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  مقدمه

 (ع)و اهـل بیـت   (ص)هاي قرآن، رسالت پیامبر اکرمحوزه علمیه که بر مبناي آموزه

کَانَ  وما«تاریخ اسالم دارد و با مالحظه آیه شریفه  تأسیس شده است، قدمتی به درازاي

ولینـذرواْ قَـومهم إِذَا    الدینِنَفَرَ من کُلِّ فرْقَۀٍ منْهم طَآئفَۀٌ لِّیتَفَقَّهواْ فی  فَلَوالَالْمؤْمنُونَ لینفرُواْ کَآفَّۀً 

 ملَّهلَع واْ إِلَیهِمعجونَرذَرولیت بزرگ فهم دین و تبیین آن و تعلیم و ئمس)، 122(توبه،  »یح

آغـاز و نتیجـه    (ص)تربیت مردم را به عهده دارد. این رسالت عظیم از عصر پیامبر اکرم

چـون  و بزرگـانی هم  (س)زهـرا حضرت و  (ع)علیامام آن در تربیت انوار قدسی چون 

و امتـداد آن در تعـالیم امامـان    ابوذر، عمار، یاسر، مقداد، سلمان و... متبلور شده اسـت  

 است که تعلیم و تربیت بـه شـکل   (ع)ویژه در دوران پربرکت امام صادقبه، (ع)معصوم

هـاي علمیـه نیـز بـه     و از زمان غیبت کبري تاکنون، حوزه هعلمی بود بزرگهاي  کالس

  اند.گرفته ، این وظیفه مهم را بر عهده(ع)پیروي از امامان معصوم

هـاي علمیـه شـیعی، همـواره در     تاریخ پرفـراز و نشـیب جهـان اسـالم، حـوزه        در

آفـرین بـوده و    هاي گوناگون علمی، تربیتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... نقش عرصه

اند. ثمره هاي مختلف به بهترین شکل به وظیفه خود عمل کردهرشدیافتگان آن در دوره

سـاز  ویژه حوزه علمیه قم، زمینـه  هلمیه، بهاي ع بخش حوزه حیاتهاي مستمر و فعالیت

و همراهـی   (ره)تشکیل و استقرار حکومت اسالمی در ایـران بـه رهبـري امـام خمینـی     

 هاي بیداري اسالمی در منطقه بود. گیري نهضتروحانیت با ایشان و به دنبال آن، شکل

تـر،  دهگسـتر  ايدامنـه پس از انقالب اسالمی، افزون بر لـزوم اسـتمرار آن وظـایف در    

ـ پـی  ،هاي انقالبولیتئضرورت پذیرش مس نظـامی نـو و هماهنـگ بـا فرهنـگ       زيری

، اسالمی کردن ساختار سیاسی، فرهنگـی، اقتصـادي، اداري   امور وسامان دادن  ،اسالمی

 استقرارشد که اگر روحانیت پس از می گمانابتدا، در د. شو... نیز متوجه آنان  مدیریتی

پـیش  خـوبی   بـه امور و عملکرد مجریان نظارت کند، کارهـا   نظام، تنها بر سیر اجرایی

انقالب مشخص شد که بدون حضور جدي  هاي نخستینهمان ماه ازخواهد رفت، ولی 

هـا و  آسـیب  ،هـاي مختلـف انقالبـی   و فعاالنه روحانیت در صحنه انقالب و در ارگـان 

و روحـانیون   در نتیجـه، طـالب   ؛خواهد شد تهدیدهاي گوناگونی متوجه نظام اسالمی

هـاي گونـاگون   انقالبی در پاسخ به دعوت امام و براساس احساس تکلیـف، در عرصـه  

حاضر و به انجـام وظیفـه مشـغول     ،ها و نهادهاي مختلفداخلی و خارجی و در ارگان
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هـا و اعـالم   اخیر بر حجم این حضور افـزوده شـده و درخواسـت    شدند. در چند سال

هـاي علمیـه   بـه سـمت حـوزه   داخل و خارج از کشور  ازاي نیازهاي فراوان و گسترده

  گسیل شده است.

هاي علمیه و تربیت کافی نیروهاي ارزشی، شایسته، الزمه این حضور، آمادگی حوزه

 ناگون است. چنانچه حضـرت امـام(ره)  هاي گوها و تخصصتوانمند و کارآمد در زمینه

  نویسند: در این زمینه می

نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست داشـته  ها و روحانیت باید حوزه«

هاي بسا شیوه چه ؛العمل باشند باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیاي عکس

مشـکالت   تغییر کند و جوامع بشري براي حـل  هاي آیندهرایج اداره امور مردم در سال

اکنـون بایـد بـراي     اسالم از همبزرگوار  ي. علمایابد میل جدید اسالم نیاز ئخود به مسا

  .  )18ص  ،1374 ،(موسوي خمینی»این موضوع فکري کنند

لزوم حضور علما و طالب در مشـاغل و مناصـب گونـاگون     بارههمچنین، ایشان در

 مورد نیاز جامعه اسالمی بر این باورند که: 

نکته آخري که توجه بـه آن الزم اسـت اینکـه روحـانیون و علمـا و طـالب بایـد        «

ی را براي خود یک امر مقدس و یک ارزش الهی بدانند و براي ئی و اجرائرهاي قضاکا

بلکه براي اجـراي حکـم    ،اند زي قائل بشوند که در حوزه ننشستهخود شخصیت و امتیا

انـد. اگـر   خدا راحتی حوزه را رها کرده و مشغول به کارهاي حکومـت اسـالمی شـده   

ا قضاوت در امور مسلمین را خالی ببیند و اي منصب امامت جمعه و ارشاد مردم ی طلبه

ا ر  یا دلش ولیت نپذیرد وئبحث مس او باشد و فقط به بهانه درس و قدرت اداره هم در

شود وهرگز مؤاخذه می فقط به هواي اجتهاد خوش کند، در پیشگاه خداوند بزرگ یقیناً

سـابقه مـردم از   ه نیست. ما اگر امروز به نظام خدمت نکنیم و اسـتقبال بـی  عذر او موج

  .(همان) »را نخواهیم داشت وشرایط بهتر از این را نادیده بگیریم، هرگز فرصت روحانیت

 هدایت، پشتیبانی و حمایت از تحکیم، تقویت و اعتالي نظام اسالمی بر این اساس

، از جملـه  نظـام اسـالمی   و تربیت نیروي انسانی بـراي رفـع نیازهـاي دینـی جامعـه      و

 740و 720ر.ك: مصـوبه  ( حوزه علمیه قم در نظر گرفته شده اسـت هاي مهم مأموریت

  ).7و 5، بند 26/10/1389هاي علمیه، مورخ  شوراي عالی حوزه 167جلسه 

، دنیاي اسالم و مستضعفان جهان، چشم امید بـه انقـالب و عملکـرد    از سوي دیگر

دار کنون عهدههاي علمیه که او حوزه تخواهند بدانند روحانی دارند. آنان می تروحانی

و بیشترین و بزرگترین امکانات مادي و معنوي کشـور را در خـدمت    اند شدهحکومت 
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چه رفتاري با مردم دارند و به چه میزان به تحقـق   ؟کنندمی گونه عمل، چانقالب دارند

عـدالت  هـاي الهـی و انسـانی و    ارزشهاي حکومت الهی و گسـترش  شعارها و آرمان

 واژگانی چون انقالب اسالمی، روحانیت ومردم دنیا امروز،  ؟زندوراجتماعی، اهتمام می

  .شناسندهایی مترادف می جمهوري اسالمی ایران را واژه

حاضـر در ایـن   (هـایی کـه طـالب و روحـانیون     له و آسیبئبا توجه به اهمیت مس

برخـی از   یهایی کـه گـاه  ها و سرخوردگیکند و نیز ناکارآمديرا تهدید می )هاعرصه

شـوند،  بـا آن مواجـه مـی    هـاي اجتمـاعی   و عرصه فعالیـت  هاي کاريان در محیطایش

در جامعه،  هاي فرهنگی و اجتماعی روحانیت مسئله اشتغال و فعالیتکه  استضروري 

و بـراي   شـود علمی بحـث و بررسـی    یو به شکل ها و نهادهاي مختلف، به جد ارگان

حضور روحانیت در مشاغل مختلف، تدابیري اندیشیده شود کـه بیشـترین کارآمـدي و    

هـاي علمیـه و   هاي باالي حـوزه کمترین آسیب را شاهد باشیم. اگر بخواهیم از ظرفیت

نیروهاي ارزشی، توانمند، کارآمد، پویا و پرنشاط حـوزوي در راسـتاي تـأمین اهـداف     

ها و اقدامات  پژوهشستفاده شایسته و ثمربخشی شود، واالي حوزه و انقالب اسالمی ا

شخصـیتی و سـایر    ،هـاي اخالقـی  ویژگـی انجـام شـود؛ از جملـه اینکـه      مختلفی باید

بـراي   الزم سـازي زمینـه و  حوزویـان شناسـایی شـود    هاي متناسب با مشاغلتوانمندي

ب هـر فـردي در شـغل و منصـ     اي صورت پذیرد که به گونه ،ساماندهی اشتغال طالب

  هاي اخالقی و شخصیتی خودش به کار گرفته شود.ها و ویژگیمناسب با توانمندي

آیات در  فراوانی هاي سفارش ،هر شغل به فرد مناسب آن شغل يواگذار رابطه با در

نقل است که  ؛ به عنوان نمونه، در حدیثی از پیامبر اعظم(ص)شود یمشاهده م و روایات

   حضرت فرمودند:

اهلش یـر که کارها به دسـت غ  یهنگام؛ اهله، فانتظر الساعۀیرغ یاالمر ال يسدأاذا «

   .)424، صق1407حلی، (» باش یامتکار ق یانسپرده شود، منتظر پا

بـه  اهلش را یـر شـغل بـه غ   یـک  يواگـذار  پیامدهاي به وضوح شریف یثحد ینا

است  کار ینا نامطلوب پیامدشدت  بیانگر »فانتظر الساعۀ«عبارت . تصویر کشیده است

و یا از امیرمؤمنان علی(ع) در روایتی است  است اختالل نظام و امور آشفتگیاز  یهو کنا

  که حضرت فرمودند:

؛ یرهـا کث یـه عل یتشتتوال یرهاکب یقهرهواجعل لراس کل امر من امورك راسا منهم ال«

او را درمانـده نسـازد و    ،بـزرگ  يرا بگمار که کارها ياز امور خود، فرد یکهر  يبرا

  ).436، ص53البالغه، نامه  نهج» (و خسته نکند یشانکثرت کارها او را پر
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 ياست که فرد ینا ،»یرهاکث یهعل یتشتتوال یرهاکب یقهرهال«با عبارت  حضرت تأکید

بر ابعاد مختلـف  و  ودعظمت و کثرت کارها عاجز نش برابردر که شود  متولی امور یدبا

   باشد. کار مسلط

از دو روایت یاد شـده، حـاکی از آن اسـت کـه در واگـذاري امـور و        این دو نکته

هاي اخالقـی و شخصـیتی افـراد     ها و توانمندي انتخاب شغل براي افراد باید به ویژگی

   توجه ویژه شود.

