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  چکیده
) ILSTسنجی آزمون سبک زنـدگی اسـالمی(   هاي روان هدف پژوهش، بررسی ویژگی

منظور، نخست روایی محتوایی و صوري این آزمون بررسی و  نوجوانان بود. بدیندر

سـال)   20-15قـم ( شـهر  هاي  آموزان دبیرستان شدان ،آماري جامعه سپس اجراء شد.

اي انتخاب گردیدند. ابزار  اي چند مرحله خوشه ريیگنهروش نمونفر به  578بودند که 

بـا   هـا بود. داده» گیري مذهبیآزمون جهت«و » آزمون سبک زندگی اسالمی«پژوهش 

و حـذف   دوازدهاصـالح   ها، بـه  روش تحلیل عاملی و تحلیل مانوا تحلیل شدند. بررسی

 داد عوامـل در دست آمـد. تعـ   هب 86/0انجامید. ضریب آلفاي کرونباخ برابر با   سؤال نه

 متفاوت است. عوامـل   عامل است، اما نامِ بعضی نهنمونه نوجوان همانند نسخه اصلی 

ي، خـردورز ، مثبـت  ارتبـاط ، تعهدداري،  یشتنخوعبادي، روشنفکري منفی،  اوینعنبا 

درصـد واریـانس    42/39ها  تفاوتی نامگذاري شدند. عامل یبو  بودن فعالی، اخواهیدن

شد. روایی  سؤال حذف هشت تحلیل عاملین را تبیین کرد. درنوجوانا سبک زندگی در

همبسـتگی را نشـان داد. بـا توجـه بـه روایـی        70/0 نظرآزمـون مـورد  همزمان در دو

» نسخه نوجوانان ـ آزمون سبک زندگی اسالمی«عاملی، روایی همگرا و پایایی مناسب 
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  مقدمه

اخـالق،   ماننـد هـایی   اي اسـت کـه رشـته    رشـته  سبک زنـدگی از موضـوعات بـین   

ـ  شناسی، علوم پزشکی، علوم اجتماعی و...، هرکدام بـه ابعـادي از آن مـی    روان د؛ پردازن

هاي قلبی، موضـوعی اسـت کـه علـوم     ال، بررسی اثر ورزش بر کاهش بیماريمث رايب

کنـد. بـراي    له خود اهمیت ایـن سـازه را نمایـان مـی    ئپردازد. این مس پزشکی به آن می

شناسی توسط آلفرد آدلر مطـرح شـد و در ادامـه، بـه      بار سبک زندگی در روان نخستین

 اي نسـبتاً  شـیوه  ،یسبک زنـدگ . وسیله شاگردان و پیروانش این موضوع گسترش یافت

بـه   ؛2002 (کورت آدلـر،  کند یم دنبال دان شیوهب هاي خود را است که فرد هدفثابت 

توان گفت که سبک زندگی، الگوي زندگی هر فـرد   ). در واقع می1390 ریحانی،نقل از 

تفریح، افکار، عقایـد، اقـدامات اجتمـاعی،     است که در کار، خانواده، اهداف، سرگرمی،

بـه نقـل از عمـارتی،     ؛1388 (زم، دهـد  علیم و تربیت، آینده و اقتصاد خود را نشان میت

کند: سبک زندگی مفهومی است کلـی   گونه خالصه می سبک زندگی را این رلآد). 1390

 ةخود، دیگران و دنیا و همچنین شـیو  ةاندیشه فرد دربار ةکه افزون بر هدف، دربردارند

ي رسیدن بـه هـدف در شـرایط خـاص اسـت (همـان،       منحصر به فرد او در تالش برا

همتا و  یب تیکل«را  »یسبک زندگ« گری. وي در جاي د)1991؛ هجل و زیگلر، 172ص

دانـد (آدلـر،    یمـ  »آن قـرار دارنـد   لیذ یزندگ یعموم ندهايیکه همه فرا یزندگ فردي

، آورد. مـا خـود   وجـود مـی  ه آدلر معتقد بود که فرد سبک زندگی را ب ).191، ص1956

آوریـم؛ اینهـا اصـطالحاتی هسـتند کـه آدلـر        شخصیت و منش خویش را به وجود می

  ).150، ص2005(شولتز و شولتز،  مترادف با سبک زندگی به کار برد

؛ انـد  شناسان آن را شخصیت نامیـده  در یک معنا، سبک زندگی چیزي است که روان

هایی که خـود   ویژگیزندگی است تا  ةخاص ادار ةتر در مورد شیواما سبک زندگی بیش

و  »دهـیم  چـرا انجـام مـی   «اینکه هایی است براي سبک زندگی توصیف ،داریم. در واقع

 (دیسـک و  هایی از سبک زنـدگی ماسـت  زیربناي داستان بیشترکه  »دهیمچه انجام می«

  ).1998بیتر، 

فکر، احساس و عملی اسـت کـه    مانند سبک زندگی الگوي بیکوتاه سخن اینکه  

هاي خاص را بایـد در   مان فرد است و بیانگر شرایطی است که تمام تجلیمنحصر به ه
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و  1؛ پـاورز 175ص ،1967؛ آنسـباخر و آنسـباخر؛   1999(شولمن و موزاك،  نظر گرفت

