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                  استاد روانشناسی بالینی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .1

   کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین .2

 چکیده

فعالیت حوزه ادراکی مربوط بهه مده ه هسهتی و و اونه  از 

ههاد ر رابطه بها او از سهود دي هر از شهال يکسو و وود د

 وههواه اسههت  اساسههی روانشههناوتی بههراد انسههان معنويههت

ها يا تصورات ساوت ی در ايه  دو حهوزه گیرد پن ارهشکل

ساز روانشناوتی را براد فرد موجدات پردازش غلط و آشفته

هاد کن   سنج  روانشناوتی باورهاد اي  حوزهفراهم می

معنهود بهه مراجعهان از -هاد بالینیمکادراکی در زمینه ک

ههاد اهمیت واصی برووردار است  تهیه و سنج  شاوص

 -اعتدار و روايهی و سهاوتار عهاملی پرسشهنامه وودپنه اره

هاد معنود ه ف اصلی ها و مطالعهو اپن اره براد م اوله

اي  پژوه  بوده است  براد اي  منظور، معیارهاد مربهوط 

بر اساس متون دينی و سپس  "ارهو اپن  –وودپن اره "به 

مشاه ات بالینی تنظیم و بهراد سهنج  آن، ابه ار عینهی 

ت ارک دي ه ش   پس از مطالعات اولیه و تهیه روايی الزم از 

نظر متخصصان بالینی با روش کیفی گروه متمرک  و حذف 

 سهاا  بهراد  6اد بها ههاد تیيیه  نشه ه، پرسشهنامهگ اره

سهاا  بهراد سهنج   40و هاد جمعیت شهناوتی، مالفه

Abstract 

For spiritual human the perceptions of the 

source of existence and of god on the one hand 

and of himself on the other is one of the major 

psychological challenges. The formation of 

fictitious ideas or imaginations in these two 

domains lead to false  and turbulent 

psychological processing. The psychological 

assessment of the beliefs of these perceptual 

areas in the field of clinical-spiritual assistance 

is of particular importance to the clients. The 

main objective of this research is to provide 

and measure the indicators of validity and 

reliability and factor structure of self-concept 

and god-image questionnaire for spiritual 

studies and interventions. To this end, the 

criteria for "self-concept" and “god-concept” 

were adjusted based on religious texts and then 

clinical observations. Objective tools were 

provided for measuring it. After the initial 

studies and preparation of the necessary 

narrative for the clinical experts with the 

qualitative method of the centralized group and 
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 مقدمه 

ههاد معنهود مرتدط مواجهه اسهت کهه در درمهانپیچی ه و به هم نسدتاًاي  مقاله با شهار مفهوم 

توان  واقعی، ناقص، و يا حتی ویهالی باشه   تحلیلی جاي اه کلی د دارن   ادراک ما از يک پ ي ه می

رابطهه مها را بها  ،باش   ادراک ما از وودهاد اساسی ادراک انسان از وويشت  میاز جمله اي  پ ي ه

کن   اما اگر اي  ادراک غیر واقعی )پن ارد( باشه ، شهه تدعهاتی دارده بهه ی  میهستی پیرامون تعی

ويژه وقتی با مفاهیم انت اعی مانن  معنويت و و ا سروکار داريم  ادراک از وود و و ا تا ح  زيهادد 

ها ش ونهه بهر ده ، حا  اگر ادراک فرد از و ا غیر واقعی باش  اي  سازهبینی فرد را شکل میجهان

و اپن اره طراحی ش  و براد مطالعه اعتدار بها  -وودپن اره

آزمهون مجه د و -نفره با روش آزمون 30يک گروه کوشک 

جامعه آمارد براد تحلیل عاملی دانشجويان مقطع لیسانس 

دانش اه آزاد اسالمی واح  تهران جنوب بود و نمونه بر رود 

نمونه ها با استفاده از روش دانشجو اجرا گردي    628تع اد 

ها در روشههاد ووشه اد شن  مرحله اد انتخاب ش   يافته

 <79/0CVIکیفی و تهیه روايی محتود روايی مطلوبی در 

نشان داد، داده هاد آزمون آزمهون مجه د  <62/0CVRو 

و وودپنهه اره را  806/0اعتدههار زيههر مقیههاس و اپنهه اره را 

ا همسههانی درونههی نشههان داد  آلفههاد کروندهها  يهه 582/0

 به دست آم  که بیان ر اعتدار مطلوبی اسهت  815/0آزمون

عامهل در پاسهخ  4ههاد اصهلی تحلیل عاملی با روش مولفه

سههوا   7شههرکت کننهه گان شناسههايی نمههود  کههه شههامل 

سهوا   14)وهوداقعی(،  سهوا  وودپن اشهت 8وودپن اره، 

 )مفهوم واقعی و ا( بود  سوا  و اپن اشت 11و اپن اره و 

هاد نهايی شهار زير مقیاس اصلی بهه دسهت بنابراي  يافته

آم  که هم تصورات کهابب از و اونه  و وهود و همچنهی  

 ده  مفاهیم واقعی و اون  و وود را مورد سنج  قرار می

پنه اره، وود پن اره، وود پن اشهت، و ا کلیدی: هایواژه

  و اپن اشت

 

the elimination of unconfirmed statements, a 

questionnaire with 6 questions for 

demographic components and 40 questions for 

self-concept and God-concept was designed. 

To study the reliability of the questionnaire a 

test-retest method and a statistical  factor 

analysis on a small group of 30  undergraduate 

students at the Islamic Azad University of 

Tehran, south Tehran branch was conducted. 

Using a multi-stage cluster method, a sample 

of 628 students was selected. The findings in 

the qualitative methods  contained a 

satisfactory content validity in the CVI> 0/79 

and CVR> 0/62. Based on the test re-test 

results, the reliability for God-concept subscale 

was 0/806 and for the self-concept was 0/582. 

Cronbach's alpha or internal consistency of the 

test was 0/815, which indicates a satisfactory 

level. The factor analysis was identified by the 

main components of the four factors in the 

response of the participants. Which included 7 

self-concept questions, 8 self-image questions, 

14 questions of God-concept and 11 questions 

of God-image (the true meaning of God). 

Therefore, the final findings were derived from 

four main sub-scales that measure both the 

false impressions of God and Self, as well as 

the true concepts of God and Self. 

