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  مقدمه

دینـی مـاهیتی    ) معتقدند کـه بـه ایـن دلیـل کـه دیـن و تجربـه       2003سنگ و مکاالف (

دینـی، کنـار آمـدن دینـی    چندوجهی دارد (به طور مثال اعتقاد دینی، تعهد دینی، رشد 
1
 

هاي دینی براي استفاده در تحقیقات نباید بر اساس سالیق شخصی  و...)، انتخاب مقیاس

) مبنـایی  1984یا راحتی باشد؛ بلکه باید بر اساس مبنایی نظري انجام شود. گورسـاچ ( 

دهـد. او   شناختی بدست مـی  هاي روان هاي دینی در پژوهش نظري براي انتخاب مقیاس

توان به عنوان عاملی کلی و عمومی در نظر گرفت و هـم   است که دین را هم میمعتقد 

کند که زمانی که به دنبال بررسـی رابطـه    نهاد می به ابعاد کوچکتر تقسیم کرد. وي پیش

هاي جنسیتی در  بین دین و متغیرهاي کلی و گسترده دیگر هستیم (مانند بررسی تفاوت

به مـا   هایی که صرفاً نجش عامل کلی دین (مقیاسهاي س دینداري) بهتر است از مقیاس

بینـی   گویند آیا یک فرد دیندار است یا خیر و تا چه حد) استفاده کنیم. اما براي پیش می

تـر   هـاي ابعـاد کوچـک    تر و یا براي بررسی استثناها باید از مقیاس متغیرهاي اختصاصی

دین (مانند کنار آمدن دینی
2

، مشارکت دینی
3

گیـري دینـی) اسـتفاده کنـیم. بـه       و جهت 

عنوان مثال براي بررسی رابطه بین دیـن و پیشـداوري  
4
الزم اسـت ابعـاد دیـن مـورد       

  بررسی قرار گیرند تا درك کاملی از این رابطه حاصل شود. 

اند کـه   هاي دینی موجود به منظور سنجش ایمان در افرادي طراحی شده اکثر مقیاس

ها به لحاظ  عالوه اکثر این مقیاس گیرند و نه جمعیت عادي. به می در دسته دیندارها قرار

شود که متخصصین بـالینی و   طوالنی هستند. این باعث می نظري پیچیده هستند و نسبتاً

پژوهشگرانی که نیاز به ابزاري ساده و مختصر براي سنجش ایمان مذهبی افـراد دارنـد   

هاي دینی متناسب بـا افـراد بـا ادیـان      یاسهایی مواجه شوند. به عالوه اکثر مق با سختی

هایی با سایر ادیان دیگر نیستند  اند و قابل استفاده در نمونه مسیحی طراحی شده-یهودي

  ). a1997(پالنته و پوکاچینی، 

هاي دینی که به منظور سنجش دیانت و مذهبی بودن طراحـی شـده    یکی از مقیاس

                                                        

1. Religious coping  

2.Religious coping 

3. religious involvement 

4. prejudice  
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SCSORFکـالرا اسـت (   نامه نیرومندي ایمـان مـذهبی سـانتا    است پرسش
1

) (پالنتـه و  

گـویی بـه نیـاز محققـین و      ). پالنتـه و پوکـاچینی بـه منظـور پاسـخ     a1997پوکاچینی، 

هـاي موجـود    هاي پیشین و پـر کـردن خـأل    متخصصین بالینی، رفع نقاط ضعف مقیاس

SCSORF  طراحی کردند. این مقیاس بنـا بـر نظـر سـنگ و مکـاالف       1997را در سال

اسبی براي سنجش عامل کلی مـذهب در جمعیـت عمـومی اسـت و     ) مقیاس من2003(

  کند.  گیري می هاي فردي در دینداري را اندازه تفاوت

و پایـایی   95/0هاي اولیه نشان داد که همسانی درونـی ایـن مقیـاس معـادل      بررسی

دونیمه
2

) ساختار عاملی این مقیـاس را  2001است. لویس و همکاران ( 92/0آن معادل  

در یک نمونه ایرلند شمالی مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی
3

نشان  

بعدي برخوردار است و تمامی مواد آن بر روي  داد که این مقیاس از ساختار عاملی تک

گردنـد. تحلیـل عـاملی تاییـدي     ) لـود مـی  92/0تا  72/0این عاملی (باضریب لود 
4
نیـز   