هـاي شخصـیتی و    در زمینـه ویژگـی  شناختی کـه   هاي روان از سوي دیگر، پژوهش

شـغلی   کاراییهاي شخصیتی با  که ویژگی دهد میشان نانجام شده است،  شغل انتخاب

 ؛افراد با شغلی که دارنـد  یهاي شخصیت ویژگی متناسب نبودند و ندار زیادي همبستگی

شـان   ر انجام دادن اثربخش وظایف شـغلی افراد د ناکارآمدي، نارضایتی و ناکامیباعث 

  شود: میها اشاره  در ادامه به چند نمونه از نتایج این پژوهش شود. می

معتقدند که شخصیت افراد بـا  اي)  مند به رفتارهاي شغلی (حرفه قهشناسان عال روان

به عبـارت  آنها در آن حرفه مرتبط است؛  کنند و نحوه عمل اي که انتخاب می نوع حرفه

در  ،هاي مشخص، مشاغل خاصـی را انتخـاب و در آن زمینـه    دیگر، افراد داراي ویژگی

، افراد داراي 1عاملی براي مثال، براساس الگوي پنج .کنند مل میمقایسه با دیگران بهتر ع

دهنـد و آنهـا    گرایی، مشاغل اجتماعی و پرمخاطره را بیشتر ترجیح می نمره باال در برون

در و یـا   رسـانند  به انجام می ،گیرند گرایی نمره باالیی می را بهتر از افرادي که در درون

دیگر، افـراد داراي نمـره بـاال در پـذیرش تجـارب جدیـد در مشـاغل هنـري و          یمثال

کنند که داراي نمره پایین در این زمینـه هسـتند (مثـل     اکتشافی، بهتر از افرادي عمل می

نگاري و خبرنگاري). با توجه به اینکه کارهاي هنري و اکتشافی به کنجکـاوي،   روزنامه

این کارها براي افراد داراي پذیرش تجارب جدید خالقیت و استقالل فکري نیاز دارد، 

   .)230، ص1381و جان،  (الرنس» تر است مناسب

 خصوصیاتهاي شخصیتی مورد نیاز مشاغل و نیز  مطالعه و بررسی ویژگی ،بنابراین

                                                   
شناسان صفات که پنج بعد یا عامل اصلی در توصیف همه صفات  . الگوي پنج عاملی: توافقی است میان روان1

سازگاري، پذیرا بودن و  گرایی، خویی، برون آزرده شخصیت وجود دارد؛ این پنج بعد عبارتند از: روان

 ).245ص ،1381 و جان، الرنس(پذیري  مسئولیت
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متقاضـیان   کـه آورد  بـه وجـود مـی    1شخصیتی افراد، این امکان را براي مشاوران شغلی

به کار گماشته شوند و ضـمن حفـظ و ارتقـاي رضـایت      ترین شغل مشاغل در مناسب

  .دوري و ارتقاي سطح کیفی کار را نیز در پی داشته باش شغلی آنها، افزایش بهره

 تنهـا  نـه  کـه  اسـت  داده نشـان  [نظریه شغلی هالند] نظریه این با رابطه در تحقیقات

 بـین  که هنگامی بلکه ،است شغل انتخاب براي یخوب ةکنند بینی پیش شخصیتی، گرایش

 نیـز  شـغل  تغییـر  احتمـال  دارد، وجـود  هماهنگی افراد این در شغل و شخصیت سبک

  ).269، ص1373هالند، ( کند می پیدا کاهش

 نیـ هسـتند، مشـاغل هـم از ا    یمتفـاوت  يهـا  تیشخصـ  ياست که افراد دارا یهیبد

تا افـراد   شدانجام  يادیز يها استدالل، تالش وهیش نیها برخوردارند. براساس ا ویژگی

   .)59، ص1379 ینز،راب( در مشاغل مناسب گمارده شوند

کسانی که در محیط شغلی و شرایط سازمانی متناسب با نوع شخصـیت خـود قـرار    

و احتمال استعفا و فرار آنها در مقایسه با کسانی که در محیط شـغلی   ترند دارند، راضی

  ).35، ص1369 یري،کب( به مراتب کمتر است ،نامناسب قرار دارند

ـ   ن کـار را  امطالعات اخیر در حوزه مدیریت منابع انسانی، پنج ویژگی فـردي داوطلب

ها  که تا حد زیادي موفقیت آنان را در پیشبرد اهداف سازمان است مورد تأکید قرار داده

کند. ایـن پـنج ویژگـی     ایجاد رضایت شغلی در مسیر خدمتی آنان تأمین می ،و همچنین

که  یستعداد، عالقه، هوش و مهارت. این عوامل پنجگانه در حالعبارتند از: شخصیت، ا

د، با یکـدیگر تعـامالت چندجانبـه    نهر یک به طور مستقل در تناسب شغلی افراد مؤثر

که عالقه و مهارت در طـول عمـرِ   است  اي که الزم است یادآوري شود این دارند. نکته

(ر.ك:  همیشـه ثابـت اسـت    یباًکند، ولی استعداد و شخصیت تقر خدمتی افراد تغییر می

    ).8، ص1378 یرسپاسی،م

حاکی از آن است که تناسب شغلی (متغیـر مسـتقل)، در    ،نتایج تحقیقات انجام شده

   ).11(همان، ص عملکرد افراد و رضایت شغلی (متغیر وابسته) مؤثر است

کـه   دارد اعتقاد او کرد. تقسیم مشابه گروه شش به را کاري فضاي و شخصیت هالند

                                                   
ریزي، آمادگی و سازش فرد با شغل انتخاب شده  اي با طرح راهنمایی شغلی و حرفه» ساندرسون«. به نظر 1

شود که پس از بررسی مشاغل و شناسایی  اي به فرد کمک می راهنمایی شغلی و حرفهبا سروکار دارد. 

هاي آموزشی  گذراندن دوره باو سپس براي انجام شغل مورد نظر  کندخصی، شغلی را انتخاب خصوصیات ش

 ).23ب، ص1381 آبادي، آماده شود و در دوره اشتغال با رضایت کافی به انجام شغل مورد نظر ادامه دهد (شفیع
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 باشد. مشغول خود شخصیت مشابه کاري فضاي در که است زمانی فرد باالترین بازدهی

 کـار  فضـاي  دو او باشـند.  رادارا  شخصیت چندهمزمان  توانند می اشخاص ،وي نظر از

 اسـت  کرده معین را کند کار آنها در تواند می فرد که فضا دورترین و به شخصیت نزدیک

  ).  235، ص1389 یا،معمارزاده و مهرن(

تـوجهی در   ، پژوهش جـامع یـا قابـل   ها آمده بررسیدر  از سوي دیگر، تا آنجایی که

انجام نشده و هاي اخالقی و شخصیتی مشاغل مربوط به حوزویان  بررسی ویژگیزمینه 

  تاکنون مقیاس خاصی براي سنجش استعداد شغلی طالب تهیه نشده است. 

، نوشته حاضر تجربی در موضوع یاد شده شبه هاي تجربی یا با توجه به فقر پژوهش

آمده  دست ي بهها یافتهو با استفاده از  کندرا بحث و بررسی  لهئمس ایندرصدد است تا 

هـاي اخالقـی و شخصـیتی مـورد نیـاز بـراي مشـاغل         ها و توانمنـدي در زمینه ویژگی

-که زمینهبه اینامید  ا. بآماده کندحوزوي، مقیاسی جهت سنجش استعداد شغلی طالب 

 ،ریزي بـراي اشـتغال طـالب    و برنامههاي بعدي شود و در ساماندهی اي براي پژوهش

 یو گـام  دریـ والن، کارشناسـان و مشـاوران حـوزوي قـرار گ    ئمورد استفاده مدیران، مس

؛ بنابراین، در پی پاسخگویی به این هرچند کوچک در راستاي تحول حوزه برداشته شود

  ها هستیم که:  پرسش

  هاي اخالقی و شخصیتی مربوط به مشاغل حوزوي کدامند؟یویژگـ 

توان مقیاس معتبري بـراي سـنجش اسـتعداد شـغلی     ها میآیا براساس این ویژگیـ 

  طالب ساخت؟

  آیا مقیاس ساخته شده از پایایی و روایی کافی برخوردار است؟ـ 

یافتن کند و در پی پژوهش حاضر در مورد پرسش اول، فرضیه خاصی را دنبال نمی

 هاي زیر مطرح است:فرضیهنیز مناسب براي آن است. درمورد پرسش دوم وسوم  پاسخ

توان مقیاس معتبري هاي شخصیتی و اخالقی مشاغل حوزوي میبراساس ویژگی. 1

  براي سنجش استعداد شغلی طالب ساخت.

  مقیاس ساخته شده از پایایی و روایی کافی برخوردار است. .2 

  روش پژوهش

هاي اخالقی و  ویژگیاستخراج و اکتشاف  براي اینکه هدف پژوهش حاضر، روش:

هـاي  توان آن را جزء پـژوهش می ،اینشخصیتی مشاغل مربوط به حوزویان است؛ بنابر
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محصول نهایی این پژوهش، تهیه و  و چون ستناددر مقابل کاربردي) ( 2نظري 1بنیادي

ن به آمستلزم ارزیابی اعتبار و پایایی  واست  سنجش استعداد شغلی طالبارائه مقیاس 

تـوان   شـود و مـی   محسـوب مـی   بنیادي تجربی هاي پژوهشجزء  صورت میدانی است،

  .بدانیم» 3پیمایشی«یا » یابیزمینه«روش پژوهش  را 

 حـوزه  چهار و سه دو، سطح طالب را حاضر پژوهش آماري جامعه جامعه آماري:

 حـوزه  در 1394ــ 93 تحصـیلی  سال در که دهد می تشکیل) باال به هفتم پایه( قم علمیه

  .بودند تحصیل به مشغول قم علمیه

 از اسـت  عبـارت  ،پـژوهش  ایـن  در نمونـه  گروه گیري:حجم نمونه و روش نمونه

 روشو همچنـین،   4شـدند  انتخـاب  شـده،  یـاد  آمـاري  جامعـه  از که طلبه نفر دویست

  . بود دسترس در تصادفی پژوهش این در استفاده مورد گیري نمونه

 حضـور  بـاالتر  و دو سطح طالب که هایی مکان ابتدا که بود صورت یندب کار روش

 نزدیـک  مسـاجد  طالب، هاي مجتمع خارج، سودرمحل تدریس  انندم( داشتند بیشتري

 توضـیحات  ارائـه  ،رپژوهشـگ  مراجعه با آنگاه. شد شناسایی...) و طالب هاي مجتمع به

  .شد آوري جمعاجرا و  ها پرسشنامه ،ها آزمودنی همکاريمشارکت و  جلب، الزم

گفتنی است که در این پژوهش، تنها ساخت اولیه و اعتباریابی پرسشنامه مورد نظـر  

  تواند در مراحل بعدي پژوهش توجه شود. است و هنجاریابی آن در سطوح مختلف می

 و هـا  داده بندي دسته و توصیف براي پژوهش این در: هاروش تجزیه و تحلیل داده

 پاسخ و ها داده تحلیل و تجزیه براي و توصیفی آمار مختلف هاي روش از ها جدول تهیه

 ،)کرونبـاخ  آلفـاي ( درونـی  همسـانی  ضـریب  محاسبه روش از پژوهش هاي پرسش به

و  )t( تـی  آزمـون  پیرسـون،  همبسـتگی  ضـریب  بـراون،  ـ اسپیرمن سازي نیمه دو روش

  .است شده استفاده )22 نسخه( SPSS افزار نرم کمک با متغیري چند رگرسیون

سـاخته   تنها ابزار مورد استفاده در ایـن پـژوهش مقیـاس محقـق    : ابزارهاي پژوهش

                                                   
1. fundamental 
2. theoretical 
3. survey 

نفر یا بیشتر باید  دویستگویند  کننده و بعضی می داقل صدنفر شرکتبراي یک تحلیل عاملی مورد قبول، ح. «4

کننـدگان   طور کلی هر چـه تعـداد شـرکت    به). «440، ص1393(بریس، کمپ و سنلگار، » ها را تشکیل دهند داده

تعداد نمونـه   ،گیري آشکار شود، بیشتر است و بنابراین بیشتر باشد، احتمال اینکه عامل زیربنایی متغیرهاي اندازه

 یـل تحلروش از  ي پژوهشها داده یلکه در تحلینبا توجه به ا(همان). » نفري حداقل نمونه معقول است دویست

  انتخاب شد. اي حجم نمونه ینچن شد، استفاده  یزن یعامل
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و اعتباریابی آن در  ساختسنجش استعداد شغلی طالب است که توضیحات مربوط به 

  .شود بیان میادامه 

  

  اجراي پژوهش

  ها استخراج ویژگی )الف

استفاده مختلف  روش  هفتاز نیاز هاي اخالقی و شخصیتی مورد ویژگیتخراج براي اس

  :شد

جلسـه مصـاحبه    سـی مرحلـه بـیش از     ایـن  در :سرپرستان مصاحبه با مدیران و .1

با مدیران و مسئوالن مراکز و ادارات مختلف مرتبط با بحـث  ساختاریافته  نیمه حضوري

بـه  مورد نیـاز  و شخصیتی  یخالقهاي ا و بخشی از ویژگیشد انجام اشتغال روحانیون 

  دست آمد.

