| تاریخ دریافت | 1396/6/4:تاریخ پذیرش| 1396/12/22:

اعتباریابی و رواسازی آزمون جهتگیری مذهبی در
دانشآموزان دبیرستانی
حمید مهدیزاده

دانشجوی دکترای روانشناسی جامعة المصطفی العالمیه ،ایران ،قم
عضو پیوسته انجمن روان شناسی اسالمی

amirmahdizeh@yahoo.com
حسن تقیان
taghian@gmail.com

مسعود آذربایجانی

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،ایران ،قم
عضو پیوسته انجمن روان شناسی اسالمی
mazarbayejani110@yahoo.com

چکیده
پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی و رواس��ازی آزمون جهتگیری مذهبی با تکیه بر اس�لام در
نوجوانان دبیرس��تانی انجام شد .بدین منظور ،نخست روایی محتوایی و صوری آزمون جهتگیری
مذهب��ی ط��ی مراح��ل گوناگون ،ش��امل ارجاع آزم��ون به کارشناس��ان دینش��ناس دارای تخصص
روانشناسی ،مشورت با اساتید روانسنجی و روش تحقیق و نیز اجرای آزمایشی بررسی شد .پس
از حصول اطمینان از اعتبار ش��کل و محتوای آزمون ،آزمون جهتگیری مذهبی ،اجرا شد .جامعه
آماری این پژوهش ،دانشآموزان دبیرس��تان های ش��هر قم (پانزده تا بیست ساله) بودند 578 .نفر به
روش نمونهگیری خوش �های چند مرحلهای انتخاب ش��دند .ابزار این پژوه��ش عبارت بود از آزمون
جهتگیری مذهبی و آزمون سبک زندگی اسالمی .دادهها ،با روش تحلیل عاملی اکتشافی با شیوه
تحلیل مؤلفههای اصلی و تحلیل مانوا تحلیل ش��دند .بررس��ی روایی محتوایی و صوری به اصالح
دو پرس��ش و حذف سه پرس��ش نامتناس��ب برای نوجوانان انجامید .ضریب آلفای کرونباخ آزمون
براب��ر با  0/91به دس��ت آمد .تعداد عوام��ل در نمونه جمعیت نوجوان دارای چهار عامل اس��ت که
برخالف نسخه اصلی و اجراشده در میان بزرگساالن است که مشتمل بر دو عامل بود .این عاملها
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 34درصد واریانس جهتگیری مذهبی در نوجوانان را تبیین کرد .در نتیجه تحلیل عاملی ،چهارده
پرس��ش به عنوان پرس �شهای نامناسب حذف شدند که در مجموع ،پرس �شهای پرسشنامه به 53
مورد کاهش یافت .روایی همزمان آزمون جهتگیری مذهبی با آزمون سبک زندگی اسالمی نیز از
طریق ضریب همبس��تگی پیرسون0/705 ،به دس��ت آمد .با توجه به روایی عاملی ،روایی همگرا و
پایایی مناس��ب آزمون جهتگیری مذهبی در میان نوجوانان ،اس��تفاده از آن در پژوهشهای مربوط
به نوجوانان توصیه میگردد.
کلیدواژگان :جهتگیری مذهبی ،اعتباریابی ،رواسازی ،سنجش دینداری ،روانشناسی اسالمی.
| فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسالمی | شماره پیاپی  | 4بهــار | 97

56

 .1مقدمه

مذهب به عنوان پدیدهای روانی -اجتماعی همواره کانون توجه روانشناس��ان و جامعهشناسان بوده
اس��ت (بهرامی احسان )1380 ،و متغیری مهم در زندگی افراد به شمار میرود که میتوان به عنوان
منبعی برای تأثیر در نفوذ باور ،نگرش ،رفتار و ویژگیهای ش��خصیتی افراد بررس �یاش کرد و آن را
جزء جداییناپذیر تحلیل و بررس �یهای روانشناختی دانس��ت .دینشناسان نیز معتقدند که دین و
دینداری همزاد و همراه انسان بوده و هیچ جامعهای ،حتی جوامع کوچک و ابتدایی ،بدون تعلقات
دینی نبــودهاند (بــوبر ،2009 1،ص.)28
امروزه دینپژوهی به ش��یوه علمی و با اس��تفاده از روشهای مرس��وم در علوم اجتماعی و علوم
2
انسانی و حتی علوم طبیعی از پیشرفتهترین تحقیقات رشتههای دانشگاهی است .پس از شالیرماخر
و امثال ویلیام جیمز 3،دینپژوهانی چون رودلف اتو 4،فاردر لیوو 5و متکلمان و کالمشناسانی چون
برونر 6،بارت 7،بولتمان 8،تیلیش 9،جان هیک 10و کونگ 11به عرصه آمدهاند که آثار و آرایشان تأثیری
1. Buber, M.
2. Schleiermacher, F.
3. James,W.
4. Otto, R.
5. Leiv, F.
6. Brunner, E.
7. Barth, K.
8. Bultman, R.
9. Tillich, P.
10. Hick, J.
11. Kung, H.