  یید قرار داد. أبعدي این مقیاس را مورد ت ساختار عاملی تک

به منظور بررسی روایی همگراي
5

ها  این مقیاس، همبستگی بین نمرات آن با مقیاس 

هـاي   ) و مقیـاس b1997؛ پالنته و پوکـاچینی،  a1997مذهبی دیگر (پالنته و پوکاچینی، 

؛ پالنته و همکاران، 1999؛ پالنته و همکاران، a1997سالمت روان (پالنته و پوکاچینی، 

) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان از آن دارد که این مقیاس رابطـه مثبتـی بـا    2000

) 1999هاي مذهبی دیگر دارد. پالنته و همکـاران (  هاي سالمت روان و مقیاس شاخص

 SCSORFهاي مربوط به رابطه منحصر به فرد بین  کنند که یافته گیري می ه نتیجهگون این

هاي سالمت روان بر روایـی ایـن مقیـاس صـحه      هاي مذهبی و شاخص و سایر مقیاس

هاي دینی دیگر  کند که این مقیاس رابطه نزدیکی با مقیاس گذارد و این امر را القا می می

هاي دینی دیگر  با مقیاس مستقیمطور  بهتوان  را نمی سنجد چه این مقیاس می دارد اما آن

  سنجید. 

اي را بـه دسـت    هاي ایرانی هم بکار رفته و نتایج امیدوارکننـده  این مقیاس در نمونه

                                                        

1. Santa Clara Scale Of Religious Faith 

2. split-half reliability 

3. exploratory factor analysis 

4. confirmatory factor analysis 

5. convergent validity  
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 SCSORF) براي سنجش عامل دینداري از 2012لو ( داده است. به عنوان نمونه، جوشن

ز عامل معنویت قابل تمییز است. در استفاده کرد و دریافت که در ایران عامل دینداري ا

شناختی  ) دریافت که این مقیاس با ابعاد بهزیستی روان2011لو ( پژوهش دیگري جوشن

بـا باورهـاي    SCSORF) دریافتنـد کـه   2012لـو و رسـتگار (   رابطه مثبتی دارد. جوشن

ورها صوفیانه در دانشجویان ایرانی در رابطه است ولی به لحاظ نظري و آماري از این با

مقیاسی کارآمـد   ،دهد این مقیاس ها نشان می رفته این پژوهش هم قابل تمییز است. روي

هاي  داري در ایران است و به لحاظ آماري و کارکردي از سازهعامل کلی دیندر سنجش 

سـفانه  أمشترك دیگر چـون معنویـت و باورهـاي صـوفیانه قابـل تمییـز اسـت. امـا مت        

انـد.   پایایی این مقیاس را در ایران مورد بررسی قرار نـداده هاي پیشین روایی و  پژوهش

کردن این کاستی پژوهشی در مورد این مقیاس در کشور ایران  پژوهش حاضر در پی پر

هاي آماري این مقیـاس   شود تا ویژگی در پژوهش حاضر تالش میدر این راستا، است. 

ی روایـی همگـراي ایـن    در یک نمونه دانشجویی مورد بررسی قرار گیرد. بـراي بررسـ  

هاي مذهبی اي از مقیاس مقیاس مجموعه
1
و معنوي 

2
به همراه یک سالمت روان به کـار   

شده مشارکت و باورهاي  نظر  با مقیاس تجدید SCSORFرود  شود. انتظار می گرفته می

معنوي و مقیاس معناي معنوي به عنوان دو مقیاس سنجش ابعاد معنویت رابطـه مثبـت   

شناسـان معتقدنـد دیانـت    کـه روان  چنین با توجه به این مداشته باشد. ه
3
و معنویـت دو   

؛ هیل 1999ارگامنت، پ؛ 1999عامل مجزا اما همبسته هستند (مانند  زینبائر و پارگامنت، 

هاي مذهبی (مقیـاس مشـارکت    رود این مقیاس با مقیاس )، انتظار می2000و همکاران، 

با توجه به  در نهایتو  ؛ابطه مثبت داشته باشدمذهبی و مقیاس کنار آمدن مذهبی) نیز ر

هـاي سـالمت روان، انتظـار     هاي موجود در خصوص رابطه این مقیاس با مقیـاس  یافته

شـناختی نیـز رابطـه     رود که بین نمرات افراد در این مقیاس و مقیاس بهزیستی روان می

  مثبت وجود داشته باشد. 