  .  )63، ص2007، 2گریفث

اند؛ اما آدلر  دهی دنیا به وجود آورده گرچه افراد این الگوي تکراري را براي سازمان

تواند این الگوها را بازبینی کند، تغییر دهـد و یـا اصـالح     میشه میکند که فرد ه بیان می

(شـولمن و مـوزاك،    سبک زنـدگی اسـت    نظریه  بینانه کند و این بخش اصلی و خوش

1988  .(  

ثابت فکر، احساس و  توان سبک زندگی را شیوه منحصر به فرد و نسبتاً می ،بنابراین

 دهنده شرایط محیطی آن فرد است و نشان رفتار براي رسیدن به اهداف دانست که ویژه

هـاي خـانوادگی    جو خانوادگی، ترتیب تولد، تأثیر والـدینی، ارزش  مانند(محیط بیرونی 

  که فرد در آن رشد کرده است. و...؛ محیط درونی نظیر وراثت و هوش) است

معتقدند که سبک زندگی متأثر از فرهنگ، نژاد، دین،  )2003( موندهان و همکارانش

تنهـا   . مـا بـه عنـوان انسـان، نـه     استاعتقادات و باورها  عیت اقتصادي و اجتماعی،وض

 ،دهـیم  کنـیم را تغییـر مـی    هایمان تجربه می طور مستقیم از طریق حس زندگی و آنچه به

(دیسـک و بیتـر،    کنـیم، نیـز هسـتیم    بلکه در تالش براي معنا دادن به آنچه تجربـه مـی  

ترین و  از نظام معنایی افراد است و دین یکی از مهم ). بنابراین سبک زندگی متأثر1998

ترین نظام معنایی است که در ساخت سبک زندگی نقش  بدیل ها بی بلکه از برخی جهت

را نوعی از سـبک زنـدگی   » سبک زندگی اسالمی«توان  جا می کننده دارد. از همین تعیین

 سـالمی و کلیـت اسـالم   هـاي ا  آموزهترین ویژگی آن، برخاسته بودن از  دانست که مهم

(در  ثابـت  به معناي روش و شیوه نسبتاً» سبک زندگی اسالمی« ).1392(کاویانی،  است

رفتار، احساس و شناخت) است که فرد براي رسیدن به هدف با مبنا قـرار دادن اسـالم   

   .)35، ص1394زاده،  (مهدي گیرد به کار می

انجـام  پذیر کردن سـبک زنـدگی    مطالعات زیادي در خارج از کشور در زمینه اندازه

توان به سـیاهه پرسشـنامه سـبک زنـدگی     نمونه می يارگرفته است که ب
)، LQI( کـرن  3

4( مقیاس سـبک زنـدگی کـرن   
KLS هـاي اساسـی آدلـري بـراي موفقیـت       ) و مقیـاس

                                                   
1. Robert L. Powers 

2. Jane Griffith 

3. Lifestyle Questionnaire Inventory 

4. Kern LifeStyle Scale 
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فرم بزرگساالن -فردي بین
1
 )BASIS-Aکه مقیاس اخیـر در  2002 (همان، ) اشاره کرد (

ـ ارز نـه یزم شی و بالینی زیادي دارد؛ البته درایران کاربردهاي پژوه  یسـبک زنـدگ   یابی

کـه در   ییهـا  پرسشـنامه  از کیـ هـر   شده اسـت کـه   یطراح یهاي مختلف افراد، آزمون

همچـون   یزنـدگ  هاي سـبک  چند جنبه از مؤلفه ای کیبه  هبه کار رفت ذیلهاي  پژوهش

است.   شده روان پرداختهسالمت  ایاجتناب از داروها،  ح،یورزش، تفر ه،یتغذ ،یتندرست

)1989 (منـدوزا،  یفرهنگـ  یتوان به پرسشنامه سبک زنـدگ  یم آنها نیاز ب
، پرسشـنامه  2

بهداشـت،   ی(سازمان جهـان  4یو سالمت یپرسشنامه سبک زندگ، 3کودکان یسبک زندگ

به  ؛2008؛ موهان، 2007؛ پالسکر 2006و همکاران،  سونی؛ هار2004 ؛ کوکرهام،1998

(اسـحاقی،   ، پرسشنامه سـبک زنـدگی میلـر و اسـمیت    )1391همکاران،  نقل از لعلی و

   اشاره کرد.) 1388زادگان و بابک،  فرج

از  شده اسـت.  هایی ساخته نیز پژوهش در ایرانپذیر کردن سبک زندگی  براي اندازه

، 1382در سال سؤالی  194یک ابزار  به عنوانمصـور مقیاس  توان به ها می این پژوهش

بـراي  ) 1386( توسـط مژگـان بشـیري و دیگـران     )BASIS-A(یوه زندگی پرسشنامه ش

سـنجش سـبک   ) بـراي  1388( زادگـان  اسحاقی و فرج پرسشنامه ،نمونه جمعیت ایرانی

LSQ( »یپرسشنامه سبک زندگ«و  زندگی در سالمندان
 ) که توسط لعلـی و همکـاران  5

مبرده، معایبی همچون ي ناها د. با بررسی پرسشنامهکراشاره  ؛شده استساخته ) 1391(

نفر) براي اجراي تحلیل عاملی، بومی نبودن و دینی نبـودن   300( کم تعداد نمونه نسبتاً