1. Allport,G.
2. Jung, c.G.
3. Frankl,V.
4. Levin
5. Propst
.6 Jones
7. Psychology of Religion and Spirituality
8. Spirituality in Clinical Practice
9. Lisa Miller, Len Sperry
10. Klausner
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درازدام��ن و درازآهنگ بر فکر دینی و دینپژوهی در قرن حاضر به جای گذارده اس��ت .در این بین،
دلبستگی و عالقه پژوهشی روانشناسان بزرگی چون آلپورت 1،یونگ 2و فرانکل 3به دین نیز درخور
توجه است (آذربایجانی.)1393 ،
تحقیق��ات در زمینهه��ای مختلف مذهب��ی ،از جمله میزان مذهبی بودن ،نی��از به مذهب ،تأثیر
آن بر س�لامت جس��می و روانی ،مقابله با تنیدگی در سطوح مختلف سنی ،مراقبتهای بهداشتی،
س�لامت اجتماعی و ...به میزان چش��مگیری افزایش یافته است؛ به گونهای که امروزه دهها کتاب و
مجله در زمینه دین و کاربرد آن در زندگی انس��ان منتش��ر میش��ود ،که از آن جمهاند :مجله مذهب
و پزش��کی (هارل��ی 1985 ،ب��ه نق��ل از لوی��ن ،)1994 4،رواندرمانگ��ری در چارچ��وب مذهبی
(پروپس��ت ،)1988 5،مذهب و روانشناس��ی (جونز ،)1996 6،س�لامت روان ،مذهب و فرهنگ
8
(دین و همکاران ،)1998 ،روانشناس��ی مذهبی و معن��وی )2009( 7و معنویت در کاربرد بالینی
(میلر و اس��پیری .)2014 9،رویکرد دانشمندان به این موضوع ،بیانگر اهمیت روزافزون مذهب در
زندگی بشر امروزی است.
واژه «جهتگیری مذهبی» که در این پژوهش به کار رفته ،در واقع به رویکرد کلی ش��خص که
از مذهب برگرفته اس��ت اطالق میشود؛ به گونهای که مجموعهای از اعتقادات ،اعمال و تشریفات
ً
خ��اص درب��اره موجودی متعالی (قدس��ی) اس��ت .جهتگی��ری مذهب��ی را تقریبا میت��وان معادل
«دینداری» یا «دینورزی» دانس��ت (آذربایجانی )1393 ،که در س��طح رفتارهای ظاهری شخص
نمایان میشود و بیانگر گرایش احتمالی فرد به یک بینش مذهبی (اسالمی) است.
مطالع��ات فراوانی در خارج از کش��ور در زمین��ه اندازهپذیر کردن جهتگی��ری مذهبی صورت
گرفته اس��ت که ب �رای نمونه میتوان به مقیاس ابتدایی کالس��نر ،1964( 10به نق��ل از :آذربایجانی،
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 )1380و آزمون  45پرسش��ی ترس��تون و چاو ،1934( 1به نقل از ولف )1999 ،به عنوان نخس��تین
تالشها نام برد؛ اما ابداع نخس��تین مقیاس در این زمینه از س��وی آلپورت و راس با عنوان «مقیاس
جهتگیری مذهبی» 2در س��ال  ،1967بیش از همه موجب رش��د و توسعه تحقیقات تجربی درباره
نح��وه رویکرد فرد به مذهب ش��ده اس��ت؛ به گونهای که ش��مار فراوانی از مقیاسه��ای پس از آن،
نظیر مقیاس گورساچ و ونابل )1983( 3با عنوان «مقیاس جهتگیری مذهبی فراسنی»َ 4،بتسون و
شوئنراد )1991( 5با عنوان «مقیاس جهتگیری مذهبیطلب» 6و هاگ )1972( 7با عنوان «مقیاس
انگیزش مذهبی درونس��و» 8در واقع تکمیل یا تعدیلش��ده مقیاس این دو پیشگام است .این آزمون
در  21ماده ،جهتگیری درونی و بیرونی را اندازهگیری میکند.
آلن و اس��پلیکا )1967( 9مقیاس  28مادهای را در این زمینه با عنوان «مقیاس مذهبی پایبندی
توافقی» 10س��اختند .پارگامنت نیز مقیاسی را در زمینه طرفداری مذهبی کورکورانه در سال 1987
ساخت .در ادامه ریان 11و همکاران ( )1993مقیاسی را در درونی ساختن مذهب مسیحی ساختند.
همچنین کونیگ 12و همکاران نیز مقیاس��ی برای سنجش سه بعد دینداری (سازمانی ،غیرسازمانی
و دینداری درونی) ساختند .آدامسون 13و همکاران ( )2000با استفاده از مدل معادالت ساختاری
در اندازهگیری دینداری ،اعتبار و روایی مقیاس رفتاری دینداری را ارزیابی کردند .ماکبی ،مانسون
و گران��ت )2001( 14ب��ا مطالع��ه زمینهیابی و با تأکید ب��ر رویکرد جدید ،تعهد مذهب��ی را در میان
کاتولیکه��ا و پروتس��تانها اندازه گرفتند .فردری��ک و پرایس )2001( 15نیز با هدف بررس��ی رابطه
1. Thurston& Chow
2. religious orientation Scale
3. Gorsuch & Venable
4. «Age Universal» religious orientation Scale
5. Batson & Schonrade
6. Quest Religious Orientation Scale
7. Hoge
8. Intrinsic Religious Motivation Scale
9. Alen & Splika
10. Committed and consensual religion Scale
11. Ryan
12. Koeing
13. Adamson
14. Mokabee, Monson & Grant
15. Frederick & Price