   

                                                        

1. religious 

2. spiritual 

3. religiosity 
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 روش پژوهش

  ها آزمودنی

جامعه آماري این پژوهش مجموع دانشـجویان دختـر و پسـر مشـغول بـه تحصـیل در       

هـاي   هاي دانشگاه تهران بود که بصورت تصادفی از بین دانشـجویان دانشـکده   دانشکده

) و 7/43دختر ( 117دانشجو شامل  300دانشگاه تهران انتخاب شد. نمونه مورد بررسی 

  د. بو 87/20) با میانگین سنی 3/56پسر ( 169

درصـد)   7/4نفـر (  14درصد) وضعیت خود را مجرد و  7/94نفر ( 284از این میان 

 3/83نفـر (  250ال پاسـخ ندادنـد. همچنـین    ؤمتاهل گزارش کردند. دو نفر به ایـن سـ  

درصـد) گـزارش    3/16نفـر (  49درصد) وضع خود را صرفا دانشـجو اعـالم کردنـد و    

پاسـخ   کـه یـک نفـر ایـن سـوال را بـی       باشند در حالی کردند که مشغول به کار نیز می

نفر  44درصد) کرد،  5نفر ( 15درصد) نفر قومیت خود را فارس،  3/73( 220گذاشت. 

درصد) سایر اعالم کردنـد و دو   3نفر ( 9درصد) لر،  3/3نفر ( 10درصد) ترك،  7/14(

ان درصد) اعالم کردند که اهل تهـر  7/58نفر ( 176جواب گذاشتند.  ال را بیؤنفر این س

هاي دیگر کشور هستند. یـک   درصد) اعالم کردند که اهل شهرستان 41( 123هستند و 

اقتصادي خـود را   -درصد) وضعیت اجتماعی 7/3نفر ( 11ال پاسخ نداد. ؤنفر به این س

 121درصـد) متوسـط،    7/44نفر ( 134درصد) متوسط رو به پایین،  7/3نفر ( 11پایین، 

درصد) باال اعالم کردند در حالی کـه   7نفر ( 21ال و درصد) متوسط رو به با 3/40نفر (

درصد) از افراد نمونه مسلمان و  99نفر ( 297دو نفر وضعیت خود را مشخص نکردند. 

نفر سـنی   6نفر شیعه و  291ها مسیحی بودند. از بین مسلمانان   درصد) از آن 1نفر ( 3

ـ     50اي متشـکل از   ونهنم بودند. ، 78/21ا میـانگین سـنی   دانشـجوي دانشـگاه تهـران (ب

هفتـه) بـه کـار     3) نیز براي بررسی پایایی بازآزمون ( با فاصله 8/1= انحراف استاندارد

دانشجوي پسر بود. همه افراد دو  16دانشجوي دختر و  34گرفته شد. این نمونه شامل 

هـا را تکمیـل کـرده و بـه مسـئولین گـردآوري        نامـه  نمونه به صورت داوطلبانه پرسش

  ها بازگرداندند. مهنا پرسش
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  ابزار

مقیاس معناي معنوي
1
). 2006؛ ماسـکارو و روزن،  2004(ماسـکارو، روزن و مـوري،    

که تا چه حد فـرد معتقـد اسـت کـه زنـدگی یـا       سنجد  را می  مقیاس معناي معنوي این

اي دارد که افراد در آن سهیم هستند.  نیرویی که زندگی تابعی از آن است، هدف و اراده

  شـدت   = به1«اي از  درجه ماده است که بر اساس مقیاسی پنج 15نامه داراي  رسشاین پ

شود. نمره کلی مقیاس با جمع کردن نمرات  پاسخ داده می» موافق  = کامال5ً«تا » مخالف

ضریب آلفاي کرونباخ این مقیاس در پژوهش حاضر معـادل   .شود کلیه مواد حاصل می

  بدست آمد. 86/0

( نیرومندي ایمان مذهبی سانتا کالرانامه  پرسش
2

SCSORF  ،پالنته و بوکـاچینی) (

a1997 ،b1997(این مقیاس، مقیاس کوتاهی است براي سنجش میزان دینداري فـرد،   ؛

 4شامل ده ماده است و بر اساس مقیاسـی   SCSORFنظر از گرایش مذهبی وي.  صرف

شـود.   پاسخ داده مـی » موافق  = کامال4ً«و » مخالف  شدت = به1«اي به طوري که  درجه