نتواند سبک زندگی یک فـرد   ها  رسد که این مقیاس اشاره کرد و به طور کلی به نظر می

بر آنچه گفته شد، متناسب  افزونمسلمان را بسنجد. عیب مشترك همه ابزارهاي ایرانی 

با سن نوجوان است؛ اما همزمان با استفاده از این ابزارها در ایـران، نیـاز بـه     شان بودنن

هاي سبک زنـدگی براسـاس اسـالم،     جنبه همهگیري براي پوشش دادن  یک ابزار اندازه

آزمـون بـا عنـوان     نخسـتین اقدام به سـاخت   1388کاویانی را بر آن داشت تا در سال 

سؤالی) و  135( نماید. این آزمون در دو فرم بلند 6)(ILST آزمون سبک زندگی اسالمی

                                                   
1. Basic Adlerian scales for Interpersonal Success-Adult form  

2. Cultural Life Style Questionnaire 

3. Life Style Questionnaire for Children 

4. Health and Life Style Questionnaire 

5. Life Style Questionnaire 

6. Islamic Llife Style Test 
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فرم کوتـاه آن از   تنهااست که   شدهاي طراحی  سؤالی) به صورت چهارگزینه 75کوتاه (

نظر پایایی
1

و روایی 
2

از مزایاي این آزمون این اسـت کـه   مورد تأیید قرار گرفته است.  

ماهنگی تمام ابعاد را با یکدیگر نخست، همه ابعاد را لحاظ کرده است؛ ثانیاً انسجام و ه

 مالحظه نموده است و ثالثاً، آزمونی است که الگوي جامع را به سنجش گذاشته اسـت. 

بر پایه آزمون سبک زندگی اسالمی کاویانی نیز تحقیقاتی زیادي صورت پذیرفته است. 

) رابطه سبک زندگی مذهبی و سـالمت روانـی بـا توجـه بـه      1390براي مثال خطیب (

) به بررسـی رابطـه   1390( هاي شخصیتی بررسی کرده است، کجباف و همکاران مؤلفه

سبک زندگی اسالمی و شادکامی در رضایت از زندگی پرداخته است، طغیانی، مجتبی و 

هاي ناکارآمد در دانشـجویان   ) به رابطه سبک زندگی اسالمی با نگرش1392( همکاران

جوانـان   یاجتمـاع  انطبـاق  بـا  یالماس یزندگ سبک رابطهاست، همچنین کرده بررسی 

 رابطـه به کشـف   )1393( ينورمحمد ،شدبررسی  )1393( و همکاران پارسامهرتوسط 

) 1393ی (جمالپرداخته است،  يآور تاب زانیم و روان سالمت با یاسالم یزندگ سبک

 يآبـاد  سـلم ده اسـت،  کـر  نیتدوی اسالم یزندگ سبک براساس ی راشغل تیرضا مدل

ــز  )1393( ــدلنی ــا یی رازناشــو يســازگار م ــه توجــه ب ــدگ ســبک ب  و یاســالم یزن

 .طراحی کرده است معلمان یخواه تیتمام

با اذعان به لزوم ساخت این آزمون براي جمعیت مسلمانان و نیز اهمیت کاربرد آن، 

سبک زنـدگی اسـالمی و ابـزار    « کتابهاي مختلف  ) در بخش1392( از طرفی کاویانی

 ده اسـت کـر واي آزمون به گروه سنی خاصی را تأکید ، عدم اختصاص محت»سنجش آن

دیگر پایـایی و روایـی ایـن آزمـون      سوي) و از 373 و 319 ،300، ص1392(کاویانی، 

نتـایج آن   رو، ز ایـن ساله) بررسی شده اسـت. ا  20-30( فقط در دانشجویان کارشناسی

یـک   آنـان،  روانی نوجوانان و سالمتقابل تعمیم به دوره نوجوانی نیست و حال آنکه 

آمارهـا نشـان   ). 2004(بلـوم،   تمسئله بسیار حیاتی و مورد وثوق دیـدگاه جهـانی اسـ   

ایران با . مربوط به عصر حاضر است دهد که بزرگترین نسل نوجوانان از نظر تعداد، می

 آید به شمار میترین جوامع دنیا  یکی از جوان هسال19-10میلیون نوجوانپانزده بیش از 

سـنجش سـبک زنـدگی    بنابراین فقدان یک ابـزار بـومی در زمینـه     ؛)1391(مرکز آمار، 

                                                   
1. Reliability 

2. Validity  
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و همچنـین   باالدر نتیجه با در نظر گرفتن نکات  .است محسوس اسالمی نوجوان کامالً