Keywords:       Self-Concept, Self-Image, 

God-Concept, God-Image 
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گذارن ه بنابراي  بررسی و تشخیص شهار مفهوم شناوتی او تیثیر میعما  واقعی انسان و نظام روانا

گونهه کهه از )وهود آن1«وودپنه اره»اساسی به لحاظ بالینی از اهمیت بااليی برووردار وواه  شه : 

 روند از کهه گونههآن وهود،)2«وودپن اشهت» ((،meکنیم؛ معاد  )زوايه دي ران ادراک و درونی می

گونهه مها از تجهارب و )وه ا آن3«و اپنه اره، ((I)د امعه ؛دارد تطابق ما تیواقع با و میکنیم ادراک

گونهه وهود معرفهی )وه ا آن4«و اپن اشت»کنیم يا تصور غیر واقعی از و ا( و ها تصور میيادگیرد

ود پن اشهت (  مفاهیم وهود پنه اره و وه1395ب رگی، کن  يا مفهوم واقعی و ا()انصارد، و جانمی

،ايدهل، 1959راجرز، )از جمله  هاد مختلف مورد تحلیل قرار گرفته استريه ها و پژوه ظقدال در ن

دروس، )   از طرفی بی  تصهور فهرد از وهود و و اپن اشهت رابطهه وجهود دارد(20135بوف و اونیل، 

 ژوهشههیآمیخت ههی مفهههومی در ادبیههات پرغههم درهههمها را بهههايهه  سههازه ( 20016مییه ما و ايهه ما، 

ارجها  ايه  مفهاهیم بهه  هم متماي  و واج  قواعه  مجه ا دانسهت  ز(، باي  ا20067)پی مونت و مولر، 

(، متهاثر 1979) کش   به طور مثا  ري اتوهاد متفاوتی را به میان میهاد روانشناوتی تحلیلنظريه

د تجربه فهردد از پردازگرد فروي  و نظريه روابط موضوعی و اپن اره را تحو  مفهومتحلیلاز روان

عنوان يک سازه روانشناوتی به احساس فرد نسهدت بهه وه ا و ادراک و ا تعريف کرد  و اپن اره به

فرد نسدت به احساس و ا در باره وود مربوط است  و اپن اره در مقايسه بها و اپن اشهت، اساسها 

گرايمه ، ) تيک پ ي ه ناهشیار است  و اپن اشت حاصل دريافهت و فههم شهناوتی از و اونه  اسه

پهذير اسهته بروهی تمهاي  و اپن اشهت از وه ا (، اما آيا اي  دريافت واقعی و فهم آن امکان20078

شه و ا به آن شدیه است و پن اره را به تعريف شخصی از و ا در برابر وانمود احساس شخصی از آن

، 9(1997نهس، و الر 1999)کانکل، کوک، میشل، دوقترد و هانستاي ، دانن گیرد میبع ها شکل می

معنود -پن اره و منشی مشکالت روانیدو را باي  نوعی و ا که در تجربیات بالینی معنود هردر حالی

)آيهه  سهوره  گويه شه وود و اون  در قهرآن کهريم می( و با آن1395،1398)جان ب رگی،  دانست

عمه تا (، بهه طهور والصهه و اپن اشهت را مفههومی 2005) الصافات( نی  منافات دارد  اسهتهافم 

شه که باره و ا آمووته است، و از آنشه شخص دراست بر آندان  که مدتنیهشیارانه، و عقالنی می

انه  متهیثر اسهت  در هاد مذهدی به او آمووتهوال ي ، رهدران مذهدی، و متون دينی به عنوان آموزه

                                                           

1.  Self-Image  

2 . Self-concept 

3 . God-Image 

4 . God-concept 

5.  Jeremy I. Abel, J. I., Buff. C. L. & O’Neill, J. C. 

6.  Roos, D. E., Miedema, S. A. & Iedema, J.  

7 . Piedmont & Muller 

8 . Grimes, C.  

9.  Kunkel, Cook, Meshel, Daughtry, & Hauenstein; Lawrence. 
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تر، هیجهانی،  هشود کهه و اپنه اره از نظهر ماهیهت پیچیهمقايسه با و اپن اشت، هافم  يادآور می

اد تن اتنگ دارن   ها با هم رابطهن رانه، اي  ادراکهرشن  از يک دي گاه کلتجربی و ناهشیار است  

رابطه بی  وود پن اره و و اپن اره را بررسهی کهرد و متوجهه شه  کهه  1(1989) رابرت به طور مثا  

اينجا نه وود، واقعی اسهت  هرشن  در شود وودپن ارة مثدت به تشکیل و اپن ارة مثدت منتهی می

 دهنه  و بهر عمهل انسهان تهیثیر و نه و ا  بنابراي  در فضاد ادراکی، مفاهیم بهه يکه ي ر معنها مهی

گذارد  اما ساا  اساسی تفاوت بی  ادراک واقعی و ویالی است  دو واقعیهت غیهر قابهل انکهار در می

ههاد ارتدهاطی انسهان ري  حوزهتاست  و يکی از مهم« و ا»و « وود»هستی شناسی انسان، ادراکِ 

است  و اونه  در حهوزه « و ا-وود-رابطه»که بخ  زيادد از حوزه ادراکی او را اشغا  کرده است 

انتخاب « موضو  عشق»ها اغلب آن را به عنوان را دارد  شرا که انسان« موضو »ادراکی انسان حکم 

جملههه  )از وعیروابههط موضهه نِگونههه کههه بههه تعدیههر بروههی محققههاکننهه   حهها  همههانمههی

هايی ماننه  مهادر بهه پردازد(، تصوير و ايان اعتدارد از دوران کودکی و مفهوم2،1999کیرکپاتريک

گیرد، و اي  تصوير گاهی تا پايان عمهر روابهط موضهوعی عنوان موضو  ووب و موضو  ب  شکل می

  ادراک قهرار ده ، مفهوم و ا نی  به عنوان يک موضهو  در معهرا ايهدي ر را تحت تیثیر قرار می

( نی  اي  اسهت کهه 1398ب رگی، )جان گیرد  فرا اساسی در بروی فعالیت هاد بالینی معنودمی

 اگر درک انسان از وود و و ا، پن ارد باش ، رابطه نی  غیر واقعی و داراد کهارکردد ویهالی اسهت 

گیرد عمهل گیرد عمل واقعی و معنادار، و ادراک غیرواقعی سهدب شهکلادراک واقعی موجب شکل

(  بهی  تصهوير واله ينی حتهی جنسهیت واله ي  و 1395ب رگی، )جهان شودمعنا میغیرواقعی و بی

(  جنسهیت 1386زاده طداطدايی، نصیرزاده و ووشدخت، )رسو  اد قود وجود داردو اپن اره رابطه

نی  در توصیف و ا دوالت دارد؛ مردان بیشهتر وه ا را عمهل محهور و زنهان آن را احسهاس محهور 

سازد تصوير واله ينی، اما واقعیت اي  است که درونی ( 2001، 3)فاستور و بابکوک توصیف می کنن 