1. Maltby
2. Smith, Faris & Denton
3. Sciarra & Gushue
4. Jackson & Francis
5. Cheshire
6. Sahin
7 .Abu Raiya
)8 .Psychological Measures of Islamic religiousness (PMIR
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تفکر خالق و دینداری 145 ،دانشآموز ( 95دانشآموز از فرقه مذهبی مورمون و پنجاه دانشآموز
غیرمورم��ون از دیگر فرقههای مس��یحیت) را بررس��ی کردن��د .مالتبی )2002( 1به منظور کش��ف
الگوهای عاملی پیشنهادشده برای مقیاس  12مادهای عمومی درونزا  -برونزا (الگوهای  2عاملی
و  3عاملی) که گورساچ و ونابل ( )1983آن را تهیه و تدوین کردهاند ،آنها را روی  4160آزمودنی
اجرا کرد .اسمیت ،فاریس و دنتون 2پژوهشی با عنوان «شناخت دینداری درونی نوجوانان امریکایی
و نگرشهای آنان نس��بت به بیگانگی با مذهب» انجام دادند .اس��کیارا و گیوشو )2003( 3با هدف
بررسی جهتگیری مذهبی و رشد هویت نژادی سفیدپوستان  233دانشجوی دانشگاه را در جنوب
ش��رقی ایاالت متحده امریکا مورد مطالعه و بررس��ی قرار دادند .جکسون و فرانسیس )2004( 4به
پیشبینی نگرش درباره دین در زمینه س��ه متغیر وابس��ته در دینداری (ش��رکت در کلیسا ،میزان دعا
کردن و اهمیت کلیس��ا) از روی میزان اضطراب و تکانش��ی بودن پرداختند .کش��یر )2004( 5برای
عملیاتی س��اختن مفهوم معنویت و دینداری ،دو پرسش��نامه معنویت و دینداری را ترکیب کرد و به
کار گرفت و س��پس رابطه این دو متغیر را با مکان کنترل ارزیابی کرد .ساهین 6و فرانسیس ()2002
در انگلستان با یک گروه نمونه مسلمان  381نفری که سن آنها بین شانزده تا بیست سال بود ،اقدام
به س��اخت مقیاس نگرش به اس�لام کردند .این مقیاس دارای  23ماده است که عواطف مسلمانان
را نس��بت به اعمال و باوره��ای دینی ارزیابی میکند .ابوریا )2008( 7با اس��تاد راهنمایی پارگامنت
در پایاننام��ه دکت �رای خود با انجام مصاحبه با  340نفر مس��لمان و بررس��ی پیش��ینه دینی و علمی
اس�لام ،مقیاس روانش��ناختی دینداری اس�لامی 8را طراحی کرد .تان و گل ( )2008پرسش��نامه
دینداری یهودی – مس��یحی را بر اس��اس خزانه پرس �شهای یونگ ( )1976درباره باورها و اعمال
دینی یهودیان و مس��یحیان ساختند .س��یرین و همکاران ( )2008نیز مقیاس اعمال دینداری را بر
اس��اس مطالب دین اس�لام ساختند .ویلیامز ( )2010پایایی همس��انی درونی شاخصهای جدید
( 27آیتم) جهتگیری مذهبی را در بین نمازگزاران کلیس��ای جامع در انگلیس بررس��ی کرده است.
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لس��لی و همکاران )2016( 1این ش��اخصها را بین نوجوانان کانادایی باپتیس��تی 2اجرا و اعتباریابی
نمودهاند.
ب �رای اندازهپذی��ر کردن جهتگی��ری مذهبی در ایران نیز پژوهشهایی انجام ش��ده اس��ت .این
پژوهشها بر اس��اس س��ال انجام پژوهش عبارتان��د از :علوانآب��ادی )(1352؛ گلریز ()1353؛
س �راجزاده ()1375؛ آرین ()1378؛ باقری ،خسروی و اسکندری ()1378؛ جانبزرگی ()1378؛
خدای��اری فرد و همکاران ()1378؛ گلزاری ))1378؛ بهرامی ()1380؛ طالبان ()1378؛ طالبان
()1379؛ خداپناه��ی وخوانی �نزاده ()1379؛ اکب��ری و پارس��ا ()1379؛ رج �بزاده ()1379؛
آذربایجان��ی ()1380؛ نیکخواه ()1380؛ معتقد الریجانی ()1381؛ ش��ریفی ()1381؛ چلبیانلو
و عزی��زی ()1382؛ طالبی ()1382؛ غضنفری و زکی ()1382؛ منطقی ()1383؛ ش��جاعی زند
()1385؛ تبریزی و همکاران ( )1388خدایاری فرد و همکاران ( )1388و محبوبی (.)1394
با مطالعه دقیقتر پژوهشهای یادش��ده مش��اهده میش��ود که بیش��تر این پژوهشه��ا در تهیه و
ً
تدوین مقیاس دینداری از الگو و مدلهای غیراسالمی و عمدتا از مدل گالک و استارک)(1965
و ی��ا آلپ��ورت ) (1967بهره گرفته و کمتر به متون و منابع اس�لامی رجوع کردهاند .همچنین تاکنون
هیچیک از پژوهش��گران ابزاری بر اس��اس مبانی نظری اس�لامی نس��اختهاند .ازاینرو آذربایجانی
)(1380پژوهش��ی را در زمین��ه س��اخت آزم��ون جهتگیری مذهبی ب��ا تکیه بر اس�لام در جامعه
دانشجویان انجام داده که تا حدی توانسته است این خأل را پر کند .مزیت این مقیاس بر مقیاسهای
ً
دینی پیش از آن ،نگاه نسبتا جامع به مؤلفههای دینداری است که عبارتاند از :روابط انسان و خدا،
انس��ان و آخرت ،اولیای دین ،انس��ان و دین ،بدن و قوای زیس��تی ،امور اقتصادی ،روابط اجتماعی،
خان��واده ،انس��ان و طبیعت و س �رانجام اخالق فردی .از جمله محدودیته��ا و نقایص پژوهش نیز
میتوان به نقایص روشش��ناختی از جمله عدم اس��تفاده از روش تحلیل عاملی که تنها روش آماری
معتبر برای تشخیص عاملهای موجود در پرسشنامه است و در عوض استفاده از همگونی بر اساس
آلفای کرونباخ جهت تعیین خرده مقیاسهای پرسشنامه اشاره کرد.
ب��ا اذعان به لزوم س��اخت ای��ن آزمون برای جمعیت مس��لمانان و اهمیت کارب��رد آن ،از طرفی
آذربایجانی ( )1380در بخشهای مختلف کتاب تهیه و ساخت آزمون جهتگیری مذهبی با تکیه
بر اس�لام بر عدم اختصاص محتوای آزمون به گروه س��نی خاصی تأکید کرده اس��ت (آذربایجانی،

1. Leslie J. Francis, Bruce G. Fawcett, Mandy Robbins and Dale Stairs.

 .2باپتیست یا تعمیددهنده نام شاخهای از مسیحیت است که به پیروان آن ،تعمیدیون گفته میشود (لسلی.)1389 ،

.2روش

جامعه آماری این پژوهش را دانشآموزان دبیرس��تانهای ش��هر قم (21-15سال) تشکیل میدهند.
بر اس��اس آمار بهدستآمده از آموزش و پرورش اس��تان قم ،حجم جامعه دبیرستانهای قم در سال
تحصیلی  6146 ،1393-94نفر است.
درب��اره حجم نمون��ه الزم برای تحلیل عاملی اختالف نظر وج��ود دارد .کامری ( ،1973به نقل
از هوم��ن ،1395 ،ص )128معتقد اس��ت که حجم نمونه صد نفری ب �رای تحلیل عاملی ضعیف،
ً
دویست نفری نسبتا مناسب ،سیصد نفری خوب ،پانصد نفری بسیار خوب و هزارنفری عالی است.
ازاینرو حجم نمونه بر اساس میزان مورد نیاز تحلیل عاملی مناسب ،نمونه  578نفری ( 296دختر
و  280پس��ر) در نظر گرفته ش��د .در این پژوهش از نمونه برداری خوش �های چندمرحلهای استفاده
شده و دو ابزار به کار رفته است:

1. Reliability
2. Validity
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 ،1393ص )300 ،202 ،145و از ط��رف دیگ��ر پایایی 1و روایی 2این آزمون فقط در دانش��جویان
کارشناسی (بیست تا سی ساله) بررسی شده است .لذا نتایج آن قابل تعمیم به دوره نوجوانی نیست؛
حال آنکه نوجوانان و سالمت روانی آنان ،مسئلهای بسیار حیاتی و مورد وثوق دیدگاه جهانی است
(بلوم .)2004 ،آمارها نش��ان میدهد که بزرگترین نس��ل نوجوانان از نظ��ر تعداد ،مربوط به عصر
حاضر اس��ت .ایران با بیش از چهارده میلیون نوجوان ده تا نوزده ساله یکی از جوانترین جوامع دنیا
به ش��مار میآید (مرکز آم��ار .)1395 ،بنابراین فقدان یک ابزار بومی ،دین��ی و قابل اعتماد در زمینه
ً
سنجش جهتگیری مذهبی نوجوان کامال محسوس است .در نتیجه با در نظر گرفتن نکات یادشده
و همچنین با توجه به اینکه التزام دینی که برخاس��ته از جهتگیری دینی است ،تأثیری قوی بر دیگر
جنبهه��ای زندگی نوجوانان از جمله کاهش رفتارهای انحرافی و افزایش س�لامت روان دارد (هود،
هونس��برگر و گرس��اچ ،2003 ،ص ،)171لزوم انجام این تحقیق در راس��تای سنجش و زمینهسازی
برای ارتقای دینداری در دوره نوجوانی برای ما آش��کار میش��ود .برایناس��اس این پرس��ش مطرح
میش��ود که آیا «آزم��ون جهتگیری مذهبی با تکیه بر اس�لام» از پایایی و روای��ی قابل قبولی برای
سنجش جهتگیری مذهبی بر مبنای اسالم در نوجوانان دبیرستانی برخوردار است؟
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 .2-1آزمون جهتگیری مذهبی