با توجه به اینکه التزام دینی که همان ترجمان سبک زندگی دینی است، تأثیري قوي بر 

ارهاي انحرافی و افـزایش سـالمت   هاي زندگی نوجوانان از جمله کاهش رفت سایر جنبه

در  پـژوهش )، لـزوم انجـام ایـن    171، ص2003(هود، هونسبرگر و گرساچ،  روان دارد

سبک زندگی دینـی در دوره نوجـوانی بـراي مـا      يسازي ارتقا راستاي سنجش و زمینه

سـبک  «شود که آیا آزمـون   مطرح می پرسششود. بر این اساس در اینجا این  آشکار می

سـنجش سـبک زنـدگی اسـالمی      بـراي از پایایی و روایی قابل قبولی » یزندگی اسالم

  نوجوانان دبیرستانی برخوردار است؟

مـروري بـر    سـویی از  تـوان گفـت کـه    می پژوهش تیضرورت و اهم همچنین در

دهد که شده در این زمینه نشان می شده و ابزارهاي ساخته هاي انجاممطالعات و پژوهش

هـاي گونـاگون بـا    هـا و جمعیـت  اس غیردینی دارد که در ملیتهاي پایه، اسداده بیشتر

ـ    سوي دیگراند و از هاي مختلف اجرا شدهفرهنگ نظـر  ه براساس اطالعـات موجـود ب

در خصوص درك عمیـق و جـامع از شـیوه زنـدگی در      کمی رسد که تاکنون تالش می

و همچنـین  ) 168، ص1391(محمدیان و همکاران،  گرفته استانجام ایرانی  نوجوانـان

در زمینه سنجش متغیر سبک زندگی اسالمی در دوره نوجوانی فقر پژوهشی وجود دارد 

درمـانی   ، مشـاوره و روان  حوزه پژوهشتواند نقش مهمی در و حال آنکه این آزمون می

هاي ارزشمندي بـراي تهیـه   براي قشر نوجوان ایفا کند. البته باید اذعان کرد که کوشش

گرفتـه اسـت؛ امـا     ک زندگی به طور کلی توسط کاویانی صورتابزار سنجش ابعاد سب

سنجی آن از جمله روایی و پایایی در گـروه نوجوانـان بـه دو    هاي روانبررسی ویژگی

دلیل غیرقابل انکار است. نخست آنکه برخی از ابعاد از جمله بعـد اقتصـادي و ازدواج   

هـاي آزمـون   ش از پرسـش پرس دهدر این گروه موضوعیت ندارد و حال آنکه قریب به 

مربوط به این ابعاد است. دوم آنکه به دلیل پدیدآیی تفکر انتزاعی در این دوره سـنی و  

ها قابل فهـم  ) ممکن است برخی از پرسش154، ص1384یافتگی آن (منصور، کم رشد

ضرورت تالش براي ابزاري مناسب به  ،رو و مناسب شرایط سنی نوجوان نباشد. از این

شود که سبک زندگی نوجوان که مطابق با دین اسالم باشد، احساس می منظور سنجش

در نوجوانـان  » آزمـون سـبک زنـدگی اسـالمی    «این پژوهش با بررسی روایی و پایایی 

  دبیرستانی به دنبال آن است.
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شناسی پایه ایجاد هر تغییري اسـت و   گیري در روانافزون بر اینها، سنجش و اندازه

، 1990(ایبلـز،   ایجـاد تغییـر نـاموفق خـواهیم بـود      یفتد، مـا در تا سنجش دقیق اتفاق ن

). بنابراین اگر بخواهیم سبک زندگی نوجوان را 215، ص1393؛ فیرس و ترال، 185ص

در مسیر اسالم قرار دهیم، نیازمند ابزار مناسبی براي سنجش سبک زندگی اسـالمی در  

را که از میزان تطابق آن با این دوره سنی هستیم. در غیر این صورت، سبکی از زندگی 

توان به شکل مؤثر تغییر داد؟ این در حـالی اسـت کـه در     اطالعیم، چگونه می اسالم بی

(که پایـه و اسـاس    هاي بسیاري مشخص شده است که میان التزام دینی و تعبد پژوهش

هـاي مثبـت سـالمت     سبک زندگی دینی است) در دوره نوجوانی با طیفـی از شـاخص  

داري تنکاهش اضطراب و افسردگی، افزایش عزت نفـس، مـدارا و خویشـ    روانی، مانند

رابطه مثبت وجـود دارد (تریـودي  
1

، اشـلمن 
2
؛ کونیـگ و الرسـون  1040، ص1998 ،

3
 ،

؛ میتن و ولز2001
4

؛ سیبولد و هیل1998، 
5

هاي اولیـه نوجـوانی و یـا    ). در سال2001، 

رسـد  بسیار عادي به نظر مـی هاي آخر قبل از نوجوانی، براي هریک از ما حتی در سال

هاي زنـدگی کـه بـه    که به سبک زندگی خود نگاهی بیندازیم و در مورد برخی از جنبه

). بنابراین انجـام ایـن   123، ص2002(اکستین و کرن،  آیند، تغییراتی بدهیمنظر مهم می

سبک زندگی در جهت اسالم  آغازي براي تغییر تحقیق هم به نوجوان به عنوان زمینه و

ریزان و مهندسان فرهنگی کشور و نیز مشـاوران   و هم براي برنامه کند ک شایانی میکم

و درمانگران مفید خواهد بود تا با سنجش عینی سبک زندگی نوجوانان گامی مـؤثر در  

آن افزایش سالمت روانی و کاهش  دنبالسبک زندگی و التزام دینی و به  يجهت ارتقا

  رفتارهاي انحرافی بردارند.