هها از دو ها دريافتنه  کهه آن(، با تحلیل و اپن اره1985)4سازن   نلس ، شیک و آيوو اپن اره را می

 ا بهه عنهوان )وه6عنوان ياري ر( و تصهوير په رد)و ا به5گیرن ؛ تصوير مادردعامل بنیادي  ريشه می

( تالش کردن  رابطۀ بی  تصوير مهادرد وودپنه اره و و اپنه اره 2004و   ) 7سسرو، مارمون  پادشاه(

 کنن  هاد منفی اولیه وود پن اره منفی ايجاد میبنهها در يافتن  که روانرا بررسی کنن   آن

                                                           
1.  Roberts C. W 

2.  Kirkpatrick, L. A. 

3.  Foster, R. A. & Babcock, R. L.  

4 . Nelsen, Cheek, and Au 

5.  maternal 

6.  paternal 

7 . Cecero, J. J., Marmon. T. S., Beitel. M,. Aida Hutz. A., & Jones. H. 
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شود اغلهب ادراک میدهن  که آنچه از سود دي ر، همان ونه که بیان ش  تحقیقات نی  نشان می 

هه ار  33در مطالعهه رود  1(2014) شود  نتهاي  بررسهی شهرکت آد بهی امبرابر با واقعیت تلقی می

کشور جهان، نشان داد که ادراک برابر واقعیت است  مثال ع الت ادراک ش ه در  28کارمن  وود در 

شهود  آنهها مکهانی م ور مهی)ع الت واقعی( تص افراد به رغم فاصله با ع الت واقعی، به عنوان واقعیت

ها بهه سازد را براد ادراک واقعی بررسی کردن  و متوجه ش ن  اگر به طور مثا  همه پرداوتشفاف

کارمن  شفاف باش  و او نی  اي  شفافیت را درک کن  اعتماد او به شهرکت افه اي  يافتهه و سهختی 

  در و کاه  وسارت نی  مهاثر اسهتجويی ه ينه و اي  کار در صرفه کن کار را با ان ی ه تحمل می

بها « پهردازد واقعهیمفهوم»يا به عدارت دي ر« ادراک واقعی»با « واقعیت ادراک ش ه»حوزه ادارکی 

اثر برابرد در پردازش و ت ارک عمل انسهان دارنه ، امها ل ومها نتهاي  « پن ارة غیرواقعی از واقعیت»

زدايی از آن سازد و يا پن ارهو عمل اوست، شفافيکسانی ن ارن   از آنجا که ادراک فرد منشی ان ی ه 

  کن  زمینه ادارک واقعی و سپس عمل واقعی و مان گار را فراهم می

ه کهشناسی روانی موضهوعی بهوده اسهت هاد روانشناوتی و آسیباهمیت حوزه ادراکی در درمان

ههاد ر اغلب حهوزههاد اویر روانشناوتی مورد توجه قرار گرفته است  هرشن  دبخصوص در درمان

 سهان کننه ، امها انکاربردد روانشناوتی حوزه ادراکی را به وود و هستی ادراک شه ه محه ود مهی

 ( 1395ب رگی، )جان توان  از وجود حوزه ادراکی مربوط به مد ه و معاد وود رهايی ياب نمی

يی وجود اابطهگیرده اگر بی  وودآگاهی و و اآگاهی رتصور ما از وود و و اون  ش ونه شکل می

ه ن کهريم بهداشته باش ، احتماال بی  شناوت از وود و شناوت از و اون  هم رابطه وجود دارد  قرآ

هاد معتدر وحیانی که کالم و ا است، علهت عنوان کتاب مق س آسمانی مسلمانان و به عنوان داده

ابطهه بها ا و ا قطع ر(؛ يعنی قطع رابطه ب 19)سوره حشر آيه وودفراموشی را و افراموشی می دان 

عالمهه  وود را در پی دارد  در اينجا منظور اي  است که هويهت معنهود از بهی  رفتهه و بهه تعدیهر

 شود  ( فرد از زد عدوديت وارج می1374) طداطدايی

امها  دهه  (، عامل اساسی وح ت شخصیت نوجوانان را بهه ادراک وه ا نسهدت مهی2010) 2بومان

تفکر توحی د اسالم حتی شهناوت وهود به ون رابطهه و شهناوت  همانطور که پیشتر بیان ش ، در

 پذير نیست و اد واقعی امکان

 اعتقاد بهه وه ا نیه  ماننه  سهاير فراينه هاد شهناوتی ممکه  اسهت دسهتخوش ناهمهاهن ی و 

)مانن  وسهواس و  هاد اوتال هاد ضمنی و آشکار وودکار و عم د شناوتی شود و زمینهبی ثداتی

(  قندهرد هاشهم 2015، 1براد افراد فهراهم کن )پیروتینسهکی، سهیو روزمهاري  ( را3دقت بی  از ح 

                                                           

1.  IBM Corporation. 

2.  Baumann, Eddie K. 

3 . scrupulosity 
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( نی  دريافتن  که بی  ادراک و ا و وودکارآم د و وودپن اره رابطه وجهود 1391) آبادد وهمکاران

 تهر باشه  وودپنه اره و وودکارآمه د ههم مثدهت و بهتهر تر و متعالیدارد  هرشه ادراک و ا مثدت

 هاد متعه د، شهناوت غلهط يها ادراک منفهی اولیهه کهه گهاهی بهه شهکل افتههشود  بنهابراي  يمی

هاد منفهی بنههتوان  وودپن اره منفی و ادراک غلهط يها روانشون ، میهاد منفی ظاهر میروان بنه

هاد منفهی را فهراهم آورد  ايه  توان  زمینهه و اپنه ارهدرباره وال ي  در نق  ربوبیت اعتدارد، می

کن  و سهنج  به دلیل کارکرد منفی وود زمینه آسیب روانی معنود را فراهم میهاد منفی پن اره

معنهود مههم اسهت  پرسشهنامه -ههاد روانهیها از لحاظ بالینی بهراد درمانو تشخیص اي  پن اره

توسط قندرد هاشم آبادد و همکاران پیشتر براد اي  منظهور ترجمهه و  (1997و اپن اره الرنس )

است  الرنس در اي  مقاله وود، ضم  اشاره بهه سهختی تمهاي  و اپنه اره از  اعتداريابی ايرانی ش ه

و اپن اشت، به رابطه بی  و اپن اره و وودپن اره و اهمیت اي  مفهاهیم در فعالیهت بهالینی اشهاره 

کن   او ابعاد وودپن اره را متیثر از نظريه هاد روابط موضوعی، بهه و اپنه اره بهر اسهاس فهرا می

سترش داد و اب ار وود را تنظیم کرد  وودپن اره در سه موضو  اساسی؛ تعلق، وهوبی رابطه اي  دوگ

