هر عامل

 1عامل  1
40-26-23-41 -37-22-36-32 -25-21- 42 -28-39-

27-31  
 عواطف دینی

 باورهای دینی 14-16-11-21-10-7- 25-32-18-22 2عامل  2

 باورهای دینی 45-42- 48-49-46-21 3عامل  3

 دانش دینی 16-29- 45-19-44-43 4عامل  4

 آثار دینی 28-12-13-5-6-37 5عامل  5

 اعمال دینی  40-37-27-29-2-13-44-22 6عامل  6

  دینیدانش 8- 31-38-30-19 7عامل  7

                                                 
 ست   شماره سئواالت بر اساس پرسشنامه پیوست ا. 1
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  عوامل موجود در آزمون و محتوای سئواالت مربوط به هر عامل - 2جدول شماره ادامه 

 

 دانش دینی  33-16-35-3-8-36 8عامل  8 

 دانش دینی  20-14-4-33-21 9عامل  9

 دانش دینی 24-20-15-8 10عامل  10

 باورهای دینی 47-39 11عامل  11

 باورهای دینی 20- 34-17-42-10 12عامل  12

 دانش دینی 24-9 13عامل  13

 باورهای دینی  1-5 14عامل  14

  
های رشـد اعتقـادی و         مولفه میانبه منظور نامگذاری عوامل بر اساس ماتریس همبستگی چرخش یافته           

،  نمـایش داده شـده     2عوامل شناسایی شده، سئواالت مربوط به هر عامل شناسایی شده و در جدول شـماره                
  .ه استوجه به محتوای سئواالت هر عامل، نامگذاری صورت گرفتبا تسپس 

 به منظور کـاهش تعـداد       ،این نامگذاری عوامل یکی از دشوارترین مراحل تحلیل عاملی است، با وجود          
 ایـن  2عوامل و همسو نمودن آنها با مبانی نظری مطرح شده در پیشینه پژوهش، باتوجه بـه جـدول شـماره             

 نـشان  ،البته ذکر این نکته که تعداد عوامل با اصـول و فـروع دیـن هماهنـگ اسـت      . عوامل نامگذاری شدند  
 محـدود سـاختن عوامـل و        بـه منظـور   در عین حال    . با مبانی نظری است    دهنده منطقی بودن رابطه سئواالت    

  . عامل تعیین شدند5ادغام آنهایی که با یکدیگر مشترک هستند تعداد 
  

  نهاییعوامل استخراج شده  -  3جدول شماره 
 شماره سئواالت هر عامل نام عوامل عوامل

  31-27-39- 28-42-21-25- 32-36-22-37- 41-23-26-40 عواطف دینی 1
-10-47-39-45-42-48-49-46-21-22-18-32-25-7-11-16-14 باورهای دینی 2

17-34-20-1-5 

-33-4-14-20-36-8-3-35-16-33-19-30-38-31-44-43-45-29- دانش دینی 3
21-15-8-24-9 

 37-6-5-13-12-28 آثار دینی 4

 22-44-13-2- 29-27-37-40 اعمال دینی 5
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  یابی آزمونرهنجا
 600آموزان مقطع متوسطه، ابتدا پرسشنامه در مورد  به منظور هنجاریابی پرسشنامه تهیه شده برای دانش

رشد  های رهـنمپس از آن . شدرا ـ اج،دـدنـگیری تصادفی انتخاب ش که به روش نمونه وزـآم دانش
 نده شدـای دو گروه مستقل مقایسه برای مقایسه میانگینtتفاده از آزمون ـتقادی دختران و پسران با اسـاع
  ).4جدول شماره (

های رشد اعتقادی دختـران و پـسران تفـاوت             بین میانگین نمره   ،درصد اطمینان  95تایج نشان داد که با      ن
زیـرا بـین میـانگین      . دجداول نرم بـه تفکیـک جنـسیت تهیـه شـ            ،به همین دلیل  .  آماری وجود دارد   معنادار
هـای پـسران بیـشتر از      آمـاری وجـود دارد و نمـره        معنـادار های رشد اعتقادی دختران و پسران تفاوت          نمره

یع فراوانی جداگانه طبقه بندی     های دختران و پسران در جداول توز        برای هنجاریابی ابتدا نمره   . دختران است 
سـپس از روش    . فراوانی تراکمی و فراوانی تراکمی هر طبقه به صورت جداگانه محاسبه شـد              و فراوانی،  شد

رشد نورمهای   Z وT های استاندارد  ها به رتبه درصدی و نمره فراوانی تراکمی زیر عدد میانی و تبدیل نمره
هـا را بـه     آزمودنیهـای خـام       تـوان نمـره     ول مـی  با استفاده از این جدا    . اعتقادی دختران و پسران محاسبه شد     