لی از پژوهش حاضر بررسی اعتبار و روایی آزمون سبک زندگی اسالمی در هدف ک

  آموزان دبیرستانی است.  دانش

   روش

ها)  پرسش(بررسی محتواي اولیه پژوهش در بخش کیفی پژوهش  نیجامعه آماري ا

                                                   
1. Trivedi 

2. Eshleman 

3. Koeing & Larson 

4. Mithen & Wells 

5. Seybold & Hill 
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شناسـی بودنـد،    متخصصان حوزه دین که همگـی آنهـا داراي مـدرك دکتـراي روان     را

امـه)   (اجراي پرسشپژوهش در بخش کمی پژوهش  نیآماري ادهند. جامعه  یم لتشکی

براساس آمـار بـه    دهند. یم لسال) تشکی 21-15قم (شهر  هاي آموزان دبیرستان شدان را

در سـال   هـاي قـم   دبیرسـتان حجم جامعـه  آموزش و پرورش استان قم،  دست آمده از

  .استنفر  6146، 1393-1394ی لیتحص

 هـا)،   پرسـش (بررسـی روایـی محتـواي    پژوهش در بخش کیفی پژوهش  نیا نمونه

شناسـی   نفر از متخصصان حوزه دین که همگی آنها داراي مدرك دکتـراي روان  دوازده

  دهند.یم لبودند، تشکی

حجم نمونه الزم جهت تحلیـل  بارة نظران مختلف در ی بین صاحباما در بخش کم

) معتقد 128، ص1380، به نقل از هومن ؛1973عاملی اختالف نظر وجود دارد. کامري (

مناسـب،   نفري نسـبتاً  200نفري براي تحلیل عاملی ضعیف،  100است که حجم نمونه 

حجـم   ،رو نفري عالی است. از ایـن  1000نفري خیلی خوب و  500نفري خوب،  300

دختـر و   296( ينفـر  578 نمونه براساس میزان مورد نیاز تحلیل عاملی خـوب، نمونـه  

اي  اي چندمرحلـه  خوشـه برداري  از نمونه . در این پژوهششددر نظر گرفته  پسر) 280

  پژوهش دو ابزار به کار رفته است: نیاستفاده شده است. در ا

  )ILST– 75( یاسالم یزندگ سبک آزمون )الف

بـراي   یاسـ یمق و آن ساخت 1388در سال کاویانی که  یاسالم یسبک زندگ آزمون

  ).1388 ،یانیفرد مسلمان است (کاو کی یزندگ سبک سنجش

شـده اسـت. فـرم     هی) تهیسؤال75) و کوتاه (یسؤال135آزمون در دو فرم بلند ( نیا

در  یبرخـوردار اسـت. آزمـودن    دهیکوتاه از نه مؤلفه درهم تن فرم بلند داراي ده مؤلفه و

 در. خواهد کرد افتیرا در 300تا  75 نیبخامی نمره  کوتاهدر فرم  ،ییصورت پاسخگو

ـ استفاده شده اسـت. ا  یاسالم یسبک زندگ آزمونوتاه پژوهش از فرم ک نیا  آزمـون  نی

 .2 ،یروشـنفکري منفـ   .1هـا عبارتنـد از:    اسیـ مق خرده نیاست. ا اسیمق خرده نهداراي 

ـ  کـم  .5 ،یخـواه  لـذت  .4 ،ینوع دوست .3 ،یاجتماع هـاي  یژگـ یو .7عبـادي،   .6 ،یهمت

  ).1388 ،یانیکاري (کاو گناه .9و  یاخواهیدن .8 ،یدرون

 استخراج عامل براساس نه اسالمی زندگی سبک آزمون عاملی ساختار و سازه واییر

کنـد. همچنـین   مـی  تبیـین  را اسـالمی  زندگی سبک واریانس درصد 508/36جمعاً  شده
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 یجـان یآذربا یمـذهب  ريیـ گ با آزمون جهـت  یاسالم یهمزمان سبک زندگ ییروا زانیم

پایایی .به دست آمده است 644/0 )1382(
1
 کوتاه، فرم اسالمی زندگی سبک امهپرسشن 

 فرم و براي 71/0کوتاه  کل پرسشنامه فرم براي کرونباخ) (آلفاي درونی همسانی شیوه به

 ).1392 ،یانی(کاو است 78/0 بلند

نمـره   4تا  1ال از ؤدر پاسخنامه براي هر س به این شیوه است که گذاري روش نمره

تا  1هاي  بیضر بلکه ست،ین کسانیها  الؤس یاما نمرات واقع ،در نظر گرفته شده است

 در نظـر گرفتـه شـود،    وستاریپ کیبراي هر فرد  ایاگر براي هر مؤلفه  جهیدارند. درنت 4