مقیاس جهتگیری مذهبی با تکیه بر اسالم ،توسط آذربایجانی ( )1382تهیه شده است .پرسشنامه
مقیاس عقاید ـ مناس��ک و اخالق اس��ت .مواد
نهایی آن ،مش��تمل بر هفتاد پرس��ش و دارای دو زیر
ِ
پرسشنامه پس از بررسی اجمالی ادیان جهان و بررسی تفصیلی دین اسالم (آیات قرآن و روایات)،
بر اس��اس این نظریه که ایمان ،مفهوم محوری دینداری اس��ت و در س��ه بخش باورها ،اخالقیات و
مناسک عملی تجلی مییابد ،استخراج شده است (آذربایجانی.)1382 ،

خرده مقیاسهای پرسشنامه
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 .1خرده مقیاس عقاید ـ مناس��ک ( :)R1زیرمقیاس نخس��ت ،مش��تمل بر  43ماده دارای ضریب آلفای
 0/947به وسیله  302نفر آزمودنی پاسخ داده شده و عامل «عقاید ـ مناسک» ( )R1را میسنجد .ضریب
همبستگی هر ماده با مجموعه پرسشنامه عامل (( )R1از  0/324تا  )0/740و نیز ضریب آلفای  R1در
صورت حذف هر ماده (از  0/944تا  )0/740بهدست آمده است (آذربایجانی)1382 ،؛
 .2خرده مقی��اس اخ�لاق ( :)R2زیرمقی��اس دوم مش��تمل بر  27ماده با ضری��ب آلفای  0/793به
وس��یله  321نفر آزمودنی پاس��خ داده شده و عامل «اخالق» ( )R2را میسنجد .ضریب همبستگی
ه��ر پرس��ش با نم��ره کل مقیاس عامل  0/172( R2ت��ا  )0/447و ضریب آلف��ا مقیاس در صورت
حذف هر ماده ( 0/779تا  )0/793را نشان میدهد.
آذربایجان��ی ( )1382در گ �زارش خود ضریب آلفای کرونباخ عام��ل  R1را معادل  0/947و  R2را
معادل  0/793گزارش کرده اس��ت .گزارش وی ضریب آلفای کرونباخ کل را معادل  0/936نش��ان
میدهد .برای بررسی روایی آزمون ،از روایی سازه استفاده شده است .گزارش آذربایجانی ()1382
درباره روایی س��ازه بیانگر این اس��ت که بر اس��اس نتایج بهدس �تآمده ،درباره عامل  ،R1هر س��ه
گروه ،دو به دو تفاوت معنادار دارند (در س��طح معناداری  .)α =0/0001درباره عامل  R2تفاوت
معناداری مش��اهده نمیشود .همچنین در بررسی روایی محتوایی مقیاس ،از راه جمعآوری نظرات
کارشناسان اسالمی ،میزان آن  0/775به دست آمد (آذربایجانی.)1382 ،
روش نمرهگذاری به این ش��یوه اس��ت که در پاسخنامه برای هر پرس��ش از یک تا چهار نمره در نظر
گرفته ش��ده اس��ت .در نتیج��ه اگر برای هر مؤلف��ه یا برای هر فرد یک پیوس��تار در نظر گرفته ش��ود،
ممک��ن اس��ت نم��رهای بین یک تا چهار را به دس��ت آورد ،بس��ته به اینکه در پاس��خ به هر پرس��ش،
ً
کدامیک از گزینههای چهارگانه کامال مخالفم ( ،)1تا حدودی مخالفم ( ،)2تا حدودی موافقم ()3
ً
و کامال موافقم ( )4انتخاب ش��ود .برای مثال ،اگر آزمودنی در پاسخ به پرسشی مناسبترین گزینه

را انتخاب کرده ،نمره وی در آن پرس��ش ،چهار خواهد بود .کمترین نمره ممکن برای یک آزمودنی
در این آزمون برابر با  70است و بیشترین آن ،برابر  280است.
 .2-2آزمون سبک زندگی اسالمی ()ILST– 75

الف) ارجاع به متخصصان برای بررسی روایی محتوا

پرسش��نامه اولیه همراه با یک پرسش��نامه ش��ش پرسشی که هر پرس��ش دارای پنج میزان خیلی کم،

1. reliability
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آزمون سبک زندگی اسالمی ،که در سال  1388توسط کاویانی ساخته شده ،مقیاسی برای سنجش
سبک زندگی یک فرد مسلمان است (کاویانی .)1388 ،این آزمون در دو قالب بلند ( 135پرسشی)
و کوتاه ( 75پرسش��ی) تهیه ش��ده اس��ت .قالب بلند دارای ده مؤلفه ،و قالب کوتاه از نه مؤلفه درهم
تنیده برخوردار اس��ت .آزمودنی در صورت پاسخگویی ،در قالب کوتاه نمره خامی بین  75تا 300
را دریافت خواهد کرد .در این پژوهش از قالب کوتاه آزمون س��بک زندگی اس�لامی اس��تفاده ش��ده
ُ
اس��ت .این آزمون دارای نه خرده مقیاس اس��ت .این خرده مقیاسها عبارتان��د از .1 :خرده مقیاس
روش �نفکری منف��ی .2 ،خرده مقی��اس اجتماع��ی .3 ،خرده مقی��اس نوعدوس��تی .4 ،خرده مقیاس
لذتخواه��ی .5 ،خرده مقی��اس کمهمتی .6 ،خرده مقی��اس عبادی .7 ،خرده مقی��اس ویژگیهای
درونی .8 ،خرده مقیاس دنیاخواهی و  .9خرده مقیاس گناهکاری (کاویانی.)1388 ،
کاویانی برای بررسی روایی سازه و ساختار عاملی آزمون سبک زندگی اسالمی از تحلیل عاملی اکتشافی
با روش تحلیل مؤلفههای اصلی و با چرخش اوبلیمین بر روی دادهها اس��تفاده کرده اس��ت .برای اینکه
ُ
مشخص شود که همبستگی بین متغیرهای آزمون در جامعه برابر صفر نیست ،از آزمون کرویت بارتلت
اس��تفاده شد .آزمون بارتلت برابر  21672/095میباشد که در سطح آلفای  P≤0 0/001معنادار بود.
سپس با چرخش اوبلیمین ،عاملهایی که دارای مقادیر ویژه باالتر از یک بودند انتخاب شدند .برایناساس
ً
ُ
اطالعات نه عامل استخراجشده جمعا  36/508درصد واریانس سبک زندگی اسالمی را تبیین میکند.
پایایی1پرسشنامه سبک زندگی اسالمی (قالب کوتاه) ،به شیوه همسانی درونی (آلفای کرونباخ)
برای کل پرسشنامه فرم کوتاه  0/71است.
برای بررس��ی روای��ی و پایایی آزمون جهتگیری مذهبی مراحل مختلفی طی ش��ده اس��ت که
بهاختصار به آنها اشاره میکنیم:
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کم ،متوس��ط ،زیاد و خیلی زیاد اس��ت ،به منظور سنجش اعتبار محتوایی و صوری به دوازده نفر از
متخصصان روانشناس دینشناس ارائه شد.
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همچنی��ن به منظور اطمینان از اینکه مهمترین و صحیحترین محتوا (ضرورت پرس��ش)
انتخاب شده است ،از شاخص نسبت روایی محتوا )CVR( 1و برای اطمینان از اینکه آیتمهای
ابزار به بهترین نحو جهت اندازهگیری محتوا طراحی شده ،از شاخص روایی محتوا)CVI( 2
استفاده شد .برای تعیین روایی ،پرسشنامه به دوازده نفر از کارشناسان ارائه ،و از آنان خواسته
آیتم «ضروری اس��ت»« ،مفید
ش��د که درب��اره هر یک از هفتاد پرس��ش ابزار ،به س��ه طیف ِ
اس��ت اما ضروری نیست» و «ضرورتی ندارد» پاسخ دهند .پاسخها بر اساس فرمول CVR
محاس��به شد .بدینترتیب امتیاز  67آیتم از عدد جدول الوشه ( )0/62بزرگتر بود .بنابراین
حاکی از آن بود که وجود پرسشهای مربوطه با سطح معناداری آماری قابل قبول ()p<0.05
در این ابزار ضروری و مهم است.
پس از تعیین و محاسبه  ،CVRبرای محاسبه  CVIاز آنان خواسته شد که درباره هر یک از
هفتاد پرسش ،نظر خود را درباره سه معیار زیر بر اساس طیف لیکرتی پنج قسمتی بیان کنند:
«مربوط یا اختصاصی بودن»« ،س��ادگی و روان بودن» و «واضح یا ش��فاف بودن» .سپس با
اس��تفاده از فرمول  CVIش��اخص روایی محتوا محاس��به ش��د .نتایج حاکی از آن بود که 67
پرسش ،نمره  CVIباالتر از  0/79داشتهاند و لذا مناسب تشخیص داده شدند.
ب) اجرای آزمایشی