و مهار قابل شناسايی است  در نهايت الرنس با ش  بع  که دو به دو به سهه موضهو  فهور مربهوط 

ان يشههی يهها ، می 6، نفههوب5، ویروههواهی4، پههذيرش3، شههال 2هسههتن ، ابهه ار وههود را ارا؛ههه کههرد؛ حضههور

 7مشیت

که بتوان  بر اساس منابع دينی و فرهنگ ايرانی اي  مفاهیم درهم تنی ه را مورد سنج   اب ارد

ههاد قرار ده  وجود ن ارد و اي  پژوه  در تالش است يکهی از ايه  اب ارهها کهه اویهرا در فعالیت

بالینی معنود به صورت مصاحده اد مورد استفاده قرار گرفته و تا ح د از عهه ه سهنج  مفهاهیم 

گ ارش هی تد يل کرده و شاوصههاد روانسهنجی آن را معرفهی -آم ه به يک پرسشنامه وودفور بر

کن   اي  اب ار بر اساس نظريه درمان شن  بع د معنود و اسو و بهراد کمهک بهه درمهان معنهود 

ها داراد کارکرد غیر توحی د هسهتن  ساوته ش ه است  فرا اساسی در اينجا اي  است که پن اره

ها يادگیرد ب ون تجربه واقعیهت دهن   شاوص اساسی پن ارهرا تحت تیثیر قرار میو فضاد ادراکی 

هاد غیرواقعهی از وهود و گیرد توصیفيا ارجا  به مندع معتدر يا واقعیت سنجی است و باعث شکل

ساز آسیب روانشهناوتی و ا ش ه کاربردد در حل و پذيرش مشکالت وود ن اشته و برعکس زمینه

شامل همه توصیفهاد هشیار و ناهشیارد سات که فرد تحت تیثیر دي رد از وود و  است  پن اره ها

                                                                                                                                              
1.  Pirutinsky. S. Siev. J. Rosmarin. D. H.  

2 . Presence 

3 . Challenge 

4.  Acceptance 

5 . Benevolence 

6 . Influence 

7 . Providence 
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هايی هسهتن  ها، دريافتگذارن  و مفاهیم اساسی يا پن اشتها بر رفتار او تیثیر میو ا دريافت و آن

شهون   بهه طهور مثها  که فرد بر اساس عقل طدیعی ومنطدق با واقعیت و منابع معتدهر حاصهل می

گیرد، به دلیل تماي  يهافت ی )از کتب آسمانی(، از او در به  شکل می به کمک و اون  مفهومی که

(  1398)جهان ب رگهی،  با مفهوم وود و دي رد، کاربرد واقعی وود را دارد و کهن  توحیه د دارد

ها به نسدت روابط و منابع فرد از تنو  بیشهترد برووردارنه  و کهن  غیهر توحیه د دارنه   پن اره

مفاهیم موضو  اصلی اي  مقاله است و بنابراي ، ساا  اساسی اي  اسهت کهه آيها ابه ار  سنج  اي 

توانه  از روايهی و اعتدهار الزم می« وودپن اشهت-و اپن اشهت و وودپنه اره -و اپنه اره»سنج  

 برووردار باش ه

 

 روش 

  ايه  پهژوه  بهه روش از ترکیب دو روش کیفی و کمی استفاده ش ه اسهت حاضر پژوه  در

 است  فی از نو  همدست یتوصی

 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری:

بها   نفر دانشجويان دانش اه آزاد واح  تههران جنهوب بهود 27110شامل  پژوه ، آمارد جامعه

نفهر دانشهجود مقطهع  628حجهم نمونهه در ايه  پهژوه    توجه به ال امات روش تحلیل عهاملی،

ش ه است  ابته ا اد استفاده اد ووشهگیرد شن مرحلهنهدر اي  تحقیق از روش نمو لیسانس بودن  

تربیتی، حقهور و مهن سی، علهومگیرد تصادفی انجام گرفت  سه دانشک ه فنیها نمونهبی  دانشک ه

کهالس از ههر دانشهک ه انتخهاب  11کشی ش  و ها قرعهسیاسی انتخاب ش   بی  اي  دانشک هعلوم

اطالعهات و عه م انتشهار  دانشهجويان در مهورد محرمانهه بهودن ها توزيع ش   بهگردي  و پرسشنامه

الزم بهه  شه   هاد ناقص حهذفآورد پرسشنامهمشخصات آنها اطمینان الزم داده ش   پس از جمع

 آورد گردي  بکر است پرسشنامه ها فقط در مقطع کارشناسی توزيع و جمع

 ابزار پژوهش

دال توسهط سهاا  کهه قه 42اد حهاود نامهپیشهی ، پرسشه مطالعات بر مرورد از پس ابت ا در

کل شهدرمان رد شنه  بعه د معنهود، کهه قهدال بهه مشاوران و روانشناسان بالینی مشغو  به روان

دمهوگرافی )نهام و نهام  سهاا  6 حهاود نامهپرسش اد از مراجعان پرسی ه می ش  به شکلمصاحده

، پن اشهتپنه اره و و ا او سهاا  27تحصیالت، مذهب(،  جنس، سطح وانوادگی )اوتیارد( ،س ،

مهوافقم، مهوافقم،  کهامالً شهامل ادگ ينهه 4 تلیکر مقیاس پن اشت )باپن اره و وودساا  وود 15

   ش  طراحی ( 4-3-2-1امتیازهاد با مخالفم کامالً مخالفم،
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 :محتوا و پایایی صوری، روایی روایی

 مهپرسشهنا کیفهی و کمهی 2محتهوايی روايهی و 1پايهايی بع  مرحله دراز تنظیم پرسشنامه، پس 

 ريهز صهورتبه تغییهر مرحله پن اشت وپن اره و وودپن اشت، وودپن اره و و او ا هادبراد حیطه

  .گرفت قرار یموردبررس

 سه جل يک در کیفی صورد روايی تعیی   گردي  کیفی استفاده از روش صورد روايی بررسی در

 وجهود يها و دهاراتابههام ع تناسهب، عه م میه ان دشوارد، سطح يافت  شناس برادروان 4 با 

  ش  پرسشنامه اعما  در آنان نظرات گرفت  که انجام کلمات معانی در نارسايی

 ار، ابه  دقیهق مطالعهه از پهس ش  دروواست شناسروان نفر 4 از محتوا روايی کیفی بررسی در

 .نماين  ارا؛ه کتدی صورتبه را وود اصالحی هاددي گاه

  از دهاسهتفا زبهان، دسهتور رعايهت محتوا، موارد ايیرو کیفی ارزيابی در که ش  تیکی  همچنی 