کـه سـؤال داراي چـه     نیـ دست آورد، بسته به اه را ب 16تا  1 نیاي ب است نمره ممکن

ریب چهـار  براي مثـال، اگـر سـؤال ضـ     .ردیاي بگ چه نمرهآن از یباشد و آزمودن یبیضر

ترین گزینه را انتخاب کرده و بیشترین نمره را بگیرد،  داشته باشد و آزمودنی هم مناسب

آزمـون بـدون    نیـ در ا یآزمـودن  کیـ ممکـن بـراي     نمره نیکمتر خواهد بود. 16نمره 

 300ها، برابـر   بیآن بدون احتساب ضر نیشتریاست و ب 75 با ها برابر بیاحتساب ضر

 26اي بدون ضریب در محاسبات ارزشـی نـدارد. در فـرم کوتـاه،     ه است. بنابراین نمره

و تنها یک  3سؤال داراي ضریب  14، 2سؤال داراي ضریب  34، 1سؤال داراي ضریب 

ها به تفکیک ضریب  با مجموع  است. جدول ذیل تعداد سؤال 4سؤال آن داراي ضریب 

  دهد. ها را نشان می حداقل و حداکثر نمره

   مذهبی گیري جهتآزمون  )ب

) در فرم کوتاه و بلند ساخته شده و بر سه بعد 1382( این آزمون توسط آذربایجانی

هـاي آن از مـتن     پرسـش عاطفی، شناختی و رفتاري از دیدگاه اسالم مبتنی است. منبـع  

. اولیـاي  3. انسـان و آخـرت؛   2. انسان وخدا؛ 1هاي (در مقوله آیات و روایات اسالمی

روابـط اجتمـاعی؛ امـور اقتصـادي و      6. بدن و قواي زیسـتی؛  5. انسان و دین؛ 4دین؛ 

 از سوي. اخالق فردي) استخراج شده و روایی محتوایی آن 9خانواده؛ انسان و طبیعت؛ 

سنجی به دست آمـده   متخصصان روان از سوي متخصصان اسالمی و روایی صوري آن

(با ضرایب  امل اصلیپرسش دارد که از راه تحلیل عوامل، دو ع نوداست. آزمون اولیه، 

پرسش کم شده است. قابل ذکـر اسـت کـه بـا      هفتاد) در قالب 793/0و  947/0پایایی 

                                                   
1. reliability 
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سـبک زنـدگی اسـالمی، از پرسشـنامه      در مـورد اي  امه هنجارشدهنپرسش نبودتوجه به 

گیري مذهبی به دلیل نزدیکی محتواي آن با آزمون سبک زندگی اسالمی به عنوان  جهت

  .شود استفاده میمالك در این پژوهش 

شده  انجامبراي بررسی روایی و پایایی آزمون سبک زندگی اسالمی مراحل مختلفی 

  کنیم: ن اشاره میدااست که به اختصار ب

  . ارجاع به متخصصین براي بررسی روایی محتوا1

میزان خیلـی   5سؤالی که هر سؤال داراي  6پرسشنامه اولیه همراه با یک پرسشنامه 

زیاد و خیلی زیاد به منظـور سـنجش اعتبـار محتـوایی و صـوري بـه        کم، کم، متوسط،

بر آن به هـر کـدام بـه     افزونشناس ارائه شد،  شناس دین نفر از متخصصان روان دوازده

  شد که مقصود چیست و از آنها چه انتظاري داریم.  صورت حضوري توضیح داده

) سـؤال ا (ضـرورت  تـرین محتـو  ترین و صحیحاطمینان از اینکه مهم رايبهمچنین 

از شاخص نسبت روائی محتوا ( ؛انتخاب شده است
1
CVRبراي اطمینـان از اینکـه    ) و

از شاخص روائـی   ،گیري محتوا طراحی شده هاي ابزار به بهترین نحو جهت اندازهآیتم

CVI(محتوا 
 کارشناسـان از  نفر دوازدهبه پرسشنامه  جهت تعیین روایی،) استفاده شد. 2

ابزار به سه طیـف آیـتم    سؤال 75 یک ازهر  بارهدرخواست شد که دران از آن. دشارائه 

ها براساس  پاسخ دهند. پاسخ ،ضروري است، مفید اما ضروري نیست و ضرورتی ندارد

  . محاسبه شد CVRفرمول 

  
   CVR=  2منهاي تعدادکل متخصصین تقسیم بر  ،اند دهکرتعداد متخصصان که گزینه ضروري را انتخاب 

 2متخصصان تقسیم بر  تعداد کل

بنـابراین   .بزرگتـر بـود  ) 62/0(الوشـه   آیتم از عدد جدول 66ترتیب امتیاز  که بدین 

مربوطـه بـا سـطح معنـاداري آمـاري قابـل قبـول        هـاي   سـؤال آن بود که وجود بیانگر 

)p<0.05.در این ابزار ضروري و مهم است (   

                                                   
1. Content Validity Ratio  

2. Content Validity Index  
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واسـته شـد کـه در    از آنـان خ  CVI ، جهت محاسبهCVR پس از تعیین و محاسبه