آن را   T در نمره اسـتاندارد      10 و انحراف استاندارد     50های استاندارد تبدیل کرد و با توجه به میانگین            نمره
   .تفسیر نمود

  

  مقایسه نمرات رشد اعتقادی دختران و پسران -  4جدول شماره 
  گروه  تعداد  میانگین  انحراف استاندارد  t  یمعنادارسطح 

  06/2  %95 اندختر  299  49/301  62/34
  پسران  266  84/307  47/38

  
   رشد اعتقادی پسرانورم ن-  5جدول شماره 

 Tمیانی فراوانی تراکمی زیر عدد رتبه درصدی  نمره  طبقات فراوانی فراوانی تراکمی 
67 1/95  253 262 18 210-198  
59 3/80  5/213  244 61 197-185  
51 5/54  145 183 76 184-172  
44 9/28  77 107 60 171-159  
39 8/12  34 47 26 158-146  
35 01/6  16 21 10 145-133  
31 8/2  5/7  11 7 132-120  
28 3/1  5/3  4 1 119-107  
24 5/0  5/1  3 3 106-94  
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   رشد اعتقادی دخترانورمن -  6جدول شماره 

T طبقات فراوانی فراوانی تراکمی فراوانی تراکمی زیر عدد میانی رتبه درصدی نمره 
71 3/98  294 296 4 210-200  
62 9/89  269 292 46 199-189  
55 9/70  212 246 68 188-178  
50 3/51  5/153  178 49 177-167  
45 4/32  97 129 64 166-156  
41 7/17  53 65 24 155-145  
38 7/10  32 41 18 144-134  
34 5/5  16 23 14 133-123  
30 3/2  7 9 4 122-112  
28 2/1  5/3  5 3 111-101  
24 5/0  5/1  2 1 100-90  
22 2/0  5/0  1 1 89-79  

گیری                                                                                                             بحث و نتیجه
 و مورد توجه پژوهشگران حوزه دین انگیز برسنجش رشد اعتقادی یکی از مسائل چالش گیری و اندازه

 برای متفاوتاست که وجود ادیان گوناگون نیز بر دشواری این موضوع افزوده است، وجود مقیاسهای 
د گیری رش  اندازهۀهای علمی در زمین اما برخالف این تفاوتها و مناقشه ، دلیلی بر این ادعاست،سنجش

 با توجه به مبانی اعتقادی این پرسشنامه. انی نظری وجود داردهای مشترک، به ویژه از نظر مب اعتقادی، زمینه
مسلمانان، اصول و فروع دین، که هماهنگی آن با مدل پنج بعدی گالک و استارک در ابتدای این مقاله بیان 

که  ای روایی و اعتبار آن دارد، به گونهمشخصات روانسنجی این پرسشنامه، حکایت از . شد، تهیه گردید
زیر نیز باید مد نظر اما محدودیتهای . ز آن برای دستیابی به اهداف علمی و پژوهشی استفاده نمودتوان ا می

ها را پاسخهای آزمودنیممکن است ایی صوری است، که به قول ثرندایک این آزمون دارای رو. 1 :قرار گیرند
اوت دارد، یعنی ممکن است  رشد اعتقادی با رفتارهای مبتنی بر اعتقادات دینی تف.2. دچار سوگیری نماید

این موضوع را .  اما به همان دانش دینی که دارد نیز عمل ننماید،فردی نمره باال کسب کنددر این آزمون 
اند که رشد   نشان دادهمتفاوتهای  اگرچه پژوهش.شاید بتوان یک انتقاد مشترک در این زمینه دانست

 دارد و این نتایج با مبانی نظری متعارفان است و توزیع های انسیوامع، دقیقا شبیه سایر ویژگاعتقادی در ج
فر  ساالری(یز هماهنگی دارد ن) ها طبیعی استداری انسان  میزان دینمیانیعنی وجود تفاوت (اعتقاد دینی 

شود،  میشرط اصلی بسیاری از کارها محسوب  از آنجا که در کشور ما داشتن اعتقادات دینی .3 ).1382
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این موضوع آن قدر اهمیت . و مرزی قائل شد اعتقادات واقعی و تظاهر به آنها خط میانن توا بنابراین نمی
با توجه به این . شدیمرو  ه روب با دشواریهای عدیدهاین پژوهش آوری اطالعات  گرددارد که در زمان 

پژوهشهای در از این آزمون صرفا . 1: شود که های روانسنجی این آزمون پیشنهاد می ها و مشخصهمحدودیت
 پژوهشگران دیگر به منظور کامل کردن این حرکت، روایی صوری سئواالت را تا حد .2. علمی استفاده شود