از راه  ،مراکزي که امکان مصاحبه با مـدیران فـراهم نبـود   : در مصاحبه با کارکنان .2

بـه  خـود را   الزماطالعـات   ،مـورد نظـر   مشاغلکارکنان و متصدیان مستقیم  مصاحبه با

   آوردیم. دست 

 اطالعـات  و دانـش  کـه  افرادي اب روش این در: هاي کارشناسی برگزاري نشست .3

در این راسـتا،   .شود می نظرخواهی برگزار و از آنان جلساتی  دارند، شغل درباره زیادي

آموختگـان حـوزه (سـتاد) برگـزار و از      چند جلسه با مدیران و کارشناسان دفتـر دانـش  

 .هاي کارشناسی ایشان استفاده شد دیدگاه

در  شـغل  متصدي رفتار گوناگون ابعاد توان با مشاهده مستقیم می راهاز : مشاهده .4

د. بخشـی از  کـر  گـردآوري  را مختلفی آشنا شد و اطالعات شغلی وظایف انجامهنگام 

فیزیکی و روانی محیط  عبارت است از: شرایط ،آید به دست می راهاطالعاتی که از این 

 انجـام  فراینـد و چگـونگی   شغلی، وظایف دادن انجام براي الزم بدنی هاي ویژگی کار،

  .هاي شغل و...  هاي شغلی، مزایا و محدودیت ارتباط شغل، متصدي فعالیت میزان کار،

و حوزویان هاي شغلی  موقعیتتعدادي از براي این منظور و با حضور پژوهشگر در 

 د. شآوري و ثبت  مشاهده دقیق چگونگی انجام کار، اطالعات مورد نیاز جمع

: شـرح وظـایف مربـوط بـه مشـاغل     اسناد و مدارك، سـوابق و   بررسی و مطالعه .5

هـا، اسـناد و مـدارك، سـاختار      وظـایف  ها، شرح  مشی ها، خط نامه آیین مقررات، مطالعه

تواند اطالعات بسیار مفیدي در اختیار  در سازمان می موجود مشاغل و ماهیت سازمانی

اسناد  ها و سایر نامه در این بخش با مطالعه و بررسی آیین نابراین،قرار دهد. بپژوهشگر 
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 ،هاي انجـام شـده از سـوي مـدیران     هاي ارائه شده و مصاحبه مکتوب، اخبار و گزارش

هاي مختلـف، سـعی    ادارات و سازمان رسانی طالعاهاي  پایگاه بررسی نیزکارشناسان و 

  . جبران شودهاي پژوهش  امکان کاستیشد تا حد 

: شناختی ی و روانهاي روایی، اخالق هاي مرتبط و کتاب مطالعه و بررسی پژوهش .6

هـاي اخالقـی، مطالعـه و     بخش مهمی از پژوهش حاضر به خصوص در بخش ویژگـی 

  .هاي مختلف روایی و اخالقی بود بررسی کتاب

ــا چنــد روش از  ،از مشــاغل برخــیدر بررســی  :روش تلفیقــی .7 تلفیقــی از دو ی

  است.رفته به کار  یاد شدهگانه  هاي هفت روش

اخالقی و ت صف 126گانه بیان شده، تعداد  هاي هفت از روشنتیجه اینکه با استفاده 

صـحت برداشـت    یبررسـ  يبـرا  و گام بعـدي  در شخصیتی اولیه و خام استخراج شد.

ها  این ویژگیاي مشتمل بر پرسشنامهیا  »لیست چک« ،ها دراستخراج این مؤلفهپژوهشگر 

 و  مختلف حـوزوي  اکزمرکارشناسان  ومدیران  مسئوالن، نفر از 65 اریاخت در وتدوین 

قـرار گرفـت و از آنهـا     ،با آنها مصاحبه شـده بـود   تر شیکه پ يافراد زیو ن غیرحوزوي

 نسـبتاً ، رگـذار یتأث کـامالً تا میزان موافقت یا مخالفـت خـود را بـا عبـارت     خواسته شد 

از آنها خواسته شد تـا بیـان کننـد کـه      ،اعالم کنند. درواقع رتأثی یبو  رتأثی کم، رگذاریتأث

پس از بررسی  جدول درشغل موردنظر چقدر تأثیرگذاراست. شده دراین ویژگی بیان126

کنـار   ،تأثیر) گرفته بودند تأثیر و بی هایی که نمره صفر یا یک (کم هاي یادشده، مؤلفه فرم

شدند نوان آورده بودند، در یک عادغام قابل با یکدیگر دیگر که و برخی  ندگذاشته شد

  ویژگی شخصیتی) باقی ماند. 35ویژگی اخالقی و  37ویژگی ( 72 ،و درنهایت

ـ  براي، همچنین وایی اطمینان بیشتر در مورد صفات اخالقی، فرم ارزیابی روایی محت

روایات و کـالم   ،به همراه مستندات آنها (آیاتاخالقی   ویژگی 37دیگري تنظیم شد و 

نفر از کارشناسان آگـاه بـه مبـانی دینـی و اسـالمی و آشـناي بـا         دهبزرگان) در اختیار 

شد و از آنها خواسته شد تا میزان صحت این اسـتنباط را   قرار دادههاي میدانی  پژوهش

و از صفر تـا نـه (کـامالً نادرسـت تـا کـامالً درسـت)         لیکرتبراي هر ماده در مقیاس 

، برداشت پژوهشـگر  در این مرحله. و نظر کارشناسی خود را بنویسند نندگذاري ک نمره

هـاي مقیـاس    ویژگی استخراج شده بـراي تـدوین گویـه    72طور کامل تأیید و  تقریباً به

  استفاده شد.

گر ایـن  ) گزارش شده اسـت کـه بیـان   1گذاري کارشناسان در جدول ( میانگین نمره

   گر از مستندات در حد قابل قبولی است.است که استنباط پژوهش
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  10هاي کارشناسان در ارزیابی محتوایی متغیرها و مقیاس از نمره  گین نمره): میان1جدول(

  
 کارشناس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 میانگین 86/7 66/8 84/7 1/7 55/6 29/7 79/7 67/7 95/6 76/5

  میانگین کل  35/7

  مقیاس  ب) تهیه و اجراي

نیـز   تعاریف آنهـا و  ،شده  شناسی صفات استخراج مفهوم  با توجه به ،در این مرحله

و بـا   اي یک یا چند پرسـش تنظـیم شـد    ر مؤلفهها و مصادیق هر کدام، براي ه شاخص

گویه تهیه شد که هر  160اي با  ریختن آنها، پرسشنامه ها و درهم ترکیب تصادفی پرسش

مخـالفم، تاحـدودي مخـالفم،     اي از صفر تا سـه (کـامالً   گزینه پرسش به صورت چهار

 آزمون (پایلوت) آماده اجراي پیش براي گذاري و نمره )موافقم وکامالًتاحدودي موافقم 

  . شد

نفري که معرف جامعـه آمـاري    سیپرسشنامه در یک نمونه  نیز بررسی پایایی براي

و  ،هـا  شناسـایی و رفـع ابهـام    ،آزمون). هدف از این کار اجرا شد (پیش ،پژوهش بودند

هاي به دست آمده بـا   . دادهبودها پیش از اجراي نهایی آن  نقاط ضعف احتمالی پرسش

مـام مـواد   . بررسی پایایی مـواد مقیـاس نشـان داد کـه ت    شدتحلیل  spssافزار  کمک نرم

و ضـریب پایـایی    957/0همبستگی باالیی دارد. آلفاي کرونباخ  گانۀ آن با نمره کل160

  به دست آمد. 965/0براون برابر با  ـ سپیرمنسازي ا حاصل از روش دونیمه

یاز به انـدکی  ها ن آزمون، چهار مورد از گویه در مرحله پیشو پس از اجراي مقیاس 

از اجراي نهایی و قبل پرسشنامه  . سپسموارد الزم اصالح شد تغییر و اصالح داشت که

مقیـاس  « ،و سـرانجام  اي ویـرایش ادبـی شـد    حرفـه  يویراستارتوسط  بار براي آخرین

بـین   آمـاده و  براي اجرا در جامعه آماري مـورد مطالعـه   »سنجش استعداد شغلی طالب

  د. گردی (دویست نفر) اجراهاي نمونه  گروه

و شـماره   یرهـا از متغ کداممربوط به هر  يها پرسش ،ها ویژگی در پیوست این مقاله

  شده است.هاي توصیفی مقیاس گزارش  ) آماره3( هر یک در مقیاس و در جدول
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  هاي منفی مقیاس هاي هر بخش و پرسش ): تعداد پرسش2جدول (

  

 جمع  ها پرسش عنوان

هاي  ویژگی

 اخالقی

1-4-5-7-8-12 -14-15-16-18 -23-25-26-27 -28-32-33 -34-35-
36 -37-40-41-43 -44-45-46 -48-49-51-53 -57-58-59-61 -62-67 -

70 -72-74-77-79 -80-81-82 -83-84-85-89 -92-93-96-99 -101-
103-107-108-111 -113-114 -116-121-124-126-127 -128-135-

141-143-144-145 -146-148 -150-154-155-157  

77 

هاي  ژگیوی

  شخصیتی

2-3-6-9-10 -11-13-17-19 -20-21-22-24 -29-30-31 -38-39-42-
47 -50-52-54-55 -56-60-63 -64-65-66-68 -69-71-73-75 -76-78 -

86 -87-88-90-91 -94-95-97 -98-100-102-104-105-106 -109-
110-112-115-117 -118-119 -120-122-123-125-129 -130-131-
132-133-134-136 -137-138 -139-140-142-147-149 -151-152-

153-156-158-159 -160  

83 

هاي  پرسش

  منفی

158-157-156-154 -152-150 -146-145-144-143-142 -133-130-
127-126-122-117 -110-107 -105-104-103-102-101 -97 -90-88-

83 -82-81-79-77 -71-70-69 -65-64-58-57 -56-55-54-53 -51-49 -
48 -44-42-38-37 -31-30-28 -25-24-22-21 -18-16-15- 6  

61  

 160  مجموع

  

  هاي پژوهشیافته

  ها توصیف داده )الف

تحصـیالت   ،وضـعیت تأهـل   فراوانـی،  ؛شـود  ) مشاهده مـی 3گونه که در جدول ( همان

 فراوانـی ها به تفکیک آمده است. بیشـترین   کننده شرکت حوزوي و تحصیالت کالسیک

%) و دیـپلم  37چهـار یـا درس خـارج (   %)، طـالب سـطح   73(  مربوط به طالب متأهل

  .است%) 5/37(

  شناختی نمونه مورد مطالعه جمعیتهاي توصیفی و  ): شاخص3جدول(
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  هاي آماري براساس متغیر سن ): توصیف داده4جدول(

  

  درصد تراکمی  درصد فراوانی  تعداد  گروه سنی

25 - 21 24  12  12  

30 - 26  52  26  38  

35 - 31 56  28  66  

40 - 36 30  15  81  

 45- 41  10  5  86  

  -  86  172  جمع

  100  14  28 نشده تکمیل

    100  200  جمع

     

بـه متغیـر سـن گـزارش شـده اسـت.       هاي توصیفی مربـوط   شاخص) 4در جدول (

 28اسـت. بیشـترین فراوانـی بـا      66/31هاي نمونه برابر با  میانگین سنی گروه همچنین،

باشد که براي رعایت اختصـار جـدول    سال می 35-31سنی بین   مربوط به گروهدرصد 

  آن نیامده است.