برای روایی ویژگیهای ظاهری آزمون مانند کلمات و جمالت آزمون ،صورت ظاهری آزمون ،قابلیت
پذیرش و معقول بودن آن ،آزمون به  25نفر از دانشآموزان دبیرس��تانی در دس��ترس داده ش��د تا عالوه
بر اجرای آزمایش��ی آزمون ،در پاس��خنامههای مجزا ،به صورت چهارگزینهای (خیلی زیاد ،زیاد ،کم
و خیلی کم) نسبت به قابل فهم بودن و نیز ویژگیهای ظاهری هفتاد پرسش اطمینان حاصل گردد.

ج) اعمال نظریات بهدستآمده

آنچه از طریق پاس��خنامهها و اجرای آزمایش��ی آزمون به دس��ت آمد ،منجر به حذف س��ه پرسش از
هفتاد پرسش و نیز اصالح دو پرسش دشوارفهم شد.
1.Content Validity Ratio
2.Content Validity Index

د) اجرای اصلی آزمون

ه) انجام تحلیلهای آماری با نرمافزار SPSS

براس��اس کلید آزمون ،ضریبها در  SPSSتعریف شد .مستقیم و معکوس بودن پرسشها و
نحوه محاس��به آنها تعریف و دادههای حاصل از اجرای آزمون ،وارد ش��د .سپس تحلیلهای
آماری انجام ،و به تکتک پرسشهای آماری پاسخ دادهشد.
و) اجرای آزمون تحلیل عاملی

تحلیل عاملی بر روی دادهها اجرا و با تغییراتی که حاصل ش��د ،آزمون با تعداد پرس �شهای کمتر و
عوامل��ی با نامهای دیگر به دس��ت آمد .روش تجزیه و تحلیل دادهه��ا در این پژوهش در هر یک از
بخشهای توصیفی و استنباطی ،به شرح ذیل است:
الف) در بخش توصیفی ،برای تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها :جداول فراوانی ،ش��اخصهای
مرکزی ،شاخصهای پراکندگی ،ضرایب همبستگی؛
ب) در بخش اس��تنباطی از تحلیل عوامل و ش��اخصهای مربوط به آن اس��تفاده ش��د .برای
بررس��ی روایی س��ازه و س��اختار عاملی آزمون جهتگی��ری مذهبی با تکیه بر اس�لام از تحلیل
عاملی اکتشافی با روش تحلیل مؤلفههای اصلی و با چرخش پروماکس بر روی دادهها استفاده
شده است .برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد.
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پژوهش��گر ب��ا توجه به روش نمونهگیری پژوهش که به ش��یوه خوش �های چندمرحل �های بود ،پس از
انتخاب تصادفی دو دبیرس��تان دخترانه و دو دبیرستان پس �رانه از هر ناحیه ،هماهنگی الزم را درباره
زمان مناس��ب برای اجرای آزمون انجام داد .در نهایت نیز پرسش��نامهها در سه کالس در هر مدرسه
(در جمع  48کالس) توزیع شد .البته پیش از توزیع پرسشنامه ،حدود پانزده دقیقه توضیحات الزم
درباره انگیزهبخش��ی ،نحوه تکمیل کردن پرسش��نامهها ،دقت در پرکردن و همچنین اطمینانبخشی
به آزمودنیها درباره رازداری کامل داده میش��د .زمان پاس��خ به پرسش��نامهها به آزمودنیها اعالم
نمیش��د تا کمبود وقت ،موجب ارائه پاس �خهای تصادفی نشود؛ اما پر کردن هر پرسشنامه حداکثر
سی دقیقه به طول میانجامید .پرسشنامههای ناقص نیز از رده خارج شدند .برای اینکه اظهارنظرهای
آزمودنیها واقعی باشد و به منظور رازداری و مالحظات اخالقی پژوهش ،ثبت نام و نامخانوادگی
در پرسش��نامهها حذف شد و از آزمودنی خواسته شده بود که نام و نامخانوادگی خود را ننویسد .در
نهایت از حدود  750پرسشنامه که بین آزمودنیها توزیع شده 578 ،آزمودنی باقی ماند.
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 .3اطالعات جمعیتشناختی گروههای نمونه آماری

در ای��ن پژوهش تع��داد  296نفر دختر و  280نفر پس��ر بودند؛ یعنی  51/4درصد پاس �خگویان را
دانشآموزان دختر و  48/4درصد نمونه را دانشآموزان پس��ر تش��کیل دادهاند .چهارده درصد نمونه
در رش��ته انس��انی 30/1 ،درصد در رش��ته تجربی 30/6 ،درصد در رش��ته ریاضی و  25/3درصد
در رش��تههای فنی و حرفهای تحصیل میکردند .توزیع س��نی تحصیلی پاسخگویان در جدول ذیل
میآید:
جدول  .1توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن
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سن (سال)