تقادی، به های اع در زمینه آموزش.3.  با کمترین سوگیری همراه باشدهامکان حذف نمایند تا پاسخ آزمودنیا
شی ایجاد شود، تا در سایه آن،  آموزگیری وارزشیابی ، تحولی علمی و مبتنی بر اندازهویژه درمدارس

های رشد اعتقادی در جامعه   به این نکته که توزیع نمره.4. وزشی و پرورشی تحقق پیدا کنندهای آمفهد
نرمال است توجه کافی شود، چرا که طبق این اصل تعداد کمی از افراد در سطح باال و پایین و تعداد زیادی 

چه در آموزش افراد، این ند، بنابراین الزم است که چه در گزینش و در حد متوسط رشد اعتقادی قرار دار
  . نظر قرار گیردمسئله مد

 در پایان با توجه به روایی و اعتبار مناسب پرسشنامه ساخته شده، باید این نکته مهم را به یاد داشت، که
 ارزیابی کند و در ارگیری رشد اعتقادی، از آن جهت ساخته شده است که روشهای آموزشی  مقیاس اندازه

بنابراین استفاده از این ابزار فقط باید با توجه . های موثر برای آموزش مسائل اعتقادی باشد پی کشف شیوه
  .به اهداف فوق صورت گیرد

  منابع
  .انتشارات پردیس: تهران.  روانشناسی رشد.)1378(احدی، حسن و جمهری، فرهاد 
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  .چاپ نشده دانشگاه عالمه طباطبایی
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    .جلد دوم. انتشارات آوای نور :تهران
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 .ریزی دانشکده مدیریت و برنامه .نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده پایان.راهنمایی شهر تهران

 .انتشارات فرهنگ معاصر: تهران. روانکاوی انسان) 1368(مدرسی، سید کاظم 
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  پرسشنامه سنجش رشد اعتقادی: 1 شماره پیوست
  1آموزان دانش

یک پژوهش علمی در اختیار شما قرار گرفته است، لطفا  دادن این پرسشنامه برای انجام: دانش آموز عزیز 
  .ر سئوال عالمت بزنیدروی هه با دقت هر سئوال را بخوانید و نظر واقعی خود را در ستونهای روب

  :منطقه :                / کالس /  مذکر       مونث           :  جنسیت :        / سن: مشخصات فردی 
 

 نمره رشد اعتقادی : جمع نمرات  از سئوال 1 تا 51
 

  سئواالت ردیف
کامال 
 موافقم

 مخالفم موافقم
کامال 
 مخالفم

 1 2 3 4  .مور کرده استأنی را مای هدایت انسانها پیامبراخداوند بر 1
 1 2 3 4  .پایان حرکت انسان و جهان، بازگشت به خداست 2
 1 2 3 4  .اگر پول کافی داشته باشم، دوست دارم به زیارت حج بروم 3
خداوند همواره به فکر بشر بـوده و راهنمایـانی بـرای هـدایت آنـان                 4

  .فرستاده است
4 3 2 1 

 1 2 3 4  .گردد گ وارد مرحله دیگری از حیات میانسان بالفاصله پس از مر 5
هرگاه برای دفاع از اسالم حکم جهاد از سوی مراجع ذیصالح صـادر              6

  .شود، موظف به اجرای آن هستم
4 3 2 1 

 4 3 2 1  .گیرم دلیل فواید بهداشتی آن میه زه را بمن رو 7
 در خلقـت جدیـدی در روزی      خداوند متعال انسانها را پس از مـرگ          8

  .انگیزد معین برمی
4 3 2 1 

 1 2 3 4  .بیند های خوب یا بد خود را در آخرت میانسان نتایج کار 9
اوند آن را بر روی دوسـتان       جهاد دری از درهای بهشت است که خد        10

  .گشاید خود می
4 3 2 1 

 1 2 3 4  . نقش هدایت بشر بر عهده امامان است،بعد از پیامبر اسالم 11
                                                 

  . استفاده از این پرسشنامه بدون اجازه کتبی از تهیه کنندگان آن ممنوع استهرگونه . 1
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  سئواالت ردیف
امال ک

 موافقم
 مخالفم موافقم

کامال 
 مخالفم

تمامی اعمال و رفتار انسانها به طور دقیـق مـورد ارزیـابی و محاسـبه                 12
  .قرار خواهد گرفت

4 3 2 1 

ادی، ابتدا به زیـارت خانـه خـدا         در صورت فراهم شدن شرایط اقتص      13
  .روم می