  هاي اخالقی و شخصیتی  هاي مربوط به کل مقیاس و پرسش توصیف داده ):5جدول (

  

 * مقیاسنمره کل  هاي اخالقی نمره ویژگی  هاي شخصیتی نمره ویژگی

 میانگین 6016/332 2873/161 3143/171

 انحراف استاندارد 06374/53 21805/25 97710/28

 واریانس 761/2815 950/635 672/839

 کمینه 000/96 000/46 000/50

 بیشینه 000/439 000/209 000/234

 حجم نمونه 200 200 200
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هـاي مربـوط بـه     هاي مربوط به کـل پرسشـنامه، پرسـش    ) به توصیف داده5جدول(

هـاي شخصـیتی پرداختـه اسـت.      هاي مربوط بـه ویژگـی   هاي اخالقی و پرسش ویژگی

اخالقی و شخصیتی به ترتیـب  هاي  و براي ویژگی 480ها،  حداکثر نمره براي کل گویه

  باشد. می 249و  231

ها بـه مقیـاس    ) نمره6ها فراهم شود، در جدول ( براي آن که امکان مقایسه بین داده

  صد تبدیل شده است.

  هاي اخالقی و شخصیتی (تبدیل به درصد شده) هاي مربوط به کل مقیاس و پرسش توصیف داده ):6جدول (

  

  نمره 

  هاي شخصیتی ویژگی

  نمره 

 هاي اخالقی ویژگی

  نمره 

 کل مقیاس
* 

 میانگین 2920/69 8213/69  8009/69

 انحراف استاندارد 05495/11 91690/10  63739/11

 واریانس 212/122 179/119 429/135

 کمینه 000/20 910/19 080/20

 بیشینه 460/91 480/90 980/93

 حجم نمونه 200 200 200

  هاتجزیه و تحلیل داده )ب

که در مقدمه گذشـت،   چنان ها درباره فرضیه اول پژوهش: تجزیه و تحلیل داده. 1

 در اینجا فرضـیه خاصـی را دنبـال نکـردیم و در پـی پاسـخ بـه پرسـش زیـر بـودیم:          

 »هاي اخالقی و شخصیتی مربوط به مشاغل حوزوي کدامند؟ ویژگی«

فراینـد اسـتخراج    درو مباحث ارائه شـده   نتایج ارزیابی روایی محتواییبا توجه به 

  و شخصیتی، پاسخ این پرسش داده شد.هاي اخالقی  ویژگی

 مدیریت از اعم اسالم، مدیریتى نظام درهاي نظري پژوهش این بود که  حاصل داده

هاي مشترك و  ویژگی از غیر منصب، و شغل هر احراز براى (ع)علوى و نبوى رحمانى،

با تکیه بـر ایـن    .است شده لحاظ نیز خاص هاى ویژگى برخى گزینش، عمومى شرایط

ها و بررسی آیات و روایات مربـوط بـه عالمـان دیـن، تعـدادي صـفت و ویژگـی         داده

 شرایط از توجهى قابل بخشاخالقی و شخصیتی به دست آمد. همچنین، روشن شد که 
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تکیـه بـر   ترتیب، بـا   بودند. بدین اخالقى و صفات شرایط ،به دست آمده هاي و ویژگی

سخنان و رهنمودهاي امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبري و سایر بزرگان حوزه و نیز با 

 توانسـتیم  درنهایـت،  و هاي میدانی دیگر، مابقی صفات شخصیتی استخراج شـد  بررسی

مورد بررسی و تحلیل آماري قـرار   یم ووررا به دست آ اخالقی و شخصیتیویژگی  72

  دهیم. 

با توجه به پرسش اصلی : پژوهش دومدرباره فرضیه  ها ادهدتجزیه و تحلیل . 2

  دوم این تحقیق عبارت بود از:   پژوهش، فرضیه

توان مقیـاس معتبـري    هاي شخصیتی و اخالقی مشاغل حوزوي می براساس ویژگی«

  ».براي سنجش استعداد شغلی طالب ساخت

و  محتوایی کارشناسـان  رواییارزیابی  نتایج مثبت ومقیاس این فرضیه نیز با ساخت 

پرسشنامه تأیید شـد  باالي  )پایاییضریب همسانی درونی ( آمیز آن و نیز موفقیتاجراي 

هاي اخالقی  ترین ویژگی مهمبتوان که با کمک آن  بسازیم اي و موفق شدیم مقیاس اولیه

  . بسنجیمو شخصیتی مربوط به مشاغل حوزوي را 

هاي کلی و مشـترك بـین    شنامه بیشتر ویژگیالبته الزم به یادآوري است که این پرس

گري تیم مقیاسی بسازیم که حالت غربالخواس اگر می ، زیراسنجد مشاغل حوزوي را می

 ،اوالً ؛داشته باشد و به طور دقیق مشخص کند که هر کس براي چه شغلی مناسب است

رت بـا  سؤال طراحی کنیم که در ایـن صـو   بیستتا  دهبراي هر متغیر بین که الزم بود 

اسـت کـه اجـراي    روشن گویه و  1440تا  720بیش از شدیم با  اي مواجه می پرسشنامه

بـراي احـراز دقیـق اینکـه هـر فـردي        ،ثانیاً ؛تواند دشوار باشد چنین مقیاسی چقدر می

هاي اخالقی و شخصـیتی بـه تنهـایی کـافی نیسـت و       چه شغلی است، ویژگی مناسبِ

 ،یجسـمان  يهـا  يتوانمنـد  ،یلیرشـته تحصـ   ،التیسطح تحصـ مانند اطالعات دیگري 

رو، در  از ایـن بـه دسـت آیـد؛    اي  اسـت تـا چنـین نتیجـه     نیاز ها و... تجارب و مهارت

تري تهیه شود که بتوان هر شغلی را  هاي خاص مقیاستا است  الزم ،هاي بعدي پژوهش

معـه را  زیرمقیاسی داشته باشیم که استعداد امامت ج کرد، مانند اینکهبه تنهایی سنجش 

  ....بسنجد یا استعداد تدریس، قضاوت و
  

  ها درباره فرضیه سوم پژوهش داده تجزیه و تحلیل. 3

  با توجه به پرسش سوم (فرعی) پژوهش، فرضیه سوم تحقیق عبارت بود از:

 ».مقیاس ساخته شده از پایایی و روایی کافی برخوردار است«
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پرسشنامه بودیم و این بحث را در دو بخشِ در اینجا به دنبال بررسی روایی و پایایی 

  ارزیابی پایایی و ارزیابی روایی پی گرفتیم.

  1ارزیابی پایایی

ثبات و پایایی آن مربوط است و دو معناي متفاوت  ،گیري به دقت اندازه ،مفهوم این

معنا کـه اگـر یـک     دارد. یک معناي آن، ثبات و پایایی آزمون در طول زمان است، بدین

نمره وي در همـه مـوارد یکسـان باشـد.      ،چند بار درباره یک آزمودنی اجرا شدآزمون 

هاي  به همسانی درونی آزمون اشاره دارد و مفهوم آن این است که سؤال ،آن معناي دومِ

بـراي ارزیـابی میـزان     ).1379 یفی،شـر ( آزمون تا چه اندازه با یکدیگر همبستگی دارند

واحد، دو اندازه در دست باشد. این دو انـدازه   یزمونپایایی باید براي هر آزمودنی در آ

ارز  ولـی هـم  ، از راه بازآزمایی فرد با آزمون واحد یا آزمایش فرد با دو صورت متفاوت

آید. هرگاه در مـورد هـر    دونیمه آزمون واحد به دست می ۀآزمون و یا با تحلیل جداگان

تـوان آزمـون را پایـا بـه      مـی  ،ر باشـد براب ها، مقدار این دو اندازه تقریباً یک از آزمودنی

    .)25، ص1380 ینسون و همکاران،اتک( حساب آورد

ـ  سازي اسپیرمن ها براي ارزیابی پایایی آزمون از روش دونیمه در بسیاري از پژوهش

ضریب همسانی درونی (آلفاي کرونباخ یا کودرـ ریچاردسـون) اسـتفاده     براون و روش

  شود.  می

ها دو فرم مـوازي ندارنـد؛ در ایـن مـوارد،      : بسیاري از آزمونـ براون روش اسپیرمن

براي تعیین پایایی آزمون از روش دونیمه کردن که اصطالحاً به روش زوج و فـرد نیـز   

ترتیب که آزمون را در یک زمان واحد و در مـورد   شود. بدین معروف است، استفاده می

اجراي آزمون، آن را به دونیمه تقسیم برند. پس از  ها به کار می تعداد زیادي از آزمودنی

هاي فـرد را   هاي زوج آن را به عنوان یک آزمون و سؤال کنند. به این شکل که سؤال می

گیرند، پـس بـراي هـر آزمـودنی دو نمـره بـه دسـت         به عنوان آزمون دیگر در نظر می

دو  هاي فرد. سپس بین هاي زوج و یک نمره براي سؤال سؤال آورند؛ یک نمره براي می

آورنـد... . بـراي تخمـین پایـایی، هنگـامی       سري نمره، ضریب همبستگی به دست مـی 

هاي آزمون زیاد باشد تـا هـر    کردن استفاده کرد که تعداد سؤال توان از روش دونیمه می

  .)92، ص1379و ثابت،  یگنجهاي تمامی آزمون باشد ( نیمه آن واجد ویژگی

 شود یاجرا م بار یکتنها کردن، آزمون  یمهدون انندم یزن ـ ریچاردسون کودرروش  در

                                                   
1. Reliability 
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فرمـول  ). 93همـان، ص شـود (  یم یها بررس تجانس سؤال یا یدرون یهمبستگ یزانو م

آلـن  ( شد یل) تبدa 20( ) به1951( کرونباخ یلهبه وس ینپس از تدو یچاردسونر ـکودر

  ).129، ص1374 ین،و  

ریچاردسـون (آلفـاي    ـکودر براي بررسی پایایی پرسشنامه از دو روشدر اینجا نیز 

هـا و هـم    (هم براي تمامی گویـه  استفاده شدبراون  ـ سازي اسپیرمن کرونباخ) و دونیمه