قسمتی اظهارنظر  پنج، سه معیار زیر را براساس طیف لیکرتی سؤال 75 مورد هر یک از

سادگی و روان بودن و وضوح یا شفاف بودن. سپس با  ،: مربوط یا اختصاصی بودنکنند

   شاخص روایی محتوا محاسبه شد. CVIاستفاده از فرمول 

  

  =CVIداده اند 5و4نسبت تعداد ارزیابانی که به آیتم نمره 

  تقسیم بر تعداد کل ارزیابان

مناسب رو،  ؛ از اینداشت 79/0 باالتر از CVIنمره  سؤال 67آن بود که بیانگر نتایج 

 60/0تـا   69/0بـین   CVIنمـره  سـؤال باقیمانـده    هشت برخی از .تشخیص داده شدند

سـؤال  هشـت  رو،  از ایـن  رنـد. که به اصـالح و بـازنگري نیـاز دا    امعن بداناست؛ داشته 

 پـنج بـه   CVIمحاسبه  براي دوبارههاي نیازمند اصالح را اصالح و بازنگري شد. سؤال

 و شخصـی  هـاي  خواسته« پرسشمثال  رايداده شد. ب شناسشناس روان کارشناس دین

هایی که خدا از من  هاي شخصی من، با خواسته خواسته«به » است ناهماهنگ من خدایی

ارتقـا   CVI 8/0بـه   CVI 6/0 ترتیب ییر یافت که بدینتغ» خواهد، ناهماهنگ است می

  یافت. 

  شناس شناسان دین با روان حضوري. مصاحبه 2

بـرداري   ها و یادداشت شناسان و مطالعه دقیق پاسخ آوري نظریات اسالم پس از جمع

تـک آنـان مصـاحبه حضـوري      هاي آنان، با تک تر نظر دریافت دقیق راياز موارد ابهام ب

  ه شکل گرفت و نظریات کتبی آنها با توضیحات شفاهی کامل شد.یافت سازمان

   یشیآزما ياجرا. 3

آزمون مانند کلمـات و جمـالت آزمـون، صـورت      يظاهر يها یژگیو ییروا يبرا 

آمـوزان   نفـر از دانـش  25و معقول بودن آن، آزمـون بـه    رشیپذ تیقابل آزمون، يظاهر

 يا ، در پاسـخنامه آزمـون  یشـ یآزما يابر اجـر  افزونشد تا  در دسترس داده  یرستانیدب

کم) نسـبت بـه قابـل فهـم      یلیکم و خ اد،یز اد،یز یلی(خ يا نهیمجزا به صورت چهارگز

  .شودحاصل  نانیسؤال اطم 75 يظاهر يها یژگیو زیبودن و ن
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  آمده دست به. اعمال نظریات 4

اعمـال   ها و اجراي آزمایشی آزمون حاصل آمد، ها، مصاحبه آنچه از طریق پاسخنامه

  :شود شد که در ذیل به آنها اشاره می

  دار بودن و فراخواندن یک پاسخ خاص اصالح شد. سؤال به دلیل جهت 4الف) 

د شحذف  ،سؤالی که در فرم کوتاه پرسشنامه کاویانی بود 75از  سؤال جمعاً 9ب) 

م سؤال آن به دلیـل قابـل فهـ    1سؤال آن به دلیل نامناسب بودن با سن نوجوان و  8که 

  . شدنبودن و عدم امکان اصالح حذف 

  نبودن براي نوجوان اصالح شد. سؤال به دلیل مبهم بودن و قابل فهم 8ج) 

  سؤال به دلیل سنجیدن دو موضوع، از یکدیگر جدا گردید. 1د) 

  ه) ویرایش ادبی. 

دست آمـد،  ه تغییراتی که از نظرات متخصصان و اجراي اولیه بهمه ناگفته نماند که 

  د.شتأیید از سازنده آزمون اعمال گرفتن مشورت نهایی و پس از 

آذربایجـانی  » گیري مذهبی با تکیه بر اسـالم جهت«قابل ذکر است که در پرسشنامه 

  نیز سه سؤال آن به دلیل مناسب نبودن با سن نوجوان حذف شد.

  آزمون اصلی. اجراي 5

بعـد  ، بـود  اي رحلهاي چندم خوشه وهیشبه  که پژوهش ريیگ روش نمونه با توجه به

با  پژوهشگراز انتخاب تصادفی دو دبیرستان دخترانه و دو دبیرستان پسرانه از هر ناحیه، 

زمـان مناسـب بـراي     بارهشده، هماهنگی الزم را درهاي معینمراجعه به مدیر دبیرستان

 48(در جمـع   آزمون به عمل آورد. درنهایت نیز در سه کـالس در هـر مدرسـه    ياجرا

شد. البته قبل از توزیع پرسشنامه حدود پـانزده دقیقـه بـراي    ها توزیع شنامهکالس) پرس

ها، دقت در بخشی، نحوه تکمیل کردن دو پرسشنامهانگیزه بارهکالس توضیحات الزم در

شـد. در  کامـل داده مـی   رازداريباره ها درپرکردن و همچنین اطمینان دادن به آزمودنی

(ابتدا پرسشنامه  گردیدمیها به طور مجزا توزیع پاسخنامهها و نیز زمان اجرا، پرسشنامه