فراوانی

درصد

درصد معتبر

21

1

0.2

0.2

19

1

0.2

0.2

18

16

2.8

2.9

17

124

21.5

22.5

16

253

43.8

46.0

15

154

26.6

28.0

14

1

0.2

0.2

بیپاسخ

28

4.8

-

جمع

578

100.0

100.0

 .4یافتهها

در ج��دول ش��ماره  ،2اطالع��ات مربوط ب��ه میانگین و انحراف معی��ار نمرههای هر ی��ک از عوامل
جهتگیری مذهبی نوجوان نشان داده شده است .بر اساس این اطالعات ،باالترین میانگین مربوط
به عقاید و کمترین آنها مربوط به اخالق است.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار عوامل آزمون جهتگیری مذهبی

عنوان عامل

میانگین

انحراف معیار

عقاید

62/1

7/30

مناسک

36/5

7/56

اخالق

26/2

4/43

پیامدها

33/7

4/20

جمع کل مقیاس

159/2

18/65

1. Wood & Kardash
2. Cattell’s Scree Plot
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برای بررس��ی س��اختار عاملی پرسش��نامه در جامعه نوجوانان ،ابتدا با مشورت صاحبنظران و
س��ازنده پرسش��نامه اصلی ،سه پرس��ش که با جامعه نوجوانان تناسب نداش��ت از پرسشنامه حذف
ش��د .پرس �شهای یادش��ده بدین قرارند« :آنچه برایم مهم اس��ت اینکه مایحتاج زندگی را از هر راه
ممکن به دست آورم»؛ «برای رفع مشکالت اقتصادی گاهی ناچار میشوم از راههای غیرمجاز نیز
استفاده کنم» و «حقوق شرعی اموال خود را به افراد مورد اعتماد پرداخت خواهم کرد» .در مرحله
بعد ،نمرات تکتک پرس �شها برای رسیدن به س��اختار عاملی مناسب در جامعه نوجوانان استفاده
شد .بهاینترتیب پیش از انجام تحلیل عاملی ،همسانی درونی پرسشهای باقیمانده محاسبه شد.
ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/928به دست آمد .همبستگی تصحیحشده نمره هر سؤال
با نمره کل پرسشنامه در دامنه  0/122تا  0/644قرار داشت .بر اساس نظر وود و کاردش)2002( 1
الزم اس��ت پرس �شهایی که همبس��تگی تصحیحش��ده آنها با نمره کل کمتر از  0/1اس��ت ،از روند
تحلیلهای بعدی حذف ش��وند .ازآنجاکه دامنه همبستگی تصحیحشده پرسشها با نمره کل بیشتر
از  0/1بود ،همه پرسشها برای تحلیلهای بعدی در نظر گرفته شدند.
برای کشف ساختار عاملی پرسشنامه در جامعه نوجوانان از تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفههای
اصلی و چرخش پروماکس اس��تفاده ش��د .نتیجه آزمون کفایت نمونهبرداری ( )KMO = 0.894بیانگر
تفاوت بین مقادیر همبس��تگی مشاهده شده با همبس��تگیهای جزئی بوده است و نشان میدهد که
دادهها برای انجام تحلیل عاملی مناسب هستند .همچنین نتیجه آزمون کرویت بارتلت (=0/000
س��طح معناداری = 9803/583 ،خی دو) نش��ان میدهد ماتریس همبس��تگی ،تفاوت معناداری با
ماتریس همانی دارد و عاملی مناسب برای انجام تحلیل است.
تحلی��ل عامل��ی اولیه  18عام��ل با ارزش ویژه بزرگت��ر از یک را که در مجموع ش��صت درصد
واریانس کل پرسشها را تبیین میکرد ،نشان داد .بررسی مقادیر واریانس تبیینشده توسط عوامل و
نمودار شیبدار کتل( 2نمودار شماره  )1یک راهحل چهارعاملی را با ارزشهای ویژه بزرگتر از دو
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نمودار  .1نمودار شیبدار کتل پرسشنامه جهتگیری مذهبی نوجوانان

تحلی��ل عاملی به روش مؤلفه اصلی و با چرخش پروماکس بر روی پرس �شها با تعیین چهار
عامل انجام ش��د .در این مرحله س��یزده پرس��ش به علت ب��ار عاملی کمتر از  0/3و ی��ا به دلیل بار
بیش��تر از  0/3بر روی بیش از یک عامل حذف ش��دند و در نهایت  53پرس��ش باقیمانده بر روی
چه��ار عام��ل ب��ا ارزشه��ای وی��ژه  2/91 ،3/47 ،13/48و  2/51دارای بار بودن��د (جدول .)3
نخس��تین مقدار ویژه  3/9برابر دومین مقدار ویژه است .فاصله فراوان نخستین مقدار ویژه از دیگر
ً
مقادیر ویژه در نمودار ش��ماره  1نیز کامال مش��هود اس��ت .این امر نش��ان میدهد که این پرسشنامه
ً
دارای یک عامل غالب اس��ت و احتماال پرس �شها اس��تقالل موضعی دارن��د .ماتریس عاملی این
تحلیل پس از چرخش پروماکس در جدول ش��ماره  3ارائه شده است .هر عامل بر اساس محتوای
پرس �شهای تحت پوش��ش نامگذاری ش��د .عامل اول با هجده پرس��ش عقاید نامگذاری شد .این
عامل نش��اندهنده باورهای و اعتقادات دینی فرد بهویژه اصول دین اس��ت .عامل دوم نیز با چهارده
پرسش مناسک نامگذاری شد .این عامل نیز نشانگر اعمال دینی مشخص همچون عبادت ،نماز،
شرکت در آیینهای دینی خاص و روزه گرفتن است که انتظار میرود در هر دین به جا آورده شوند.
عامل س��وم با یازده پرس��ش در ارتباط اس��ت که پیامدها نامگذاری ش��د و به اثرات باورها ،اعمال،
تج��ارب و دانش دینی بر زندگی روزمره میپردازد .ده پرس��ش با چهارمی��ن عامل در ارتباطاند که
میتوان این عامل را اخالق نامید.

جدول شماره  .3مقادیر ویژه عوامل به همراه واریانس تبیینشده هر عامل

مؤلفه

مقدار ویژه

درصد واریانس تبیین شده

درصد تجمعی واریانس تبیین شده

1

13/482

20/223

20/223

2

3/467

5/285

25/508

3

2/906

4/447

29/955

4

2/511

3/858

33/813

جدول ش��ماره  ،3مقادیر ویژه جهتگیری مذهبی در جامعه نوجوان را نشان میدهد .بر اساس
ً
چهار عامل استخراجشده جمعا  33/813درصد واریانس جهتگیری مذهبی را تبیین میکند.