 ابه ار تکمیهل وود، زمهان مناسب جاد در سااالت قرارگیرد سااالت، مناسب، اهمیت کلمات

 .دهن  قرار م نظر را ش هطراحی

 براد سپس گرفت، قرار توجه مورد در اب ار الزم تغییرات متخصصان، نظرات آوردجمع از پس 

 )ضهرورت محتهوا تري و صحیح تري مهم کهاي  از اطمینان جهت و وامحت کمی روايی ارزيابی

 بهتري  به اب ار سااالت اينکه از براد اطمینان و 3امحتو روايی است، نسدت ش هانتخاب ساا (

4محتوا روايی شاوص از ش ه،طراحی محتوا گیردجهت ان ازه نحو  تعیهی  جهت .ش  استفاده 

شناسهی و مسهلط بهه دروس روان رشته در متخصصان از نفر 10 به پرسشنامه، روايی محتوايی

 از آنهان و ارسا  شناوتی آشنا و در اي  زمینه فعا  بودن ،حوزود که با مفاهیم معنود و روان

 ضهرورد" ،"اسهت ضهرورد"صورت به ساا  اب ار 42 از يک هر در وصوص که ش  دروواست

  پاسخ دهن   "ضرورتی ن ارد"و  "ولی مفی  است نیست

 فرمو  بر اساس هاپاسخ CVR5 شه   اعه اد داده انطدهار (1975) 6شههوال با ج و  و محاسده 

 .ش  واقع موردقدو  62/0  از باالتر

 محاسده و تعیی  از پس CVR، 7بررسیCVI 8روايی محتواد والتس و باسهل شاوص اساس بر 

از  رنفه 10 بهه CVI محاسهده جههت پرسشهنامه مجه داً منظور ب ي  .گرفت صورت (1981)

                                                           

1 . Reliability 

2 . Content validity 

3 . Content validity ratio 

4.  Content validity index  

5 . Content Validity 

6.  Lawshe 

7 . Content Validity Index 

8 . Waltz and Basel 
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 شههار سهاا ، 42 از يهک ههر در مورد که ش  وواسته آنان از و ش  داده بکرش ه متخصصان

 و سهاده بهودن بودن، مربوط نماين   اظهارنظر یشهارقسمت طیف لیکرتی اساس بر را زير معیار

 منظور مرتدط(  ب ي کامالً :4 و مرتدط :3 مرتدط،تا ح ودد :2 مرتدط،غیر :1 )مثالً بودن واضح

 نمره( کسب )باالتري  4و 3 که رتده آيتم هر براد موافق امتیازات مجمو  وسیلهبه  CVIمتیازا

  CVI  فرمهو  اسهتفاده از بها مطالعهه اي  در ش   محاسده دهن گانکل رهد تع اد بر ان کرده

 بود   79/0باالتر از   CVI نمره بر اساس هاآيتم ش   پذيرش محتوا محاسده روايی شاوص

 سشنامه ازها با شاوصهاد آلفاد کروندا  و ساوتار عاملی اي  پرايت همسانی درونی ساا در نه 

 طريق تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مولفه هاد اصلی استخراج ش  

  نتاي CVI نمهره  6و  1 ج  ساا به سااالت تمامی که بود آن از حاکی CVI  79/0االتر از به 

  اشت د 75/0برابر  CVI نمره 6و  1 هاد ساا  ش ن   داده تشخیص مناسب لذا و داشتن  

  نتاي CVR شههوال جه و  عه د از تهرب رگ يها مسهاود سااالت تمامی که بود آن از حاکی 

 کهار بهه ابه ار ايه  در و مههم ضهرورد سهااالت کهه بهود آن از حاکی مطلب اي  ( بود 62/0)

سهاا   25اد بها صورت پرسشهنامه ار به، اب 6و  1هاد نهايت با حذف ساا  در .بود ش هگرفته

   آماده ش پن اشتوودو  پن ارهوودساا  براد  15پن اشت و پن اره و و اجهت و ا

 

 یافته ها

 و CVR محتوا روایی نسبت توسط پرسشنامه محتوای روایی شاخص :1 جدول

 پرسشنامه سؤاالت بازنگری و اصالح از بعد و قبل ، CVI محتوا روایی شاخص

ردي
 ف

  عبارات

 CVI CVR خدا پنداشت –خدا پنداره 

1 
و  رج وقتی و ا به ما عقل داده است الزم نیست براد هر شی د به او

 کنیم 
0/75 0/75 

2 
هايی است که ويژگیبن د اولی  تصورد که از و ا در بهنم نق  می

 بینم در افراد مهم زن گیم می
0/87 0/75 

 0/75 1 دان  م شون او وود میبخواهکنم نداي  شی د از و ا تصور می 3
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 0/75 0/87 هاي  را بازوواست کن  کنم که شرا باي  و ابن هبه اي  فکر می 4

 1 1 بیافت  کنم منتظرم اتفار ب د وقتی از دستورات و ا اطاعت نمی 5

6 
شوم)ویلی ناراحت يا عصدانی و يا ویلی زده میوقتی هیجان

 ووشحا ( و ايی در بهنم نیست 
0/75 0/75 

 1 1  کن  امتحان را  يهاو ابن ه  يبا شرا نمی فهمم 7

8 
همه ظلم و تفاوت درک نیست وقتی اي ع الت و ا برايم قابل

 بینم می
1 1 

 0/75 0/87 واصی به م  دارد  کنم و اون  توجهاحساس می 9

 1 1 بینم شی  را در ت بیر و ا میاز قوانی  حاکم بر عالم ووشحالم و همه 10

11 
ها و افراد دادن و به دست آوردن موقعیت از دستوقتی و ا هست، 

 کن  ویلی ناراحت يا ووشحالم نمی
1 1 

 0/75 1 شوم ز ياد و ا غافل میاشی  ووب است وقتی همه 12

 0/75 1 دانم فراگیرد دوران کودکی است آنچه درباره و ا می 13

 1 1 کنم گیر تصور میو ا را سخت 14

15 
وواهم، وواهم ان  اگر و ا را اطاعت کنم به آنچه میتهبه م  آموو

 رسی  
1 0/75 

 1 1 رد ترسم و ا از م  انتقام ب یمی 16

 1 0/87 کن  تصورم از و ا تغییر می 17

 1 0/87  گاهی به و ا آگاه و اغلب به ياد او نیستم  18

 1 0/87   صدانیفرزن  وطاکار است با وال  ع کيرابطه رابطه م  باو ا مانن   19

 0/75 1 ام  اد ن اشتهدرباره اينکه و ا شه موجودد است مطالعه 20

 0/75 1 کنم  احساس میحمايت و ا را در زن گی  21

 1 1 مهربانی و ا به ما ، مانن  محدت مادراست به فرزن ش    22

 0/75 1 بخش   وکتاب همه را میحسابمطمئنم و ا بی 23

 0/75 1 کن  يت میتوکل به و ا در کارها برايم کفا 24

 0/75 1 و اون  براد کمک به م  همواره در دسترس است  25

 0/75 1 افتم ها به ياد و ا میفقط موقع سختی 26
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 0/75 1 شی  نیستم، همه شی  از آنِ اوست م  واقعًا مالک هیچ 27