 هـاي  ولطور که در جـد  همان .هاي اخالقی و شخصیتی به صورت جداگانه) براي گویه

دهـد کـه پرسشـنامه از ضـریب همسـانی       ، نتایج نشان مـی است گزارش شده 9و  8، 7

  ) بسیار خوب و  باالیی برخوردار است. درونی (پایایی

  هاي همسانی درونی مقیاس : ضریب7جدول 

  

 957/0  آلفاي کرونباخ

 سازي دونیمه

  براون -اسپیرمن

  939/0  ها درصورت تساوي تعداد گویه

  939/0 ها درصورت عدم تساوي تعداد گویه

  938/0  گاتمن سازي دونیمه

  886/0  همبستگی بین دو فرم

  907/0  نیمه اولآلفا براي 

  928/0  آلفا براي نیمه دوم

  160  هاتعداد گویه

  هاي اخالقی  هاي همسانی درونی مقیاس براي گویه : ضریب8جدول 

  

 921/0  آلفاي کرونباخ

 سازي دونیمه

  براون ـ اسپیرمن

  911/0  ها درصورت تساوي تعداد گویه

  911/0 ها درصورت عدم تساوي تعداد گویه

  903/0  گاتمن سازي دونیمه

  836/0  همبستگی بین دو فرم

  813/0  آلفا براي نیمه اول

  886/0  آلفا براي نیمه دوم

  77  هاتعداد گویه

  

  



  1395 بهار و تابستان/ 18/ ش10شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  70

  

  هاي شخصیتی  هاي همسانی درونی مقیاس براي گویه : ضریب9جدول 

  

 918/0  آلفاي کرونباخ

 سازي دونیمه

  براون ـ اسپیرمن

  899/0  ها درصورت تساوي تعداد گویه

  899/0 ها درصورت عدم تساوي تعداد گویه

  896/0  گاتمن سازي دونیمه

  817/0  همبستگی بین دو فرم

  872/0  آلفا براي نیمه اول

  827/0  آلفا براي نیمه دوم

  83  هاتعداد گویه

   1ارزیابی روایی

 3و روایی سـازه  2براي به دست آوردن روایی پرسشنامه از دو روش روایی محتوایی

  استفاده شد.

ناسب ابـزار سـنجش بـا سـازه     تاین موضوع به معرّف بودن و روایی محتوا:  )الف

در واقع، آزمون ). 51، ص1، ج1384مارنات،  ـ  گراث( شود گیري اطالق می مورد اندازه

، نمونـه  هایی که در آن مطـرح شـده اسـت    زمانی داراي روایی محتوایی است که سؤال

ها، درك مفاهیم و دیگر رفتارهـایی باشـد کـه     ها، توانایی حیطه مهارت  فی از تمامیمعر

روایی محتوا بـه  ). 214، ص1379 یفی،شرگیري شود ( به وسیله آزمون اندازهقرار است 

تحلیل منطقی محتواي یک آزمون بستگی دارد و تعیین آن براسـاس قضـاوت ذهنـی و    

. روایـی  5و روایی منطقـی  4دارد: روایی صوريفردي است. دو نوع روایی محتوا وجود 

ن آکـه  دریابـد  شود که فردي آزمونی را بررسی کنـد و   صوري یا ذهنی زمانی انجام می

چه بین افراد مختلف در زمینه روایی کند. چنان گیري می نظر را اندازهصفت مورد  ،آزمون

یرد. روایی منطقی گ آزمون توافق وجود نداشته باشد، روایی صوري مورد سؤال قرار می

اي از روایی صـوري اسـت. ایـن روش مشـتمل اسـت بـر        گیري شکل پیچیده یا نمونه

هـایی کـه    گیري آزمون و طـرح منطقـی سـؤال    تعریف دقیقی از حیطه رفتار مورد اندازه

  .)148، ص1374 ین،آلن و ( پوشاند هاي عمده حیطه را می بخش

شود، تعیین آن در مقایسه با  م میهاي ذهنی انجا چون روایی محتوا براساس قضاوت

                                                   
1. Validity 
2. Content validity 
3. Construct validity 
4. Face validity 
5. Logical validity 
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طور کلـی، تعیـین روایـی     گیرد، اما به ها بیشتر در معرض خطا قرار میسایر انواع روایی

ها به دلیل برآورده شدن شـرایط   هاست و سؤال محتوا اولین قدم در بررسی تمام آزمون

  .)149همان، ص( شوند  روایی محتوا تدوین می

 ارزیـابی دو مرحلـه  از  در پـژوهش حاضـر   سشـنامه براي به دست آوردن روایی پر

، پژوهشـگر صحت برداشـت   یبررس يبرانخست،  استفاده شد. در گام محتوایی روایی

کارشناسان مربوطه نفر از  65 اریو در اخت شد میتنظدر قالب جدول  اي فرمی دو صفحه

ویژگی استخراج شده در مرحله اول بررسـی   126شد تا میزان موافقت آنها با  قرار داده

هایی که نمره ضعیف به آنها تعلق گرفتـه   پس از بررسی نظرات کارشناسان، مؤلفه .شود

ویژگــی  35ویژگــی اخالقـی و   37ویژگـی (  72بـود، کنـار گذاشــته شـد و درنهایــت    

  شخصیتی) باقی ماند.

ویژه در مـورد صـفات اخالقـی، فـرم ارزیـابی       به ،نان بیشتراطمیبراي ر گام بعدي    د

هاي یاد شده به همراه مستندات دینـی آنهـا    روایی محتوایی دیگري تنظیم شد و ویژگی

نفر کارشناس آگاه به مبانی اسالمی و آشنا  ده روایات و کالم بزرگان) در اختیار ،(آیات

شد تا میزان صحت این استنباط را  هاي میدانی گذاشته شد و از آنها خواسته با پژوهش

و از صفر تـا نـه (کـامالً نادرسـت تـا کـامالً درسـت)         لیکرتبراي هر ماده در مقیاس 

گـذاري ایشـان در    و نظرات کارشناسی خود را بنویسند. میانگین نمـره  نندگذاري ک نمره

از این مسـتندات   گرگزارش شده است که بیانگر آن است که استنباط پژوهش 1جدول 

  ر حد قابل قبولی است و پرسشنامه نیز از روایی محتوایی کافی برخوردار است. د

 مشــکالت و هــا نارســایی اصــالح بــراي ســازه روایــی روش ســازه: روایــی )ب 

 ایـن  سـنجش  سـازه،  اصـلی  رویکـرد . اسـت  شده ابداع مالکی و محتوایی رویکردهاي

 گیري اندازه را نظري ویژگی یا سازه یک اندازه چه تا نظر مورد آزمون که است موضوع

 یـا  صـفت  باید آزمون سازنده نخست، است؛ کلی مرحله سه شامل سنجش این. کند می

 یـا  صـفت  ارتبـاط  چگـونگی  سـپس . کند تحلیل و تجزیه دقت به را نظر مورد ویژگی

 وسـیله  بـه  بایـد  آزمون طراح سرانجام،. دهد قرار توجه مورد را متغیرها سایر با ویژگی

مارنـات،   ـگراث  ( نه؟ یا دارند وجود واقعاً فرضی روابط این آیا که کند معلوم آزمایش

ــه براســاس ).56، ص1، ج1384 ــونی، نظری ــاره آزمــون ســازنده کن ــورد صــفت درب  م

 هـایی  بینی پیش مختلف هاي موقعیت در آزمون هاي نمره کاربرد چگونگی و گیري اندازه

 هـاي  بینـی  پـیش  ها، داده نتیجه چنانچه. کند می آزمایش را ها بینی پیش این سپس ،کند می

  ).168ص، 1374 ین،آلن و ( یابد می افزایش سازه روایی کند، تأیید را شده انجام

هـا،   شده است. یکـی از ایـن روش   بیانهاي مختلفی  براي تعیین روایی سازه روش
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شود. مالك مورد  در این روش، ساخت درونی آزمون بررسی می ؛همسانی درونی است

استفاده براي بررسی همسانی درونی، نمره کل آزمون است. روش معمول براي این کار 

هـا بـا نمـره کـل      آزمـون  هاي فرعی یا خرده هاي آزمون است که همبستگی بین نمره آن

کل همبستگی انـدکی نشـان    ها که با نمره آزمون شود و هر یک از این خرده محاسبه می

ها  آزمون هر چه خرده). 343و  342، ص1386 گرد، یابانب( شود داد، از آزمون حذف می

با نمره کل همبستگی بیشتري داشته باشند، یعنی روایی سـازه آنهـا بیشـتر اسـت؛ زیـرا      

کنند. از سوي  فرض زیربنایی این است که همه آنها حیطه رفتاري واحدي را ارزیابی می

ها با یکدیگر زیاد باشد، به این معناست که همـه آنهـا    آزمون اگر همبستگی خرده ،گردی

  ).41، ص1388فرد و پرند،  یاريخداکنند ( یک چیز را ارزیابی می

در این پژوهش براي بررسی روایی سازه از ضریب همبستگی اسپیرمن براي چهـار  

  مورد زیر استفاده شد:

  با نمره کل؛ ها تک گویه همبستگی بین تک )الف

بـا   بـا همـدیگر و   صفات اخالقـی و هاي صفات شخصیتی  همبستگی بین گویه )ب

  نمره کل؛

  ؛نمره کل صفات اخالقیصفات اخالقی با  هاي طبقههمبستگی بین  )ج

  صفات شخصیتی. صفات شخصیتی با نمره کل هاي طبقههمبستگی بین د) 

ها  ضریب همبستگی بین گویهبررسی : ها با نمره کل آزمون . همبستگی بین گویه1

 160 داد کـه از  نشان ضریب آلفا در صورت حذف هر گویهو نیز  پرسشنامه با نمره کل

گویـه نیـز همبسـتگی     35و  رنددا 3/0باالي آن با نمره کل همبستگی  گویه 125گویه، 

) نشان دادند. اگر ضریب آلفاي مقیاس پایین باشد، الزم اسـت تـا   3/0ضعیفی (کمتر از 

هایی که همبستگی ضعیفی دارند، حذف شوند و ضریب آلفا افـزایش یابـد، ولـی     گویه

کـدام   نیازي به حذف هیچ ،بنابراین و باالست؛ 957/0چون در اینجا ضریب آلفا برابر با 

(به دلیل رعایت اختصـار از آوردن جـدول مربـوط بـه آن خـودداري       ها نیست از گویه

  شود). می

ت شخصیتی و صفات اخالقی با همـدیگر و بـا   هاي صفا . همبستگی بین گویه2

هاي صفات شخصـیتی و   بین گویه ضریب همسانی درونی 10جدول : نمره کل مقیاس

هـاي ایـن    براسـاس داده دهـد.   نشـان مـی   پرسشنامه اخالقی را با همدیگر و با نمره کل

هـا همبسـتگی بـاال و معنـاداري (در سـطح معنـاداري        جدول، بین هر سه گروه از داده

001/0 P<( .وجود دارد  
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  : ضریب همبستگی نمره صفات اخالقی و صفات شخصیتی با همدیگر و با نمره کل مقیاس 10جدول 

  

    نمره کل پرسشنامه  صفات اخالقی  صفات شخصیتی

  همبستگی پیرسون   976/0**  982/0**

000/0 000/0 * 
  سطح معناداري (دو دامنه)

 نمره کل پرسشنامه

 تعداد  200 200

**917/0   **976/0  
  همبستگی پیرسون

 سطح معناداري (دو دامنه)