  شود.  نمره کلی مقیاس با جمع کردن نمرات کلیه مواد حاصل می

مقیاس تجدید نظرشده مشارکت و باورهاي معنوي
3
(هچ، اسپرینگ، ریتز و بـرگ،   

نسخه تجدید نظرشده مشارکت و باورهاي معنوي (هچ،  ؛)2008مکاتبه شخصی، آپریل 

ال است بر ؤس 22ار گرفته شد. این مقیاس داراي ) به ک1998برگ، نابرهاس و هلمیچ، 

پاسـخ داده  » موافـق   =کـامالً  7«تـا  » مخالف  شدت  = به1«اي از  درجه 7اساس مقیاسی 

شود. این مقیاس براي  کلی آن با جمع کردن نمرات کل مواد حاصل می  شود و نمره می

سنجش توامان مذهبی و  -سنجش معنویت و با هدف جامعیت، عدم سوگیري فرهنگی

اعمال و اعتقادات طراحی شده است. ضریب آلفاي کرونباخ ایـن مقیـاس در پـژوهش    

  بدست آمد. 85/0حاضر معادل 

مقیاس کنار آمدن مذهبی
4

به منظور سنجش کنارآمدن مذهبی (اسـتفاده کارآمـد از    

کار گرفته شده توسط ریف، سینگر  مذهب در کنار آمدن با مشکالت زندگی) دو ماده به

وقتـی در خـانواده، کـار و    «) به کار گرفته شد. ایـن دو مـاده شـامل    2004و پامرشایم (

                                                        

1. spiritual meaning scale 

2. Santa Clara Strength Of Religious Faith 

3. Spiritual  Involvement and Beliefs Scale–Revised 

4. religious coping 
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تا از طریق مسائل  کنید شوید، چقدر سعی می زندگی شخصی خود با مشکلی مواجه می

مذهبی مانند دعا، نماز، شرکت در مراسم مذهبی و یا مشـورت بـا علمـاي مـذهبی بـه      

خواهید در زندگی روزانه خود تصمیمی بگیرید، چقدر بـه   وقتی می«و » آرامش برسید؟

است و بر اساس مقیاسی » گیرید؟ کنید و آنها را به کار می عقاید مذهبی خود رجوع می

شـوند. ضـریب آلفـاي     گـذاري مـی   نمـره » = بسیار زیاد10«تا » = اصال1ً«اي از درجه 10

  بدست آمد. 86/0کرونباخ این مقیاس در پژوهش حاضر معادل 

مقیاس مشارکت مذهبی
1

به منظور سنجش فراوانی انجام تکالیف دینی توسط افراد  

لـو،   الزم بود تا مقیاسی متناسب با بافت مذهبی و فرهنگی ایران فـراهم شـود. جوشـن   

اي بـراي ایـن منظـور فـراهم      ) مقیاسی چهارماده1386آبادي و جعفري کندوان ( نصرت

هاي مذهبی (قرائـت قـرآن، نمـاز     کردند. این چهار ماده میزان مشارکت افراد در فعالیت

شرکت در مراسم مذهبی مانند نماز جماعـت و هیئـت) را    خواندن، مطالعه کتب دعا و

گذاري  نمره» زیاد = بسیار10«تا » = اصال1ً« اي از درجه 10سنجد و بر اساس مقیاسی  می

  بدست آمد. 80/0شوند. ضریب آلفاي کرونباخ این مقیاس در پژوهش حاضر معادل  می

شناختی از فرم کوتاه  به منظور سنجش بهزیستی روانشناختی  مقیاس بهزیستی روان

اسـتفاده شـد. ایـن    ) 1995، ریـف و کیـز،   1989شناختی (ریف،   مقیاس بهزیستی روان

ــر   ــتمل ب ــاس مش ــتی روان   18مقی ــد بهزیس ــش بع ــنجش ش ــراي س ــاده ب ــناختی  م ش