 CVI CVR خود پنداشت -خود پنداره

 1 1 اغلب تصور مثدتی از وودم ن ارم  1

2 
کنم / کارهايم را بر اساس احساس ارزشی میساس بیهمواره اح

 ارزشمن د انجام نمی دهم
1 0/75 

 1 1 کنن  همواره دي ران مرا بهتر ازآنچه هستم توصیف می 3

4 
  ستنهاگر بخواهم با سه ويژگی وودم را معرفی کنم    آنها مواردد 

 گوين  که دي ران درباره م  می
1 1 

 1 1 ي ران ب انن  وواه  ضعفم را ددلم نمی 5

 0/75 0/87 راحتی وودم را بدخشم توانم بهنمی 6

 0/75 0/87 کنم و تصور روشنی از وودم ن ارم احساس بالتکلیفی می 7

 0/75 1 ق ر ووب باشم که و ا مرا دوست داشته باش  رس  آنبه نظر نمی 8

 0/75 1 کنم وودم را از درون ووب تصور می 9

10 
 ، ویلی منطدق است با نظر دي ران درباره شناوت وودم از ووي

 م  
1 1 

 1 1 به نقاط ضعف وودم آگاهم و ن ران نیستم که دي ران بفهمن   11

 1 1 دانم زن گیم را نتیجه اعما  وودم می 12

 0/75 1 اد ن ارد ج  تالش وودش، فاي هشی د بهبراد انسان هیچ 13

14 
ا طدق قاع ه يم رگوين  کارهابرايم مهم نیست که دي ران شه می

 دهم انجام می
1 0/75 

15 
ري م و توانم فراموش کنم، به هم میوقتی مورد اهانت قرار گیرم، نمی

 شوم  عصدانی می
1 0/75 

 

 نشهان ر کهه مجه د آزمون-آزمون تست پرسشنامه از پايايی بررسی جهت روايی، ارزيابی پس از

 گیردان ازه نتاي  که شودمی ترتیب بیان ب ي  ش ؛ استفاده است شاوص يک قابلیت تکرارپذيرد

 منظهور ايه  براد .دارد همخوانی باهم ح  شه تا مختلف زمان دو در نمونه اما يک در کمیت يک



 
 1399 تابستان، 33 ، شمارةنهمدورة پژوهشی روان سنجی،  -فصلنامه علمی                          56

 

 

 تها وواسهته شه  آنهها از بعه  يک هفته سپس ش ؛ دانشجو داده 30 به پرسشنامه ش ه روا نسخه

 کنن    پر را هاپرسشنامه مج داً
 

 نفر گروه نمونه 30آزمون آزمون و پسین پیش: همبستگی ب 2جدول 
 

آزمونپس آزمونپیش    

پندارهخدا 806/0 1 همدست ی پیرسون  (**) 

001/0 - سطح اطمینان  

پندارهخود 582/0 1 همدست ی پیرسون  (**) 

001/0 - سطح اطمینان  

 30 30 فراوانی 

 
طمینهان ادر سهطح  806/0رابهر پنه اره بمجه د و ا آزمهون-دست آم  بی  آزمونهمدست ی به

 باش  که معنادار است  می 001/0در سطح اطمینان  582/0و براد وودپن اره برابر  001/0

و کهل  يافته هاد پژوه  حاضر در زمینه ضرايب آلفاد کروندا  براد هر يک از ورده مقیاس ها

نهی نسهدتا ز همسانی درومشاه ه می گردد  اي  يافته ها ا 3آنها بصورت ج اگانه در ج و   شماره 

 مناسب ورد مقیاس هاد اي  پرسشنامه حکايت دارن   

 

:ضرایب آلفای کرونباخ برای خرد مقیاس ها و مقیاس کلی پرسشنامه 3جدول 

 خدا پنداره –خودپنداره 

 آلفای کرونباخ هاخرده مقیاس

 801/0 و اپن اره

 733/0 و اپن اشت

 74/0 مقیاس کلی

 745/0 وودپن اره

 522/0 پن اشتوود

 638/0 مقیاس کلی

 تحلیل عاملی اکتشافیروایی سازه و 

و روش اصهلی  هادههاد مختلهف رايه  در تحلیهل عهاملی اکتشهافی، از روش مالفههاز بی  روش

پن اره براد و ا KMOشاوص ش ه است  شرو  و تکرار واريماکس، جهت تحلیل عاملی استفاده



 
  57     ...و ا پن اره  -دپن ارهاعتدار و روايی و ساوتار عاملی پرسشنامه وو 

 

 

 

  جه و  بيهل بارههاد عهاملی حاصهل از شهرو  ده اسهتبو 754/0و وودپن اره  852/0 مساود 

 ده    واريماکس را نشان می

سؤال  25عاملی جهت ی نهایی تحلیلبارهای عاملی چرخش شده: 4دول ج

 پندارهخودی سؤال پرسشنامه 15پنداره و خدای پرسشنامه
ها(ها )عاملمؤلفه   

 1عامل سؤال

 پنداره() خدا

 2عامل

 پنداشت(دا)خ

 1عامل سؤال

 )خودپنداره(

 2عامل

 پنداشت()خود

G21 566/0   S3 607/0   

G25 566/0   S12 407/0   

G20 216/0   S1 077/0   

G9 176/0   S11 875/0   

G18 046/0   S14 625/0   

G10 815/0   S4 605/0   

G8 695/0   S9 024/0   

G15 425/0   S6  585/0  

G17 305/0   S10  245/0  

G23 874/0   S13  225/0  

G4 764/0   S15  814/0  

G2 374/0   S8  794/0  

G13 234/0   S7  614/0  

G16 653/0   S5  314/0  

G24  516/0  S2  164/0  

G7  076/0     

G19  865/0     

G12  735/0     
G3  255/0     

G14  455/0     

G11  375/0     

G22  924/0     
G5  524/0     
G6  783/0     
G1  683/0     

سهاا ، عوامهل  25 (G) عاملی اکتشافی با استفاده از مقادير بارگذارد ش ه بر رودپس از تحلیل

  بايه  دقهت کهرد کهه آم دسهتعامل به 2به تفکیک معی  ش ن   بارهاد عاملی و همچنی   دوگانه
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کههه  25-23-21-20-18-17-16-15-13-10 -9-8-4-2هاد: سههاا سههااالت عامههل او  شههامل 