پرسشها
ً
در روز قیامت به اعمال و رفتار ما دقیقا رسیدگی
میشود و پاداش و کیفر آن مشخص میگردد
به عقیده من این دنیای پر از ظلم و جور ،روزی
با ظهور مهدی= پر از عدل و داد خواهد شد
گاه��ی تردید میکنم که پیامبر اس�لام از طرف
خدا برانگیخته شده باشد
ب��ه عقیده من ق��رآن هم یکی از کتب آس��مانی
اس��ت و برت��ری ویژهای نس��بت ب��ه دیگر کتب
آسمانی ندارد
کسانی که کارهای نیک انجام میدهند ،پاداش
الهی آن برایشان محفوظ است
نسبت به حیات پس از مرگ تردید دارم
به خدای یگانه اعتقاد دارم و او را میپرستم
دین اس�لام کاملترین برنامهها را برای سعادت
انسان ارائه کرده است
دین موجب گس��ترش خرافات در ذهن انس��ان
میشود

عاملها ومیزان بار عاملی آنها
(عقاید)( 1مناسک)( 2پیامدها)( 3اخالق)4
0/79
0/74
0/68
0/67
0/67
0/64
0/60
0/58
0/51
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جدول شماره  .4ماتریس ساختار عاملی پس از چرخش پروماکس به تفکیک عوامل چهارگانه
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سربلندی و عزتی که مورد تأیید خداوند نباشد،
چندان ارزشمند نیست
هرگاه به زیارت امام رضا میروم ،احساس
معنوی عمیقی در خود مییابم
نظاف��ت و پاکیزگ��ی را کاف��ی میدان��م ،هرچند
مقید به آداب طهارت شرعی نباشد.
در عص��ر حاض��ر پیامب��ر اک��رم نمیتوان��د
الگویی تمام عیار برای بشریت باشد
در ش �بهای قدر ماه رمضان مصمم هستم که
بیدار بمانم و با خدای خود خلوت کنم
مایل هستم ش��ناخت خود را از آفریدگار جهان
بیشتر کنم
ب��ه مش��اغلی ک��ه از نظر اس�لام حرام باش��ند،
تمایل��ی ن��دارم ،هرچند درآمدش��ان قابل توجه
باشد
در صورتی که مس��افر یا مریض نباش��م ،در ماه
رمضان روزه میگیرم
برای رضای خدا حاضرم در راه او جان فش��انی
کنم
ً
برای اینکه آدم خوبی باش��یم ،حتما الزم نیست
فردی مذهبی باشیم
ً
معموال ..........قرآن میخوانم
در اوق��ات فراغ��ت ب��ه مطالع��ه کت��ب مذهبی
میپردازم
ً
لزومی ندارد همس��ر م��ورد انتخاب م��ن حتما
مذهبی باشد
الزم نیس��ت در همه زمینهه��ای زندگی مقید به
دین و حدود شرعی باشیم
ً
معم��وال در مس��جد یا نم��از جماع��ت حاضر
میشوم
برخی اوق��ات از فیلمها ی��ا برنامههای مذهبی
(رادیوی��ی ،تلویزیون��ی و رایان �های) اس��تفاده
میکنم

0/50
0/40
0/39
0/39
0/38
0/33
0/32
0/32
0/31
0/78
0/73
0/71
0/66
0/65
0/61
0/61

0/59
0/52
0/40
0/37
0/-31
0/31
0/66
0/60
0/52
0/49
0/46
0/-45
0/44
0/42
0/41
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احس��اس میکنم در زندگی چیزهای مهمتر از
مذهب هم وجود دارد
من راه خوش��بختی و س��عادت را فق��ط در دین
میجویم
اگر ام��ر به معروف و نهی از منکر را ترک کنیم،
فساد همه جا را میگیرد
همیش��ه راس �تگویی و درس��تکاری در کارها
نتیجهبخش نیست
در تقابل لذات دنیا و آخرت ،س��عادت اخروی
را ترجیح میدهم
هنگام��ی ک��ه کاری رادر مقابل دیگ �ران متعهد
میشوم ،صرفنظر از میزان زحمت آن ،پیوسته
تعهد خود را حفظ میکنم
هم��واره خ��ود را در گروه مؤمنان به دین اس�لام
میدانم
همواره گفتار مالیم همراه با ادب و فروتنی را در
گفتوگو با پدر و مادرم رعایت کردهام
پ��در و مادرم را همیش��ه مورد احت �رام و محبت
قرار میدهم
روز خود را با یاد خدا آغاز و با ش��کر و س��پاس
او به پایان میبرم.
آبادان��ی جه��ان و حف��ظ طبیع��ت را هم��واره
وظیفهای برای خود میدانم
از اندیش��یدن و نکتهآم��وزی از جه��ان آفرینش
هیچگاه خسته نمیشوم
در برخورد با دیگران همیش��ه آنچه را برای خود
نمیپسندم ،به دیگران روا نمیدارم
فک��ر میکنم ب �رای رس��یدن به مقاص��د عالی،
میتوانم صبر و پایداری داشته باشم
همواره نس��بت به پایمال کردن حقوق دیگران و
هر گونه آسیب به زیردستان حساس هستم
خان��واده را می��دان تربی��ت و صحن �های ب �رای
رسیدن به مقاصد عالی می دانم

0/60
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هی �چگاه خود را مأی��وس و رانده ش��ده از درگاه
الهی نمییابم
ب��ه علی بن ابیطال��ب عش��ق م �یورزم و
سخنان او برایم راهنمای زندگی است
گاه��ی خ��ود را در مقابل امیال و خواس��تههایم
ناتوان میبینم
ً
معم��وال میکوش��م به گون �های نظر دیگ �ران را
نسبت به کارهای خود جلب کنم
گاه��ی مایلم بی��ش از آنچه حق من اس��ت ،از
چیزی سهم ببرم
گاهی از تمسخر یا تحقیر دیگران لذت بردهام
درب��اره رفتاره��ای مبهم دیگران دچار س��وءظن
میشوم
اغل��ب نمیتوانم مانع بروز خش��م و عصبانیت
خود شوم
تمایالت جنس��ی گاه��ی مرا از حدود ش��رعی
خارج کردهاند
ه��ر کار خوبی در حق دیگ �ران انجام میدهم،
همواره در نظرم میماند
خود را موظف به آبادانی و سازندگی نمیدانم؛
زی �را پرداختن به چنین ام��وری نوعی دنیاگرایی
است
گاهی از آزار حیوانات لذت میبرم

0/33
0/30
0/56
0/54
0/52
0/51
0/49
0/47
0/45
0/35
0/35
0/30

برای بررس��ی پایایی عاملهای حاصل از تحلیل عاملی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
نتیجه حاصل در جدول شماره  5ارائه شده است.
جدول  :5مقدار پایایی مؤلفههای پرسشنامه جهتگیری مذهبی نسخه نوجوانان

عنوان عامل

تعداد پرسشها

آلفای کرونباخ

عقاید

18

0/83

مناسک

14

0/85

پیامدها

11

0/76

اخالق

10

67

کل پرسشنامه

53

0/91

همانطور که در جدول فوق آمده است ،آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/91است که
مقدار مطلوبی برای پرسشنامه به شمار میآید .برای زیرمقیاسها نیز مقدار آلفای کرونباخ
ً
بین  0/67تا  0/85در تغییر است که طیف نسبتا مطلوب تا مطلوب را شامل میشود.