 منـدي  ، هـدف 5دیگران  با   مثبت  ، روابط4شخصی  ، رشد3محیط  بر  ، سلطه2(خودمختاري

=کـامالً  1«اي از  خود) است که بر اسـاس مقیاسـی هفـت درجـه      و پذیرش 6زندگی  در 

از نمـره کلـی    شود. در پژوهش حاضر صرفاً پاسخ داده می» =کامالً موافق7«تا » مخالف

آیـد اسـتفاده شـد. ضـریب      ماده بدست مـی  18مقیاس که از جمع کردن نمرات تمامی 

  بدست آمد. 70/0آلفاي کرونباخ این مقیاس در پژوهش حاضر معادل 

 

                                                        

1. Religious involvement 

2. Autonomy  

3. Environmental mastery 

4. Personal growth 

5. Positive relations with others 

6  .  Purpose in life 
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  هاي پژوهش یافته

  محاسبات توصیفی   -1

و بررسی روایی سـازه، میـزان کجـی و     قبل از انجام محاسبات مربوط به تحلیل عاملی

 10مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با جمع کردن نمره  SCSORFماده  10کشیدگی 

ماده نمره کلی آن نیز به دست آمد. نتایج مربوط به میانگین، انحراف استاندارد، کجی و 

  ارائه شده است.  1کشیدگی تمامی مواد و نمره کلی مقیاس در جدول 

 
  SCSORFها و نمره کلی مقیاس  میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشدگی ماده. 1جدول 

  ماده میانگین انحراف استاندارد کجی کشیدگی

  1ماده  20/3 86/0 -93/0 24/0

  2ماده  80/2 91/0 -18/0 -44/0

  3ماده  96/2 95/0 -64/0 -50/0

  4ماده  98/2 00/1 -67/0 -64/0

  5ماده  03/2 89/0 52/0 -50/0

  6ماده  85/2 98/0 -56/0 -66/0

  7ماده  44/3 76/0 -41/1 70/1

  8ماده  84/2 95/0 -46/0 -69/0

  9ماده  10/3 90/0 -81/0 08/0

  10ماده  95/2 95/0 -65/0  -47/0

18/0-  64/0-  15/7 33/29  SCSORF  

  

 ׀2׀هـا کمتـر از    ) معتقدند که اگر کجی و کشیدگی مقیاس1996تاباچنیک و فیدل (

کند و لذا نیـازي بـه    ها، خللی در نتایج ایجاد نمی باشد، ادامه روند تحلیل با این مقیاس

تبدیل
1

شود، تمامی مواد این مقیاس و نمـره   چه در جدول دیده می نمرات نیست. چنان 

نیازي به تبدیل  از این روداشتند.  ׀2׀کلی آن، در نمونه حاضر کجی و کشیدگی کمتر از

  د نداشت.وجو

                                                        

1. transformation 
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و ضریب  92/0در نمونه حاضر معادل  SCSORFضریب آلفاي بررسی پایایی:  -2

بدست آمد که نشان از پایایی مطلوب این مقیـاس در   91/0پایایی دونیمه آن نیز معادل 

)، ضـریب آلفـاي ایـن مقیـاس     a1997نمونه ایرانی دارد. در نمونه پالنته و پوکـاچینی ( 

بدست آمد که قابل مقایسه با ضریب آلفا و 92/0آن معادل  و پایایی دونیمه 95/0معادل 

پایایی دونیمه این مقیاس در نمونه حاضر است. ضریب پایایی  بازآزمون  مقیـاس نیـز   

هـاي تکمیلـی حـاکی از آن بـود کـه       )  بدسـت آمـد. تحلیـل    p<./001( 917/0معادل 

اي از  ها در دامنـه  یک از مواد با کل مقیاس منفی نیست و این همبستگی همبستگی هیچ

قرار دارند. این نتایج نشان از پایایی مطلوب ایـن مقیـاس و ثبـات آن در     83/0تا  54/0

  طول زمان دارد.

براي بررسی روایی سازه مقیاس معناي معنوي از تحلیـل   بررسی روایی عاملی: -3

هاي اصلی عاملی اکتشافی و روش استخراج مؤلفه
1

با چرخش واریماکس 
2

استفاده شد.  