کههه 24-22-19-14-12-11-7-6-5-3-1هاد: سههاا و عامههل دوم شههامل ، پنهه ارهو ابیههان ر 

 است  پن اشتو ا

  بهه تفکیهک معهی  شه ن  دوگانههساا ، عوامهل  15 (S)مقادير بارگذارد ش ه بر رودهمچنی  

 وعامهل دوم، پنه ارهوودبیهان ر که  14-12-11-9-4-3-1هاد: ساا سااالت عامل او  که شامل 

 است  پن اشتوودکه 15-13-10-8-7-6-5-2هاد: ساا  شامل

 روایی همزمان

بها پرسشهنامه ادراک از   ا پن ارهو -وودمنظور بررسی روايی هم مان، همدست ی پرسشنامه ه ب

 مشاه ه می گردد   5و ا محاسده گردي  که يافته ها در ج و  

 

 پندارهخدا ادراک از خدا و: همبستگی گشتاوری پیرسون بین  5جدول 

 ادراک از خدا

 (**) /469 پن ارهو ا -وود

030/0 معنی دارد  

 

+ و  469/0 ی همدست و اپن اره با ادراک از و ا -وود شود که  در اي  ج و  مشاه ه می

  ده  میمعنادارد را نشان 

 و نتیجه گیریبحث 

سان را به ووبی نشان دهه  تهیه اب ارد که بتوان  مفاهیم کلی د بالینی در حوزه روابط معنود ان

شه که اکنون هست نشان ده  موضو  اصلی ايه  و وضعیت فرد را به شکل قابل قدولی به عنوان آن

هاد روانشهناوتی و بهه ويهژه معنهود پژوه  بوده است  شهار مفهوم به هم تنی ه و مهم در درمان

نتخهاب شه ن   منطهق شامل وودپن اه، و اپن اره، وودپن اشت و و اپن اشت، براد اي  سنج  ا

هها رابطه اي  مفاهیم هم در متون دينی قابل پی یرد است و هم در متون علمی به ق ر کافی به آن

 19)ماننه  آيهه  پرداوته ش ه است  شناوت وود درمنابع دينی با شناوت و ا گهره وهورده اسهت

  سهتو از سود دي هر شهناوت وهود منشهی شهناوت همهه شیه  ا سوره نور( 40سوره حشر و آيه 

ال تجهل نفسک فان الجاهل بمعرفۀ نفسه جاهل بکل شهی ؛؛ »السّالم( فرمودن : امیرالمامنی  )علیه

اسهت بهه همهه  جاههلمداش زيرا کسی که بهه شهناوت وهوي   جاهل و نسدت به وويشت  وود

سوره ما؛ه ه شهناوت واقعهی وهود را مسهیر هه ايت و  105آيه  .(1366)آم د،  «است جاهلشی 
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سهوره حه  عدهادت ظهاهرد و از رود  11دان   آيهه هاد اساسی میوسارت و زيان مصون مان ن از

دان  به نحود که مهار درونهی انسهان از بهی   پذيرد انسان میحرف نسدت به و ا را موجب آسیب

ها که شود؛ نکته ايی که فرد وقتی هويت وود را بر اساس وودپن ارهرفته و مندع مهار او بیرونی می

ده ، تجربه می شود  اي  آيه نی  تا ح د به رابطهه بهی  يی  دي ران است، شکل میاغلب حاصل تی

و اشناسی و وودشناسی اشاره دارد  آيات زيادد اشاره دارد که کسانی که سهرمايه ههاد وجهودد 

توانن  ايمان بیاورن  و پیام  اعمالشان بهی ثمهر اسهت و اينهها کسهانی وود را از دست داده ان  نمی

سهوره  20سهوره انعهام، آيهه  12)مانن  آيه  ها يا و ايان کابب را می پرستن و اپن ارههستن  که 

سوره کهف اشاره بهه  105تا  103زمر، و   (  آيات  15سوره اعراف،آيه  53سوره اعراف،  9انعام، آيه 

هاد ووي  است و پیام د محاسدات غلط انسان براد سرمايه گذارد اشاره داردکه بر اساس پن اره

در پی نخواه  داشت  اي  سرمايه هاد وجودد تا ح  زيادد وابسته به واقع ن رد و تنظهیم روابهط 

بی  وود و دي رد وابسته است  در کل شناوت و حفظ هويت واقعی انسان که داراد بهتري  تقويم 

مهی سوره تی (  در منابع عل 6تا  4)آيات  است مستل م ايمان يقینی و عمل سازگارانه يا صالح است

)وودواقعی( را نشانۀ سهالمت روانهی و تصهمیم سهالم  نی  هماهن ی بی  وودپن اره و وود پن اشت

( و بی  احساس فهرد نسهدت بهه وهود و 2013،ايدل، بوف و اونیل، 1959جمله راجرز،  )از دانن می

 ( 2001)دروس، میی ما و اي ما،  و اپن اشت رابطه گ ارش ش ه است

 هاد اولیهان سنجی مطلوبی در گامهاد رو ارد می توان  از شاوصها نشان داد که شنی  ابيافته

ه، و برووردار باش   در تحلیل عاملی، شههار عامهل اساسهی، وودپن اشهت، و اپن اشهت، وودپنه ار

ههاد روانشهناوتی و معنهويی قابهل و اپن اره به دست آم  که در تشخیص بالینی و نی  در پژوه 

 استفاده است  

از جملهه ) م ش  که اي  پرسشنامه با پرسشنامه دي ر هرجن  با مدانی متفاوتدر بررسی بع  معلو

 ( از همدست ی مطلوبی نی  برووردار است 1997و اپن اره الرنس، 

اد هتوان  اب ار سنج  مطلوبی براد مفاهیم مذکور باش  اما هنوز از مح وديتشه اي  اب ار میگر

شهود بها مصهاحده بهالینی همهراه شهود  پیشهنهاد می سنجی برووردار است  بنهابراي اب ارهاد وود

عمهیم تهمچنی  گروه نمونه تحقیق براد تحلیل عاملی يک گروه نمونه دانشجويی داوطلب بود کهه 

ههاد یطنتاي  آن به جمعیت نمونه دي ر با احتیاط صورت گیهرد  بها کاربردههاد بهالینی آن در مح

 شود ترد حاصل میمختلف احتماال نتاي  دقیق

یه  از نر پايان الزم است از م يريت مرک  مشاوره طلیعه سهالمت، سهرکاروانم ناهیه  نهورد و د

گروه پژوهشی درمان معنود و اسو در آن مرک ، کهه در شهکل گیهرد و حمايهت از ايه  پهژوه  