4 3 2 1 

یچ پیامبری نیامـده و     پیامبر اسالم آخرین پیامبر خداست و بعد از او ه          14
  .نخواهد آمد

4 3 2 1 

خت خمس و زکات را بر خود الزم        ، پردا ییمن درصورت داشتن دارا    15
  .دانم می

4 3 2 1 

 1 2 3 4  .اند  با خداوند متعال در ارتباط بودهپیامبران از طریق وحی 16
 1 2 3 4  .گذرم در راه خدا از زندگی و تحصیلم میبرای جهاد  17
 1 2 3 4  .شود  به سعادت و کمال در سایه پرستش خداوند حاصل میرسیدن 18
 1 2 3 4  .در جهان آخرت باید پاسخگوی اعمال و رفتار دنیوی خود باشیم 19
در صورت داشتن پول کـافی، تـرجیح مـی دهـم بـه جـای حـج بـه                     20

  .سفرهای خارجی دیگر بروم
1 2 3 4 

 1 2 3 4  .دانم  دستورات دین میدر همه ماههای سال خود را موظف به اجرای 21
 1 2 3 4  .بخش استخواندن نماز برایم لذت 22
 1 2 3 4  .بعد از پیامبر اسالم پیامبری نخواهد آمد 23
 1 2 3 4  .شود امر به معروف و نهی از منکرموجب کاهش فساد در جامعه می 24
 4 3 2 1  .ما  نتایج اعمال خویش را در همین دنیا خواهیم دید 25
 1 2 3 4  .کنم  با خداوند احساس میدر ماه رمضان رابطه نزدیکتری 26
 1 2 3 4  .بخش است شرکت درمراسم عزاداری ماه محرم برایم آرامش 27
 1 2 3 4  .دانم بدترین مردمان دنیا میاند،  که با امامان ما دشمن بودهکسانی را  28
 1 2 3 4  .خداوند بر اساس عدل جهان را خلق کرده است 29
 1 2 3 4  .دارد نمی های خود روا  برآفریدهخداوند هیچگونه ستمی را 30
 1 2 3 4  .بدون اعتقادات دینی زندگی پوچ و بی معنا است 31
ترک امر به معروف و نهی از منکر موجب افـزایش فـساد در جامعـه                 32

  .شود می
4 3 2 1 
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  سئواالت ردیف
کامال 
 موافقم

 مخالفم موافقم
کامال 
 مخالفم

 1 2 3 4  .خداوند برای هدایت بشر پیامبرانی را به این جهان فرستاده است 33
اگر کسی درباره معاد شک کند در اعتقاد به وجود خداوند شک کرده              34

  .است
4 3 2 1 

 4 3 2 1  .وجود آیده کنم که مشکلی برایم ب امامان را تنها زمانی یاد می 35
 1 2 3 4  .بیند د را در آخرت میهای خوب یا بد خوانسان نتایج کار 36
 1 2 3 4  .خواندن نماز مهمترین عمل دینی انسان است 37
 1 2 3 4  .نماز بهترین رابطه بین بنده وخالق است 38
 1 2 3 4  .کند خداوند عادل است و به کسی ظلم نمی 39
 1 2 3 4  .دهد ماز احساس آرامش به انسان دست میپس از خواندن ن 40
 1 2 3 4  .شق و دوستی عمیقی نسبت به پیامبران و ائمه دارماحساس ع 41
ـ       وقتی از خود گذشتگیها و فداکاریها      42 خـاطر  ه  ی پیامبران و امامـان را ب

  .کنم ولیت بیشتری نسبت به دین پیدا می احساس مسئ،آورم می
4 3 2 1 

 1 2 3 4  .جایی به نام بهشت وجود دارد 43
 1 2 3 4  .کند گذارد و معجزه می کنار میوند گاهی قوانین طبیعی راخدا 44
عیسی مسیح بی آنکه پدری از نوع بشر داشته باشد، از یک باکره زاده               45

  .شده است
4 3 2 1 

انـد یـک روز داوری وجـود         که در کره زمین زیسته      کسانی ۀی هم برا 46
  .دارد

4 3 2 1 

 1 2 3 4  .اه نداننددعا و نماز در زندگی افراد تاثیر دارد، خواه بدانند و خو 47
 1 2 3 4  .خداوند نیروی عالم هستی است نه یک شخص واقعی  48
 1 2 3 4  .دعا این قدرت را دارد که شرایطی مانند خشکسالی را تغییر دهد 49
 1 2 3 4  .تمامی آنچه را در قرآن آمده است باید حقایقی مسلم دانست 50
 1 2 3 4  .جایی به نام جهنم وجود دارد 51

 

 