آزمون بارتلت
3

براي بررسی وضعیت ماتریس همبسـتگی نشـان داد کـه ایـن مـاتریس       

اولکـین  -میـر  -). همچنین مقیاس کـایزر 000/0p= ،078/1937مشکلی ندارد (
4

بـراي   

بررسی میزان کفایت و بسندگی نمونه پژوهش نشان داد کـه نمونـه حاضـر از کفایـت     

  ). 939/0(مطلوبی براي تحلیل برخوردار است 

هایی که باید از تحلیل آماري استخراج شوند از سـه   کردن تعداد عامل براي مشخص

روش استفاده شد؛ در تحلیل اولیه و بر اساس روش تعیـین عـواملی کـه ارزش ویـژه    
5
 

باالي یک دارند، یک عامل استخراج گردیـد. بـراي حصـول اطمینـان کامـل از تعـداد       

روش تحلیـل مـوازي   عواملی که باید استخراج شـوند از 
6
) نیـز کـه از   2000(واتکینـز،  

) استفاده شد. تحلیل 2006مند و قابل اطمینان است (هنسون و رابرتز،  هاي قدرت روش

استفاده شد. با استفاده از این روش یـک   Mac parallelافزاري  موازي توسط برنامه نرم

عامل استخراج گردید. روش نمودار سنگریز
7

ج یک عامـل داشـت.   نیز نشان از استخرا 

                                                        

1 . Principal components  

2. Varimax  

3. Bartlett 

4. Kaiser-Meyer-Olkin Measure 

5 . Eigenvalue  

6 .parallel analysis 

7. Scree Plot 
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  لذا تعداد عوامل استخراجی یک عامل در نظر گرفته شد. 

ارائه شده اسـت. عامـل بدسـت     2نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی در جدول 

). بـر روي  13/6کنـد (ارزش ویـژه=    درصد از واریانس نمرات را تبیین می 35/61آمده 

  ). 87/0تا  61/0دامنه  گردد (با ضرایبی در این عامل تمامی مواد لود می

نمایی  به منظور حصول اطمینان، تحلیل عاملی اکتشافی با دو روش استخراج درست

بیشینه
1

یابی محور اصلی و عامل 
2

هاي اصـلی   نیز تکرار شد اما نتایج مشابه روش مولفه 

بعدي بودن بود و شواهدي بر ضد تک
3

گونـه   توان ایـن  این مقیاس بدست نیامد. لذا می 

  بعدي برخوردار است.  از ساختار عاملی تک SCSORFگرفت که مقیاس نتیجه 

  

. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مواد 2جدول 

SCSORF 

 مواد 1عامل 

 1ماده  74/0

 2ماده  73/0

 3ماده  85/0

 4ماده   87/0

 5ماده  61/0

 6ماده  86/0

 7ماده  64/0

 8ماده  72/0

 9ماده  87/0

 10ماده  85/0

  ارزش ویژه  13/6

  درصد واریانس  35/61

  
                                                        

1 . maximum likelihood 

2 . principal axis factoring 

3 . unidimensionality 
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در نمونـه حاضـر    SCSORFبعـدي بـودن مقیـاس     تحلیل عاملی اکتشافی مؤید تک

ییدي استفاده شد. بـراي  أعاملی از تحلیل عاملی ت است. به منظور آزمون بیشتر مدل تک

هـاي   شـاخص  اسـتفاده گردیـد.   1هـاي بـرازش   بررسی برازش مدل فرضی، از شاخص

حـال پایـه و اسـاس سـایر      وجود دارد، اما پرکاربردترین آنها که در عینبرازش زیادي 

تـر باشـد،    بـه صـفر نزدیـک    2xاست. هرچه مقـدار   2xگردد، ها محسوب می شاخص

تأثیر حجـم نمونـه و    دو تحت  دهنده برازش بهتر مدل است. از آنجا که مقدار خی نشان

شـود،   دو بـزرگ مـی   گیرد، در این مواقع مقدار خی تعداد روابط مدل ساختاري قرار می

تیجـه در کنـار ایـن    توان به نتایج مطلوب دسـت یافـت، درن   نمی 2xبنابراین با اتکا بر 