  صفات اخالقی 000/0 * 000/0

 تعداد 200   200

 **917/0  **982/0  
  همبستگی پیرسون

 سطح معناداري (دو دامنه)

  صفات شخصیتی 000/0 000/0 *

  تعداد 200 200 

   دامنه)معنادار است (دو  01/0همبستگی در سطح آلفا برابر با  **
  

  کل صفات اخالقی   : ضریب همبستگی نمره صفات اخالق فردي، الهی و اجتماعی با نمره11جدول 

 

  اخالق فردي  اخالق الهی  اخالق اجتماعی
  نمره کل 

  صفات اخالقی

  

  همبستگی پیرسون   815/0**  867/0**  975/0**

000/0 000/0 000/0 * 
  سطح معناداري (دو دامنه)

  اخالقیصفات نمره کل 
 تعداد   200 200 200

**746/0  **663/0   **815/0  
  همبستگی پیرسون

 سطح معناداري (دو دامنه)
  فردي اخالق  000/0 * 000/0 000/0

 تعداد 200  200 200

**765/0  * **663/0  **867/0  
  همبستگی پیرسون

  سطح معناداري (دو دامنه)
  اخالق الهی 000/0  000/0 000/0

  تعداد 200  200 200

*  **765/0  **746/0  **975/0  
  همبستگی پیرسون

 سطح معناداري (دو دامنه)
  اخالق اجتماعی  000/0 000/0 000/0 

 تعداد 200 200 200 

   معنادار است (دو دامنه) 01/0همبستگی در سطح آلفا برابر با  **
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 11جدول : هاي صفات اخالقی با نمره کل صفات اخالقی . همبستگی بین طبقه3

 يهـا  بـا مجمـوع نمـره    یو اجتماع یاله ي،صفات اخالق فردنیز بیانگر همبستگی بین 

هـاي ایـن جـدول، بـین هـر سـه داده        و با همدیگر است. براساس داده یصفات اخالق

  وجود دارد. )>P 001/0همبستگی خوب و معنادار (

: هاي صفات شخصیتی بـا نمـره کـل صـفات شخصـیتی      . همبستگی بین طبقه4

 وی اجتمـاع  یتیصـفات شخصـ  همچنین، همبستگی بین نمره کل صفات شخصـیتی بـا   

هاي این جدول  گزارش شده است. براساس داده 12فردي در جدول  یتیصفات شخص

  وجود دارد. )>P  001/0بین هر سه داده همبستگی باال و معنادار (

   هاي صفات شخصیتی نمره : ضریب همبستگی نمره صفات شخصیتی فردي و اجتماعی با مجموع12جدول 

 
  صفات 

  شخصیتی اجتماعی

صفات 

  شخصیتی فردي

  نمره کل 

  صفات شخصیتی

  

**946/0  
000/0  

200  

 همبستگی پیرسون   966/0**

000/0  *  
  سطح معناداري (دو دامنه)

  صفات شخصیتینمره کل 
 تعداد   200

**831/0 
 **966/0 

  همبستگی پیرسون
 سطح معناداري (دو دامنه)

  صفات شخصیتی فردي   000/0 *  000/0

 تعداد 200  200

* **831/0 **946/0 
  همبستگی پیرسون

 سطح معناداري (دو دامنه)
  صفات شخصیتی اجتماعی  000/0  000/0 
 دادتع 200 200 

  معنادار است (دو دامنه) 01/0همبستگی در سطح آلفا برابر با **

 بـه  مربوط جینتا ارائه حاضر، گزارش شدن یطوالن به توجه با(ج. روایی تحلیل عاملی 

  .)شودیم واگذار يگرید فرصت به بخش نیا

  گیريبحث و نتیجه

در پاسخ به پرسش اول پژوهش و با توجه به نکاتی که در بحث چگونگی استخراج 
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توانستیم با مطالعه و بررسی آیات و ، فرضیه اول پژوهش تأیید شد و بیان شدها  ویژگی

مربـوط بـه   مشـاغل  شخصـیتی   و اخالقی ویژگی 72، هاي میدانی و نیز بررسی روایات

  به دست آوریم.حوزویان را 

همچنین، در بررسی پرسش دوم و سوم پژوهش، فرضیه دوم و سوم نیز تأیید شدند 

هـاي اخالقـی و شخصـیتی و تبـدیل آنهـا بـه        توجه بـه فراینـد اسـتخراج ویژگـی    با و 

مقیاس سنجش استعداد شغلی طالب ساخت گیري و درنتیجه،  هاي قابل اندازه شاخص

 آمیز آن و همچنـین،  موفقیتو اجراي محتوایی کارشناسان  رواییارزیابی  نتایج مثبت و

پرسشنامه، موفق شدیم مقیاس معتبري که شرایط باالي  )پایاییضریب همسانی درونی (

هـاي   ترین ویژگـی  مهموان بتبا کمک آن  شناختی را دارا باشد و علمی یک آزمون روان

  . مورد سنجش قرار داد، بسازیماخالقی و شخصیتی مربوط به مشاغل حوزوي را 

  تقسیر نتایج

 اسـتفاده و روایات بیـان شـده در ایـن پـژوهش      آیات ازیکی از اصول و نکاتی که 

 بـه  او وظایف شرح باید شود، مى گماشته کارى بر که کسى کهاست  اصل این ،شود مى

 حجـت  اتمـام  او بـا  هم و باشد پاسخگو هم تا باشد مشخص تفصیلى و اجمالى شکل

 فرماینـد:   مـی که امیرالمؤمنین علی(ع) در وصیت به امـام حسـن(ع)    همچنان. باشد شده

 بـراي ؛  خـدمتک  فی أالّیتواکلوا أحري فإنّه به، تأخُذُ عمالً خَدمک من انسان لکلّ واجعل«

 کنـی،  مؤاخـذه  کار همان به نسبت  را او تا کن مشخص کاري خود زیردستان از هریک

البالغه،  نهج» (نگذارند وا یکدیگر به را کارهایت اینکه تا است سزاوارتر روش این زیرا

    ).31نامه 

 احـراز  بـراى  اسالم مدیریتى نظام درشود، این است که  اصل دیگري که استفاده می

چنانچه بیان شد؛ در داسـتان حضـرت   . است شده لحاظ شرایطىصفات و  منصب، هر

داري اشاره  جهت تصدي منصب خزانه 1»آگاهی و يدار امانت«به دو ویژگی  یوسف(ع)

براي  2»نظامى دانش و جسمانی قدرت« صفتشده است و یا در ماجراي طالوت بر دو 

 قـدرت «و آوردن تخت ملکه سبا بر  فرماندهی نظامی و در داستان حضرت سلیمان(ع)

                                                   
 األرضِ خَزَائنِ علَى اجعلْنی قَالَ أَمینٌ، مکینٌ لَدینَا الْیوم إِنَّک قَالَ کَلَّمه فَلَما لنَفْسی أَستَخْلصه بِه ائْتُونی الْملک قَالَ« .1

 ).55و  54(یوسف،  »علیم حفیظٌ إِنّی

 ).247(بقره، » ِوالْجِسم الْعلْمِ فی بسطَۀً و َزاده علَیکُم اصطَفَاه اللَّه إِنَّ قَالَ« .2
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  تأکید شده است. 1»داري امانت و روحانی

 اى ویـژه  شـرایط  حکـومتى،  مناصـب  برخى احراز راىنیز ب (ع)انمعصوم سخنان در

ـ   ياذا اسد«در حدیثی که قبالً از پیامبر اکرم(ص) نقل شد:  ؛لحاظ شده است  یاالمـر ال

بر لزوم احراز صالحیت افراد  ،)424، صق1407عالمه حلی، ( »اهله، فانتظر الساعۀ یرغ

 اهـل یربه غامور  يواگذارناگوار  در گماشتن بر امور مختلف تأکید شده و از پیامدهاي

  .اختالل نظام بیان شده است و امورآشفتگی  آن،

 یقهـره سـا مـنهم ال  أس کل امر من امـورك ر أواجعل لر«یا در روایت امام علی(ع)؛  

با عبـارت   حضرت ، تأکید)436، ص53 البالغه، نامه (نهج» یرهاکث یهعل یتشتتوال یرهاکب

کـه  شود  متولی امور یدبا ياست که فرد ینا بر »یرهاکث یهعل یتشتتوال یرهاکب یقهرهال«

(که به  باشد بر ابعاد مختلف کار مسلطد و ونش ناتوان ،در مقابل عظمت و کثرت کارها

   .اشاره دارد)هاي روحی و شخصیتی انسان  رسد بیشتر بر توانمندي نظر می

هاي اسالمی، فرد باید نسبت به کاري که انجـامش   نتیجه سخن اینکه براساس آموزه

دهد، صالحیت داشته باشد و متولیان امر نیز در واگذاري امور و انتخاب شغل براي  می

هاي اخالقی و شخصـیتی افـراد توجـه ویـژه داشـته       ها و توانمندي افراد باید به ویژگی

  باشند.

رو، متولیان، مدیران و مسئوالن حوزه نیز با توجه به رسالت بزرگی که طالب  از این

و حوزویان در جامعـه اسـالمی بـر دوش دارنـد؛ هـم در پـذیرش، جـذب و گـزینش         

هـاي اخالقـی و شخصـیتی     هاي حوزوي باید دقت بیشتري نسبت به صالحیت ورودي

راسـتا   صب و مشاغل مختلف همکارگیري آنها در منا آنها به کار بندند و هم به هنگام به

ها را احراز کنند. این پژوهش سعی  با رسالت و هویت طلبگی در جامعه، این صالحیت

هاي حوزویان، هویت واقعی طلبگی و نیـز اسـتخراج و    کرد تا با تبیین تفصیلی رسالت

آمیـز   هاي اخالقی و شخصیتی مورد نیاز براي به دوش کشـیدن موفقیـت   معرفی ویژگی

گیري و ساخت مقیاسی کـه   هاي قابل اندازه ها به شاخص و تبدیل این ویژگی ها رسالت

تا حدي متولیان امر، مدیران و مشاوران را در انجام این مهم یاري کند، گـامی هرچنـد   

ره) نسبت بـه   هاي امام خمینی( هاي بلند نظام اسالمی و رهنمود کوچک در تحقق آرمان

بري و سایر بزرگان حـوزه برداشـته باشـد. امیـد     روحانیت و نیز منویات مقام معظم ره

   عصر(عج) واقع شود.  است که این تالش ناچیز مورد توجه حضرت ولی

                                                   
 منْ تَقُوم أَنْ قَبلَ بِه آتیک أَنَا الْجِنِّ منَ عفْریت قَالَ مسلمینَ، یأْتُونی أَنْ قَبلَ بِعرْشها یأْتینی أَیکُم الْمأل أَیها یا قَالَ« .1

کقَامّی مإِنو هلَیع ینٌ لَقَوِي39 و 38(نمل، » أَم.( 
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  منابع

 .قرآن کریم

 ق)، قم: اسوه.1415؛ صبحی صالح (البالغه نهج

، شناسـی  زمینـه روان )، 1380، ارنسـت ( لگـارد یه ، ریچـارد؛ نسونیاتک ریتال؛ نسون،یاتک

 هنی و همکاران، تهران: رشد.ترجمه محمدنقی برا

 ،)سنجیروان(ي رگیاندازه هايهینظر بر ايمقدمه )،1374. (امي ونـد  ن،ی ی.؛ج يمر آلن،

 .سمت: تهران، 1چ دالور، یعل ترجمه

شناسـی بـا    هـاي روان  تحلیل داده)، 1393، رزمري (سنلگار ؛کمپریچارد  یس، نیکال؛بر

، تهـران:  1، چ3سیدعلی صمدي، ویرایش آبادي و  ، ترجمه خدیجه علیspssبرنامه 

  دوران.