به منظور بررسی روایی همزمان این پرسشنامه ،همبستگی آن با پرسشنامه جهتگیری مذهبی
از ضریب همبس��تگی پیرس��ون محاسبه شده است .به عبارت دیگر همبس��تگی نمره کل پرسشنامه
جهتگیری مذهبی با نمره کل پرسش��نامه س��بک زندگی اس�لامی مورد بررس��ی قرار گرفته است؛
زیرا بس��یاری از تحقیقات انجامشده نش��ان دادهاند که بین جهتگیری مذهبی و سبک زندگی افراد
همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج این بررسی در جدول شماره  6آمده است.

نمره کل سبک زندگی
نمره کل برای
پرسشنامه سبک زندگی

جهت گیری نمره کل
مذهبی پرسشنامه

جهت گیری نمره کل مذهبی پرسشنامه

ضریب همبستگی
پیرسون

1

سطح معناداری

0.000

تعداد نمونه

578

ضریب همبستگی
پیرسون

**0.705

سطح معناداری

0.000

تعداد نمونه

578

1

578

همانطور که از جدول پیداس��ت ،میزان همبس��تگی بین دو آزمون 0/705 ،اس��ت .این مقدار
ً
همبستگی نشاندهنده روایی همزمان نسبتا مطلوب بین دو ابزار اندازهگیری است.

 .5بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررس��ی ویژگیهای روانسنجی ،تعیین ساختار عاملی و اعتباریابی
آزم��ون جهتگی��ری مذهبی ب��ا تکیه ب��ر اس�لام در نوجوانان انجام ش��د .بر پای��ه یافتههای
1
بهدستآمده ،آزمون جهتگیری مذهبی با تکیه بر اسالم  -نسخه نوجوانان ()ROTI-AV
1. Religious orientation test based on Islam - Adolescent Version
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جدول شماره  .6همبستگی بین نمره کل پرسشنامه نهایی سبک زندگی با نمره کل پرسشنامه جهتگیری مذهبی
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که در این پژوهش بررسی شده ،ابزاری قابل اعتماد و متناسب با فرهنگ کشور اسالمی برای
بررسی ،ارزیابی و سنجش جهتگیری مذهبی ،در نوجوانان است.
آلفای کرونباخ که نش��انگری از پایایی آزمون اس��ت 0/91 ،بود که مقدار بسیار مطلوبی
برای پرسش��نامه به شمار میآید .نتایج تحلیل عاملی به روش تحلیل مؤلفههای اصلی نشان
داد که آزمون جهتگیری مذهبی با تکیه بر اسالم  -نسخه نوجوانان ) (ROTI-AVابزاری
چندبعدی و دارای چهار عامل اس��ت که عوامل آن به ترتیب درصد واریانس ارزش ویژه در
تبیین سبک زندگی ،عبارتاند از .1 :عقاید .2 ،مناسک .3 ،پیامدها و  .4اخالق .بنابراین با
توجه به عواملی که پس از تحلیل عاملی به دس��ت آمده ،چهارده پرس��ش به علت بار عاملی
کمتر از  0/3و یا به دلیل بار بیشتر از  0/3بر روی بیش از یک عامل حذف شدند .همچنین
در مرحله پیش از اجرا سه پرسش به دلیل عدم تناسب با سن نوجوان ،با مشورت کارشناسان
حذف ش��دند .در نتیجه تعداد پرسشهای پرسشنامه از هفتاد پرسش به  53پرسش به عنوان
نتیجه نهایی کاهش یافتند (س��ه پرسش پیش از اجرا ،و چهارده پرسش پس از تحلیل عاملی
حذف شدند).
نتایج پژوهش حاضر درباره چندبعدی بودن جهتگیری مذهبی با تکیه بر اس�لام ،با یافتههای
پژوهشه��ای مختل��ف همخوانی دارن��د و حاک��ی از آن بودهاند ک��ه جهتگیری مذهبی س��ازهای
چندبعدی اس��ت که در آن باورها ،مناس��ک ،اعمال (پیامدها) و اخالق از ابعاد اصلی آن به ش��مار
جزاده1375 ،؛ خدایاری فرد و همکاران1378 ،؛ طالبان1378 ،؛ نیکخواه1380 ،؛
میروند (س �را 
ش��جاعی زند1385 ،؛ خدایاری فرد و هم��کاران1388 ،؛ محبوب��ی1394 ،؛ بیکــرو همکــاران،
2005؛ ساهین و فرانسیس2002،؛ ابوریا2006 ،؛ سیرین و همکاران.)2008 ،
نتای��ج پژوهش همچنین نش��ان داد که بی��ن مؤلفههای جهتگیری مذهبی و مؤلفههای س��بک
زندگی همبس��تگی مثبت معناداری وجود دارد .این یافته را میتوان چنین تبیین کرد که جهتگیری
مذهبی و س��بک زندگی تعاملی دوسویه دارند؛ همانطور که سبک زندگی میتواند موجب افزایش
پایبندی به اخالق و مناس��ک دینی ش��ود که دو مؤلفه اساس��ی در جهتگیری مذهبی افراد به شمار
میآیند (بنسون و دیگران1989 ،؛ لیچفلید ،تامس و لی 1997 ،به نقل از اسپلیکا ،هود ،هونسبرگر
و گرس��اچ ،2003 ،ص ،)171جهتگیری مذهبی افراد نیز با توجه به جایگاه و اهمیت مذهب در
زندگی انس��ان (بهویژه فراگیر بودن دین مبین اس�لام در همه ابعاد زندگی) ،نقش مذهب در رفتار،
نگرش ،باورها و به طور کلی سبک زندگی فرد انکارناپذیر است .به همین سبب و به دلیل آنکه دین
خ��ود ابعاد متع��ددی دارد (هیل و هود1999 ،؛ ولف1991 ،؛ به نق��ل از آذربایجانی )1395 ،و بر
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حوزهه��ای مختلف زندگی افراد اثر میگذارد ،میتواند یکی از مهمترین منابع ش��کلگیری س��بک
زندگی به شمار آید.
از محدودیته��ای پژوهش حاضر میتوان به طوالنی بودن پرسش��نامههای اجراش��ده ،و قلم و
کاغذی بودن آن که در میزان فهم صحیح و برداش��ت درس��ت آزمودنی از پرسشها تأثیرگذار است،
اش��اره کرد .کمبود زمان برای اجرا در کالسه��ا از محدودیتهای دیگر این پژوهش بود .در پایان،
س��نجش جهتگیری مذهبی بر اس��اس مراحل رش��دی ،یعنی جهتگیری مذهب��ی ویژه کودکان،
نوجوانان و بزرگس��االن و همچنین به تفکیک جنس��یت از پیش��نهادهای مهم این پژوهش به ش��مار
میآید.
آزمون جهتگیری مذهبی نوجوانان ( 53پرسشی) مزیتهای درخور توجهی مانند کوتاه بودن
آزمون و تناس��ب با تجربیات نوجوان دارد که توصیه میشود محققان در پژوهشهای بعدی مربوط
به نوجوانان از آن بهره گیرند.
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