شود. ریشـه خطـاي    ها استفاده می هاي دیگري نیز براي برازش مدل شاخص از شاخص

و بـراي   05/0هاي خـوب کمتـر از    براي مدل RMSEA(2میانگین مجذورات تقریب (

است (بـراون   1/0هاي ضعیف باالتر از  و براي مدل 08/0تا  05/0هاي متوسط بین  مدل

، CFI(3هاي برازنـدگی تطبیقـی (   ک قاعده کلی، شاخص). بر اساس ی1993 و سودك،

، نـرم شـده برازنـدگی    AGFI(5شـده (  ، نیکویی برازش تعـدیل 4)GFIنیکویی برازش (

)NFI(6 ) و نرم نشده برازندگیNNFI(7   95/0تـا   9/0هـاي خـوب بـین     بـراي مـدل 

تـر باشـد نشـان از بـرازش بهتـر مـدل دارد        نزدیک 1خواهند بود. هر چه این مقدار به 

نمایش داده  3). نتایج تحلیل عاملی در جدول 2005؛ کلین، 2000کالوم و اوستین،  (مک

  شده است.
 ییديأ: نتایج تحلیل عاملی ت3جدول 

  شاخص برازش
2x  df   df/2  GFI AGFI RMSEA NFI NNFI CFI 

  42/111  35  00/0  18/3  93/0  89/0  08/0  97/0  98/0  98/0  

  

  

                                                        

1. Fit indexes 

2.Root Mean Square Error of Approximation 

3. Comparative Fit Index 

4 . Goodness of Fit Index 

5 . Adjusted Goodness of Fit Index 

6 . Normed Fit Index 

7 . Non-Normed Fit Index 
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هـاي بـرازش    شود مدل فرضی تک عـاملی از شـاخص   چه در جدول دیده می چنان

مناسبی برخوردار است. همه شاخص نشان از برازش خوب و عالی این مـدل دارنـد و   

عاملی مقیاس  ییدي از ساختار تک أگونه نتیجه گرفت که تحلیل عاملی ت توان این لذا می

SCSORF کند. در نمونه به کار گرفته شده به خوبی حمایت می  

میانگین نمره دانشجویان دختر از دانشجویان پسـر  هاي جنسیتی:  بررسی تفاوت -3

به منظور بررسی معنادار  ).06/29و  69/29بیشتر است (به ترتیب  SCSORFدر مقیاس 

حاکی از آن tاستفاده شد. نتایج آزمون هاي مستقل  با نمونه tبودن این تفاوت، از آزمون 

 ). p ،772/0) =533.286(t =441/0دار نیست ( است که این تفاوت معنا

همبسـتگی   SCSORFبه منظور بررسی روایی همگراي مقیـاس  روایی همگرا:  -5

هاي مشارکت و باورهاي معنوي، معناي معنوي، مشارکت  قیاسهاي آن با م آن با مقیاس

شناختی محاسبه شد. بر اسـاس نظریـه ایـن     مذهبی، کنار آمدن مذهبی و بهزیستی روان

ها باید مثبت باشد. براي دقت بیشتر و با استفاده از روش اصـالح بـونفرونی    همبستگی

) استفاده شـد.  5/05/0( 01/0 داري از به عنوان سطح معنی 05/0بجاي استفاده از مقدار 

است. چنانچه در جدول دیده  نمایش داده شده 4هاي همبستگی در جدول  نتیجه تحلیل

با متغیرهاي روایی همگرا در دامنه بین  SCSORFشود مقدار همبستگی بین مقیاس  می

  دار و مطابق نظریه هستند.  ها معنی است و همه همبستگی 76/0و   25/0

  هاي روایی همگرا معناي معنوي با سایر مقیاس  بین مقیاس . همبستگی4جدول

  6  5  4  3  2  1  ها مقیاس

            1  مقیاس معناي معنوي -1

مقیـــــاس مشـــــارکت و  -2

  باورهاي معنوي

**66/0  1          

        SCSORF  **43/0  **56/0  1مقیاس -3

      1  76/0**  56/0**  40/0**  مقیاس کنارآمدن مذهبی -4

    1  68/0**  66/0**  53/0**  31/0**  مذهبیمقیاس مشارکت  -5

ــتی  -6 ــاس بهزیســــ مقیــــ

  شناختی روان

**49/0  **44/0  **25/0  **16/0  **19/0  1  

01/0   
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  گیري بحث و نتیجه

 در پژوهش حاضر سعی شد تا خصوصیات آماريSCSORF  در یک نمونه دانشجویی

ایرانی مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج این بررسی از آن جهت حایز اهمیت است که این 