ـ  در روان یققتح يها روش )،1386گرد، اسماعیل ( یابانب تهـران:   ،یتـی و علـوم ترب  یشناس

  دوران.

ـ )، 1381؛ جان، الیور بی. (.، االرنس  نیپـرو  و يجـواد  محمـدجعفر  ، ترجمـه تیشخص

 نشر آییژ.: تهران، وریکد

 قم: انتشارات جامعه مدرسین.، ةالعمدق)، 1407حلی، یحیی بن حسن (

تهـران:   ،یشـناخت  روان يگر و آزمون یابیارز )،1388پرند، اکـرم (  و ، محمدفرد یاريخدا

 دانشگاه تهران.

 نشـر آثـار   ، قم: مؤسسه تنظیم و5، چمنشور روحانیت)، 1374اهللا ( موسوي خمینی، روح

 .خمینی(ره) امام

ـ  استفن نز،یراب  یعلـ  ترجمـه ، کاربردهـا  و هـا  هینظر م،یاهمف ،یسازمان رفتار )،1379ی. (پ

 ی.فرهنگ يها پژوهش دفتر: تهران، 3ج ،یاعراب دمحمدیس و انیپارس

 ، تهران: رشد.6چ ،آزمایی سنجی و روان اصول روان)، 1379پاشا ( شریفی، حسن

ـ  مشـاوره  و ییراهنمـا  الـف)؛  1381( عبداهللا ي،آبادعیشف  و میمفـاه (ی شـغل  و یلیتحص

 ت.سم :تهران، 3، چ)کاربردها

ي انتخاب هانظریه واي ی و حرفهشغل مشاوره و ییراهنما ب)،1381( عبداهللا ي،آبادعیشف

 رشد. :تهران، 12، چشغل
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 آزاد دانشـگاه  علمـی  انتشـارات  مرکـز : تهران ،سازمانی رفتار مبانی)، 1369( .ق ،کبیري

 .اسالمی

حسـن پاشـا شـریفی و    ، ترجمه راهنماي سنجش روانی)، 1384گراث، گري ـ مارنات ( 

 ج، تهران: انتشارات سخن.2محمدرضا نیکخو، 

، 1هاي روانـی)، چ (مبانی نظري آزمون سنجیروان)، 1379گنجی، حمزه؛ ثابت، مهرداد (

 تهران: دانشگاه پیام نور.

 ، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.شناسیجامعه)، 1386گیدنز، آنتونی (

 شاغل شخصیت تناسب ضرورت بررسی«)، 1389احمد (غالمرضا؛ مهرنیا،  معمارزاده،

نشـریه   ،»کـارایی  افـزایش  و صـحیح  اسـتخدام  و خطر: جذب عملیاتی پر مشاغل با

  .249ـ227پاییز، ص ،3، ش14دوره ،ایران در مدیریت هايپژوهش

فصلنامه علمی پژوهشی  ،»تناسب نوع شخصیت و نوع شغل«)، 1378میرسپاسی، ناصر (

 .27ـ3بهار، ص ،44، شدانش مدیریت

اي  ؟ (راهنمـایی و مشـاوره حرفـه   سـت حرفه مناسـب شـما چی  )، 1373. (لاجان.  ،هالَند

ترجمـه   ،، به انضمام پرسشنامه شغلی ـ شخصـیتی)  »شغل و شخصیت«براساس نظریه 

  رجمین.متناشر تهران:  ،یزدي منور سیده و سیمین حسینیان
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  متغیرها در مقیاس سنجش استعداد شغلی طالبهاي مربوط به هر یک از  : صفات و پرسشپیوست

  

  ها + شماره گویه در مقیاس گویه مؤلفه  ردیف

  )32خواهم. ( نمی زین گرانید رايب ،پسندم یخود نم يآنچه را برا  انصاف و مروت 1

2  
کردار  و گفتار در  هماهنگی

  خود)   علم  مقتضاي   به  (عمل

  )108کنم( می کردن به چیزهایی باشم که به دیگران توصیه اهل عمل کنم یم یسع

 )62. (عمل کنم یدر ابعاد مختلف زندگ میها به دانسته کوشم می

  تقوا و پارسایی  3

  )12رم. (و پایداداري استوار دین در

  )1بینم. ( همیشه خود را در محضر خدا می

  )111در انجام واجبات و ترك گناهان جدي هستم. (

  ادب  4
 )135دانند. ( دوستان و اطرافیان مرا انسان مؤدبی می

  )141آنها پایبندم. (  گذارم و به ی احترام میآداب و رسوم اجتماعبه 

  رازداري  5
  )58. (دشوار است میبرا مردممهم و اسرار  يها حرف حفظ

  )49. (کنم صحبت می انوستخودم با د يدرباره کارها یآسان به

  مناعت طبع  6
  )46ورزم. ( هاي دیگران طمع نمی داشتهبه 

  )113کنم. ( سازم، اما از دیگران درخواست و خواهش نمی ي میبر فقر و ندار

  توکل  7

  )36. (دیمقدر خواهد رس يِا دست خداست و روزه انسان يِباورم که روز نیا بر

  )81کرد(گذشته وباید تالش بیشتري مقدر يبرروز هیدوره وزمانه توکل وتکمعتقدم 

  )144نگرانم. ( در آینده  ام خود و خانوادهبراي تأمین زندگی 

  )124. (باشم یآدم قانع ام در امور دنیایی تالش کرده  قناعت  8

  خویشتنداري  9
  )157. (گفتار و رفتارم ندارم يرو یکنترل ،تیعصبان هنگام

  )26(ی نداشته باشم. باشم و واکنش افراط یمنطق کوشم خشم، می هنگامدر 

10  

  حلم و بردباري

  (شرح صدر)

  

  )92م. (صبور و بردبار زندگی ناگوارپیشامدهاي  در

  )127رسم. ( نظر می ولی بهعجانسان  معموالً

  )101. (سازد یمرا آشفته و مضطرب م ی،تلخ زندگ يدادهایرو

11  
صبر (استقامت و 

  پایداري)

  )89. (نمیب یتوانمند م یزندگ يها یو تلخ ماتیرا در برابر نامال خود

  )82شوم. ( تاب می در برابر مشکالت زندگی، زود بی

  تحمل مخالف  12
  )34. (میآ یکنار مآسانی  بهشان متفاوت یسبک زندگو  گرانیافکار مخالف د با

  )16. (دارندباورهاي من  مخالف ایکه افکار متفاوت  شوم ی نمیکسان نینشمه
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  نظم و انضباط 13

  )116د. (موقع تمام شو محوله، بهي که کارها کنم یم ریزي اي برنامه به گونه

  )57. (خشمبنظم ب یمبتوانم به کارها بعید است

  )70. (رسم یم ریمالقات د يجلسات و قرارهاکالس درس، ها به  بیشتر وقت

  )59. (دانم یرا بر خود الزم م يانقالب و امام و رهبر ریدر مس حرکت  مداري  والیت  14

  خیرخواهی  15

  ودلسوزي) (مهربانی

  )14شوم. ( هاي دیگران متأثر میاز مشکالت و گرفتاري

  )114. (دهم انجام می، دیآ یاز دستم برم يکار هرمردم حل مشکالت  يبرا

  مداري تکلیف  16
  )93بیندیشم. (کار  جهیام، بدون اینکه به نت فهیو عمل به وظ فیانجام تکل  در پی

  )33. (بوده است نیآفر من شوق يبرا شهیهم، فهیاحساس انجام وظ

 گذاري روحیه خدمت  17

انجام کار را ، این و بدون درخواست راحتی کمک کنم، به گرانیبتوانم به د اگر

  )35(دهم. می

  )80. (کنم نمی غیدر یکوشش چیراه از ه نیدانم و درا یار مردم مزرا خدمتگ خود

  تهذیب نفس  18
  )85. (کوشم یم معنوي کماالت لینفس و تحص  بیتهذ براي

  )37. (ندارمی برنامه خاصي و رشد معنو يخودساز يبرا

تقید به انجام   19

  مستحبات

  )99. (کنم یاز قرآن را تالوت م یاتیآ هر روز

  )45. (دارمی منظم برنامه روز در طول شبانه یانجام نوافل و امور مستحب يبرا

  )145خوانم. ( نماز شب نمی

  امانتداري  20
  )5مردم برخوردارم. (اعتماد  از که  خوشحالم

  )103. (به من اعتماد ندارند انمیو اطراف دوستان

21  

 زیستی زهد و ساده

طلبی  (اجتناب از رفاه

  و دنیازدگی)

  )146ها و تجمالت زندگی رها کنم. ( توانم خود را از تکلّف نمی

 )28( .شوم می اندوهگینچیزي از دست بدهم،  ایاز مال دن اگر

 )18آوري مال و ثروت دارم. ( اشتیاق بسیاري به جمع

  اعتدال در زندگی  22
  )48( .دشوار است میبرا ،یو زندگ شتیاعتدال در مع حفظ

  )121( .ام دوري کرده طیافراط و تفری از در زندگ

  تواضع و افتادگی  23
  )15از نگاه دیگران، فردي خودخواه و مغرور هستم. (

  )44( .کودکان سالم کنم ژهیو به و تر از خودم سخت است که به کوچک میبرا

بخشندگی و   24

 سخاوت

  )53( .بگذارم گرانید اریوقت خود را در اخت ایاز مال  یبخش توانم یم یسخت به

 )41( .دانند یم دستی گشادهمرا انسان سخاوتمند و  انمیاطراف

25  

  اخالص

هاي غیرمادي  (انگیزه

 کارها)در انجام 

 )51(خدا کار کند يرضا يشود که فقط برا ینم دایپ یوزمانه کس هدور نیا نظرم در به

  )25( .دهم را بهتر انجام می آن ،است گرانیتوجه د موردي احساس کنم کار اگر

  )84کنم. ( در دفاع از حق سستی نمی  خواهی عدالت  26
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  ستیزي ظلم  27
  )148(شوم.  هرگز در مقابل زورگو تسلیم نمی

  )7کنم. ( از مظلوم در برابر ظالم حمایت می

  ایثارگري  28
  )40( .ی هستمفشان جانبه  حاضر وند،خدا يرضاي کسب برا

  )155رنج و مشقتی گریزان نیستم. (  از هیچمردم،  شیو آسا تیامن نیبراي تأم

  اخالقی  خوش  29

 رویی و گشاده

  )61( .شناسند می ییو خوشرو یاخالق خوش بهمرا  دیگران

  )126( .ساخته است خلقیبد آدماز من  یزندگ مشکالت

  عفت و پاکدامنی  30
 )43( .رمیزیبا برگ یتوانم نگاهم را از زن می یراحت به

 )79( .هستمناتوان  ی، فردينفسان يها و خواسته الیام برابردر 

  )150( ناجوررها کنم ریخود را از وسوسه نگاه به تصاو توانم ینم نترنتیاستفاده از ا هنگام