  نهايت تالش وود را کردن  سپاس  ار باشیم



 
 1399 تابستان، 33 ، شمارةنهمدورة پژوهشی روان سنجی،  -فصلنامه علمی                          60

 

 

 

 فارسی منابع

 دفتهر انتشهارات قهم،  دررالکلنم و کمغنررالح فیتصنن(  1366)  محمه  ب  عد الواح  ،دآم 

   755، ص1ل   جغاتیتدل

رمهان دبررسهی ارتدهاط وودپنه اره بها و اپنه اره در   (1394)  ب رگی، مسعودانصارد، حس   جان

-115 ، ص19، شماره 10  سا  شناوتیاسالم و مطالعات روانمذهدی/معنود اوتالالت روانی  

130   

  انتشهارات چند بعدی معننویی: یند درمنان خداسنو درمان(  1398)  جان ب رگی، مسعود 

 پژوهش اه حوزه و دانش اه 

ويی: فعها  سهازد عمهل معنهود و اثهر درمان رد شن  بع د معن(  روان1395ب رگی، مسعود  )جان

  سها  شناسهی اسهالمیپژوهشنامه روانبخشی آن بر مشکالت روانشناوتی مراجعان مضطرب  

  39 - 8  ص 3دوم شماره 

 ینیشهدیپ قه رت یبررسه  (1386)  ووشهدخت و هیاضهر ، ادهینصه ، مظکها ،يیطداطدا دهزا رسو 

 از هاآن ادارک  ،يوال  دهایژگيو از یدبستان کودکان ادراک و کیدموگراف اتیوصوص یکنن گ

  4 شماره 3 دوره ،یشناوتروان مطالعات مجله  و ا مفهوم

 ( 1391)  محم رضا ،دآباد هاشم دقندر   یحس محم   یس اشرف،  یبهرامعل ،دآباد هاشم دقندر

 انیهم در درههایمتغ بهه توجهه بها ،دوودکارآمه  و وودپنه اره با و ا از ادراک ارتداط یبررس

 ص، 1شهماره 2سها   ،مشهاوره و ینیبال یشناسروان دهاوه ژپ  یفردوس دانش اه انيدانشجو

165-180. 

سهی  محمه   ، موسهو  همه ان المیزان فنی تفسنیرالقران(  1374)  محم حسهی  طداطدايی،

     م رسی  حوزه علمیه قمباقر،قم، دفتر انتشارات  اسالم  جامعه
 

References 

Abel, J. I.,  Buff. C. L. & O’Neill, J. C. (2013) "Actual self‐concept 

versus ideal self‐concept: An examination of image congruence and 

consumers in the health club industry", Sport, Business and 

Management: An International Journal, Vol. 3 Issue: 1, pp.78-96 

Baumann, Eddie K. (2010). The Esssentials of Integration: Developing 

the Image of God. Christian School Education Vol. 13 Iss. 4 p. 32 – 

36. 

Cecero, J. J.,  Marmon. T. S., Beitel. M,. Aida Hutz. A., & Jones. H. 

(2004). Images of mother, self, and God as predictors of dysphoria in 



 
  61     ...و ا پن اره  -دپن ارهاعتدار و روايی و ساوتار عاملی پرسشنامه وو 

 

 

 

non-clinical samples. Personality and Individual Differences 36 1669–

1680. 

Foster, R. A. & Babcock, R. L. (2001). God as a Man Versus God as a 

Woman: Perceiving God as a Function of the Gender of God and the 

Gender of the Participant. THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR 

THE PSYCHOLOGY OF RELIGION, 77(2), 93-104. 

Grimes, C. (2007). God Image Research: A Literature Review. In 

Glendon L. Moriarity, Louis Hoffman, editors. God Image Handbook 

for Spiritual Counseling and Psychotherapy: Research, Theory, and 

Practice/. Haworth Press. Pp. 38-60. 

Hoffman, L. (2005). A developmental perspective on the God image. In 

R. H. Cox, B. Cox, & L. Hoffman (Eds.), Spirituality and 

Psychological Health. Colorado School of Professional Psychology 

Press, Colorado Springs, CO. 

IBM Corporation. (2014).  Perception is reality: The importance of pay 

fairness to employees and organizations. IBM Software. Technical 

Whitepaper. Produced in the United States of America. 
Jeremy I. Abel, J. I., Buff. C. L. & O’Neill, J. C. (2013) "Actual 

self‐concept versus ideal self‐concept: An examination of image 

congruence and consumers in the health club industry", Sport, 

Business and Management: An International Journal, Vol. 3 Issue: 1, 

pp.78-96, 

Kirkpatrick, L. A. (1999). Attachment and religious representations 

and behavior. In Handbook of attachment: Theory, research, and 

clinical applications (pp.803-822). NewYork: Guilford Press. 

Kunkel, M A , Cook, S , Meshel, D S , Daughtry, D , & Hauenstein, A ( 

1999) God images A concept map. Journal for the Scientific Study of 

Religion, 38, 193-202 

Lawrence, R.T. (1997), Measuring the image of God: The God image 

inventory and the God image scale. Journal of Psychology and 

theology. 25(2): 214-۲۲۶. 

Lawshe CH. A . (1975). quantitative approach to content validity. 

Personnel Psych 1975; 28: 563-75. 

Nelsen, H., Cheek, Jr., N. H., & Au, P. (1985). Gender differences in 

images of God. Journal for the Scientific Study of Religion, 24, 396-

402. 

Piedmont, R. L., & Muller, J. (2006, August). Are God image and God 

concept redundant constructs?Poster presented at the 2006 Annual 



 
 1399 تابستان، 33 ، شمارةنهمدورة پژوهشی روان سنجی،  -فصلنامه علمی                          62

 

 

Convention of the American Psychological Association, New Orleans, 

LA. 

Pirutinsky. S. Siev. J. Rosmarin. D. H. (2015). Scrupulosity and implicit 

and explicit beliefs about God. Journal of Obsessive-Compulsive and 

Related Disorders. 6. P 33–38 

Rizzuto, A. M. (1979). The birth of the living God: A psychoanalytic 

study. Chicago: University of Chicago Press. 

Roberts C. W. (1989). Imaging God: Who is created in whose image? 

Review of Religious Research, 30(4): 375-85. 

Roos, D. E., Miedema, S. A. &  Iedema, J. (2001). Attachment, working 

models of self and others, and God Concept in kindergarten. Juornal 

for the scientific study of religion. 40(4).pp. 607-618. 

Waltz C. F, Bausell R. B.(1981). Nursing Research: Design, Statistics, 

and Computer Analysis. Philadelphia: W.B. Saunders Co; 1981. P. 45. 
 