اي ایرانـی و   نمونه هاي آماري این مقیاس در تحقیق براي نخستین بار به بررسی ویژگی

فرهنگـی ایـن مقیـاس ارایـه      پردازد و لذا نتایجی را در خصوص کاربرد بین مسلمان می

  دهد.  می

نشـان   91/0و پایایی دونیمه  917/0، پایایی بازآزمایی 92/0ضرایب همسانی درونی 

از پایایی مطلوب این مقیاس در نمونه حاضر داشت که قابل مقایسه با همسانی درونـی  

مریکــایی اســت (پالنتــه و آ ۀ) بدســت آمــده در نمونــ92/0) و پایــایی دونیمــه (95/0(

هـاي   ر خصوص پایایی بازآزمایی این مقیاس در نمونـه ). اطالعاتی دa1997پوکاچینی، 

خارجی در دست نیست. نتایج تحلیل عاملی اکتشـافی و تاییـدي مبـین آن اسـت کـه،      

)، این مقیاس داراي ساختاري تک عاملی 2001هاي لویس و همکاران ( راستا با یافته هم

  است. 

ناداري بـین نمـرات   چنین نشانگر آن است که تفاوت جنسیتی مع ها هم نتایج تحلیل

گونه نتیجه گرفت  توان این دانشجویان پسر و دختر در این مقیاس وجود ندارد. پس می

سفانه طراحان آزمون أوابسته به جنسیت نیست. مت SCSORFکه نمرات دانشجویان در 

مقیـاس را در نمونـه     هاي جنسیتی در این ) تفاوتa1997 ،b1997(پالنته و بوکاچینی، 

هـاي   فرهنگـی تفـاوت   د بررسی قرار ندادند و لذا این مجال بررسـی بـین  مریکایی مورآ

  کند. جنسیتی در این مقیاس را سلب می

هـاي   بـا مقیـاس    به منظـور بررسـی روایـی همگـراي ایـن مقیـاس، همبسـتگی آن       

معنـوي، مقیـاس مشـارکت     تجدیدنظرشده مشارکت و باورهاي معنوي، مقیـاس معنـاي  

شناختی محاسـبه شـد. تمـام     ی و مقیاس بهزیستی روانمذهبی، مقیاس کنار آمدن مذهب

دار و مطابق مبانی نظري بودند. این نتایج بیانگر آن است کـه افـرادي    ها معنی همبستگی

هاي معنـوي و مـذهبی دیگـر     کنند در مقیاس باالیی را کسب می  که در این مقیاس نمره

ناي معنـوي، مقیـاس   هاي مقیاس مشارکت و باورهاي معنوي، مقیاس مع (شامل مقیاس

هاي سـالمت   مشارکت مذهبی و مقیاس کنار آمدن مذهبی) و همچنین یکی از شاخص

هـاي   کننـد. نتـایج تحلیـل    شناختی) نیز نمره بـاالیی را کسـب مـی    روان (بهزیستی روان



 1391/ پاییز و زمستان 11/ ش6شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  ١۶٠

 

همبستگی حاکی از آن است که این مقیاس از روایی همگراي خوبی در نمونـه ایرانـی   

  ست.استفاده شده برخوردار ا

رفته نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که مقیاس در نمونه دانشجویی  هم روي

عاملی و پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است. نتایج پژوهش  ایرانی از ساختاري تک

هـاي مسـلمان را دارد و    قابلیت استفاده در نمونه SCSORFحاضر نشان از آن دارد که 

  هاي ایرانی با اطمینان استفاده کرد. نهتوان از آن در نمو می مخصوصاً

دانشـجویی  بـه  هایی نیز برخوردار است. با توجه  البته پژوهش حاضر از محدودیت

گیـري   توان نتایج را به تمام مردم کشـور تعمـیم داد. لـذا بـراي موضـع      بودن نمونه نمی

هـاي   وهشهاي آماري این مقیاس در جامعه ایرانی انجـام پـژ   تر در مورد ویژگی  قاطعانه

 رسد. تر ضروري به نظر می هاي متنوع بیشتر در نمونه
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