  بیت(ع) عشق به اهل  31

  )67. (کنم شرکت می ینیدر مجالس د يرشد معنو يبرا

  )96(میجو ی(ع) میناز معصوم يرویو پ يریخود را در الگوگ سعادت

 )74. (کنم و سرور می ياحساس شاد (ع)نید يایوالدت اول امیو ا ادیاع در

  )4کنم. ( میشرکت بیت(ع)  مجالس اهل ای ئتیدر ه بار کی يا هفته کم دست

32  
  پذیري  نصیحت

  و نقدپذیري

 )154( .شوم یبرآشفته مشود،   انتقادی از من وقت

  )8( .کند حتیمرا نص یکه کس  شوم یناراحت نم

33  
پذیري و  مسئولیت

  وجدان کاري

  )27( .به انجام آن کار مطمئن باشند توانند یم دیگران رم،یرا بپذ يکار اگر

  )83هاي جدید تردید دارم. ( تیولئمسکارها و  رفتنیپذ در

  حسن شهرت  34
  )23( .شود می ادی یکیاز من به ن مردم نزد

  )107کنند. ( دیگران پشت سرم بدگویی می

  عدم حسادت  35
  )77( .کند یم ناراحتمرا  گرانید يها ها و اندوخته داشته

  )143کنم. ( نسبت به برخی از دوستان خود حسادت می

  )128( .استبوده  ام یزندگ يها تیو فعال اهدافدر  اریمع، همیشه محور و »حق« محوري حق  36

  )72گویم حتی اگر به زیانم باشد. ( حق را می  گویی حقیقت  37

  ثبات هیجانی  38
 )30( .زنم یم ادی، فرگذرد میاز کنارم  احتیاطی که بی  بر سر راننده

  )102( .کنم چیزها را پرت می یگاهحتی کشم و  یشوم، فریاد م یم نیخشمگ زود

39  
پذیري و  انعطاف

 سازگاري

  )94( .با من دارند يترشبیي و سنخیت فکر معاشرت کنم که هم یبا کسان مایلم

 )117گیر و غیرمنعطف هستم. ( فردي سخت

  )47برایم آسان است. ( دیجد طیو شرا یزندگ راتییبا تغ سازگاري
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  نگري تدبیر و آینده  40
  )119( .کنم بررسی میآن را  يامدهایپ ،ياز شروع هر کار قبل

  )78( .ی دارماهداف روشن و مشخصی، در زندگ

  )39( .روم یم شیپ یطبق برنامه منظم مبه اهداف ي رسیدنبرا

41  
توان انجام کار در 

  شرایط دشوار

  )3( .زمیگر یسخت و دشوار نم طیدر شرا تیکار و فعال ازتنبل نیستم و 

  )54( .ناتوان هستم میانجام کارهادر سخت  يها تیدر موقع کنم می احساس

 )73( .ترسم ینم يزیخود از چ یانجام رسالت طلبگ در  شجاعت و شهامت  42

  )122گیرم که شهامت بیان حرف خود را ندارم. ( هایی قرار می گاهی در موقعیت

  )112( .دانم یم یرا دور از شأن طلبگ ییگو و بذله طبعی شوخ  طبعی  شوخ  43

  )19( .شناسند یم یطبع شوخبه مرا  همه

44  
قدرت مدیریت و 

  رهبري

  )91( .ام ه ام، مدیر یا مسئول بود شرکت داشتهکه  ییها گروهبیشتر  در

  )133( .رمیرا بپذ گرانید تیولئتا اینکه مس خود باشم يکارها یپدر دهم می حیترج

 )21(.دهم رییرا تغ يزیخود چ یزندگ ایدرمحل کار گریزانم ومایل نیستم » تغییر«از 

  )134( .رمیبگ یمهم میتصم، گرانید پذیري ازریتوانم بدون تأث یم  گیريتوان تصمیم  45

  )138( .رمیبگ میها دارم، درست تصم تیکه از موقع یقیدق یابیکوشم با ارز یم

  )29( .رمیکمک بگ گرانیاز د وقت دانم چه یدشوار، م هايکار در  شناسی موقعیت  46

  )137( .دهمبنشان  یچه واکنش ،یمختلف زندگ يها تیدانم در موقع یم

  )153( .گو باشمخپاس میکارها دربارهام  آماده شهیهم  پاسخگویی  47

  )110گردم. ( شوم، آزرده می بازخواست میکارها و رفتارها اگر درباره

48  

  ناپذیري خستگی

هاي فکري  در فعالیت

  و علمی

 )11( .شوم یخسته نم یو علم يمدت فکر یطوالن يها تیفعال از

 )160( .دهم آموزي را ادامه می و علم یادگیري، عمر پایانتا 

  )105( .را ندارم يآموز و علم يریادگیشوق و ذوق  ،مثل گذشته گرید

49  
توان سازماندهی و 

  هماهنگی کارها

 )50( .توانمندم جشن، اعتکاف و...) ئت،ی(هی مراسم مذهب يبرگزاردر مدیریت 

 )152( .دانم یم يرا کار دشوار یتیترب ـ یفرهنگ ياردو کي یبرگزار یو سازمانده یهماهنگ

 )75( .دارم یموفق هاي ربهنوجوانان و جوانان تج يبرا یفرهنگ يها برنامه ياجرا در

50  

  بصیرت

 ـ سیاسی فرهنگی

 (توان تجزیه و تحلیل)

 )88. (کنم شرکت نمی یاسیس ای یاجتماع يها ییگردهما در

  )147. (کنم کشور و جهان را دنبال می يها امور جار ها و روزنامه رسانه قیروز و از طر هر

  )136( .توانمندمکشور و جهان اسالم  يحوادث جار لیو تحل هیتجزدر 

  قاطعیت  51
 )24باشم. ( قاطع الزم است،گونه که  توانم آن ینم ها بیشتر وقت

  )63.(کنم پرده اعالم می یوب حیعالقه باشم، صر یب یسخن رشیپذ ایبه انجام کار  اگر

  )97( .کنند یمن سوءاستفاده م یخلق از نرمش و خوشگاهی مردم 
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52  
نشاط روحی و 

  روانی

  )87( .دارم یمنظم ورزش هاي تیفعال

 )55( .تفریح دارمهستم که کمتر فرصت  میگرفتار کارها آنقدر

  )130( .ستمیو سرزنده ن بانشاط گرانیاندازه د به

  )95( .دانند یسرزنده و با نشاط م یمرا انسان ،انیو آشنا دوستان

  )158( .معنا شده است یارزش و ب یب میبرا یزندگ

  فراست و زرنگی  53
  )64( .دانند یم یلوح ساده فردمرا  گرانیکنم د یم گمان

  )125( .سوءاستفاده کندی شخص ای یاسیاهداف س ينتواند از من برا یهستم کس مراقب

54  
پذیري و  قانون

  مندي ضابطه

 )98رعایت قانون هرچند سخت یا تلخ باشد، برایم مهم است. (

  )115دانم. (عدم رعایت قوانین و مقررات جامعه را خالف شرع می

55  
  و روحیه کنجکاوي

  جستجوگري

 )123( .برم لذت مینو و تازه  يزهایچ کردن  از امتحان

 )66( .آشنا و مأنوس است میبپردازم که برا ییدهم به کارها می حیترج

  )149( .است زیانگ جانیبخش و ه لذت میبرا ي تازهزهایچ گیريادی

56  

جدیت، پشتکار و 

  کوشی سخت

  

  )13کوشم. ( می به اهداف خود، سخت یابیدست يبرا

  )140( آنها نشوم. میو تسل عبور کنممشکالت از  کوشممی

  )159( .هرچند طول بکشد کنم؛ تمامش می کنم، یرا شروع م يکار یوقت

  )109( تر تالش کنم.بیششود  یشکست باعث م

  اعتماد به نفس باال  57

  )6( .بازگو کنم گرانید يرا برا میها دهیکه افکار و ا کشم یخجالت م

 )10( .دهم قرار  ریتأث را تحت گرانیدتوانم با سخن یا رفتارم  می

 )156( .بکنم دیچه کار با دیبه من بگو یشوم تا کس یمنتظر م غالباً

  )31کردن ندارم. (افتخار چندانی براي زیکنم چ یم احساس

  توان کار گروهی  58
 )120( .انجام دهم گرانیو بدون مزاحمت د ییتنها را دوست دارم که بتوانم به ییکارها

  )68. (دهم می حیترجتنهایی انجام دهم،  همراهی در کارِ گروهی را بر فعالیتی که به

  بینی خوش  59
  )139گذارم. ( در برخوردهاي اولیه بنا را بر اعتماد به دیگران می

  )142( .هستم نیبدب ندهیبه اوضاع و احوال آ نسبت

  کاردانی  60

  )90( .دارم دیترد یدر زندگ تیموفق يخود برا ییتوانا در

  )65( .دهم را درست انجام نمی میکارها بیشتر

  )22( .دهند یکارها را بهتر از من انجام م گرانیکنم د یم احساسخیلی از اوقات 

  عاطفی و احساسی  61
  )9( .دارم ی مناسبیرابطه عاطف انمیخانواده و اطراف با

  )132دوست دارم احساسات خود را با دیگران در میان بگذارم. (
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62  
توان در مدیریت 

  بحران

  )151( .کنم تیریرا مد تیتوانم وضع یم آسانی به یدشوار و بحران يها تیدر موقع

  )86( .کنم میخود را حفظ  يخونسرد شوند، می آشفته گرانید ی کهبحران طیشرا در

63  
توان تحمل دوري از 

  خانواده

 )52( .از خانواده را تحمل کنم يدور، دو ماه کم دستمدت  يبرا توانم یم آسانی به

  )104(شده است ام یغیتبل يها تیوفعال فیوظا یمانع از انجام برخ ،ازخانواده يدور یسخت

64  
توان کار در 

  هاي شلوغ محیط
  )17(.دهم می حیشلوغ و پرسروصدا ترج طیآرام و ساکت را بر مح طیدر مح تیو فعال کار

65  
توان کار در شرایط 

  یکنواخت
  )60( .دهم می حیترج کنواختي یرا بر کارهاي متنوع ها تیو فعال کارها

  گرایی برون  66

 )42یافتن دوستان جدید همیشه برایم دشوار بوده است. (

 )129ها و شروع گفتگو با آنها مشکلی ندارم. ( گیري با غریبه در ارتباط

  )131در خانه بمانم تا آنکه بیرون بروم. ( لیتعط يبیشتر روزهادارم   دوست

  بینی واقع  67
 )69( .کرده استدور  یزندگ يها تیمرا از واقع میو آرزوها آمالکنم گاهی  احساس می

  )100( .کنم يزیر موجود برنامه يها تیکنم براساس واقع یم یسع

68  
امیدبخشی نسبت به 

  دیگران
  )106( .سازم دواریو ام نیب خوش ندهیو آ یرا نسبت به زندگ گرانید کوشم می

69  
پختگی و انسجام 

  شخصیت

 )2( .ستمیخود با يپا يرو ام ، کوشیدهام خودم را شناخته یاز وقت

  )71( .دهد یقرار م ریتأث عملکرد مرا تحت یچگونگ گران،ید عدم تأیید ای دییتأ

  )20( .ام رسیدهالزم  یتجربه و پختگري از امور به ایبس بر این باورم که در

  )38شوم. ( شنیدن دستور و لحن آمرانه دیگران آزرده می از  دستورپذیري  70

71  
خالقیت و ابتکار 

  عمل

  )76( .مدیجد يها حل راه ییشناسا ی در پیبا مشکالت زندگ رویارویی در

  )56( .داشته باشم نوآوري مکار که در دیآ یم شیندرت پ بهخالق نیستم و 

  )118( .هستم يا قهیذوق و باسل آدم خوشگمانم  به  سلیقگی خوش  72

  
 

 