تـا از  ») گیري مذهبی با تکیه بر اسالمجهت« و سپس پرسشنامه» سبک زندگی اسالمی«

هـا بـه   عمـل آیـد. زمـان پاسـخ بـه پرسشـنامه      ها جلوگیري بهثبت اشتباه در پرسشنامه

هاي تصادفی ممانعت به عمـل  ختا به دلیل کمبود وقت از پاس شد ها اعالم نمیآزمودنی

ها به صورت  پرسشنامه تمامانجامید. دقیقه به طول می 30آید؛ اما هر پرسشنامه حداکثر 
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هـا بـا وجـود    ، امـا برخـی از آزمـودنی   ها اجرا شد یو موافقت آزمودن لیفردي و با تما

 شـدند کـه پژوهشـگر   ها خسته مـی نامه پذیرش و تمایل اولیه نسبت به پرنمودن پرسش

. براي اینکه شدهاي ناقص نیز از رده خارج  . پرسشنامهکرد پرسشنامه پرشده را ابطال می

هـا واقعـی باشـد و بـه منظـور رازداري و مالحظـات اخالقـی        اظهارنظرهاي آزمـودنی 

شـده  و از آزمودنی خواسـته  شدها حذف خانوادگی در پرسشنامهنام نام و ، ثبتپژوهش

ـ   750 حـدود از  تیـ درنهاد را ننویسـد.  خانوادگی خـو  بود که نام و نام  نیپرسشـنامه ب

  .باقی ماند یآزمودن 578شده،  عیها توز یآزمودن

  هاي آماري و انجام تحلیل SPSS هاي فایل. شکل دادان 6

تعریـف شـد، مسـتقیم و معکـوس بـودن       SPSS ها در براساس کلید آزمون، ضریب

از اجـراي آزمـون وارد شـد.    هـاي حاصـل    ها و نحوه محاسبه آنها تعریف و داده سؤال

  . شد  هاي آماري، پاسخ داده تک سؤال هاي آماري انجام و به تک سپس، تحلیل

  تحلیل عاملی آزمون. اجراي 7

ها اجرا و با تغییراتی که حاصل شـد، آزمـون فـرم     آزمون تحلیل عاملی بر روي داده

  .هاي دیگر حاصل شدهاي کمتر و عواملی با نامکوتاه با تعداد سؤال

و  یفیهـاي توصـ   از بخـش  کیپژوهش در هر  نیها در ا داده لیو تحل هیتجز روش

  :است لیبه شرح ذ یاستنباط

ـ  جـداول  هـا:  داده یفیتوصـ  لیـ و تحل هیبراي تجز یفی) در بخش توصالف  ،یفراوان

  . یهمبستگ بیضرا ،یهاي پراکندگ هاي مرکزي، شاخص شاخص

هاي مربوط به آن اسـتفاده شـد.    ی از تحلیل عوامل و شاخص) در بخش استنباطب

ـ از تحل یاسـالم  یآزمـون سـبک زنـدگ    یسازه و ساختار عامل ییروا یبررس جهت  لی

ها  بر روي داده واریماکسو با چرخش  یهاي اصل مؤلفه لیتحل با روش یاکتشاف یعامل

استفاده شد کـه عوامـل بـا هـم همبسـته       واریماکس علت از چرخش نیاستفاده شد. بد

  از آلفاي کرونباخ استفاده شد.نیز بررسی پایایی براي  .نبودند

  هاي نمونه آماري گروه یشناخت تیاطالعات جمع

درصـد   4/51بودنـد، یعنـی    پسـر نفـر   280و  دخترنفر  296در این پژوهش تعداد  
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آمـوزان پسـر تشـکیل     درصد نمونـه را دانـش   4/48آموزان دختر و  پاسخگویان را دانش

  آید: یان در جدول ذیل میاند. توزیع سنی پاسخگو داده

  
  گویان براساس سن : توزیع فراوانی پاسخ1جدول 

 

 درصد معتبر درصد فراوانی سن(سال)

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 

 - 4.8 28 پاسخ بی

 100.0 100.0 578 جمع

  

  ها  تهیاف

دهـد. متغیرهـاي    را نشـان مـی   پـژوهش میانگین، انحراف معیار متغیرهاي  2جدول 

(کاویانی) مشـخص کـرده،    گذاري که سازنده پرسشنامه مذکور با استفاده از روش نمره

است که در مرحله بررسی روایـی محتـوایی   الزم محاسبه شده است. توجه به این نکته 

امعه نوجوانـان نامناسـب تشـخیص داده شـد و از     پرسشنامه، برخی از سؤاالت براي ج

  نقش ندارند. بعدپرسشنامه حذف گردید، سؤاالت مذکور در مقادیر جدول 
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  براساس عوامل کاویانی پژوهش: میانگین و انحراف معیار متغیرهاي 2جدول

 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 6.60 39.02 اجتماعی

 8.29 69.72 درونی

 7.53 43.57 دنیاخواهی

 9.53 55.68 منفی روشنفکري

 7.51 33.99 عبادي

 5.26 37.53 همتیکم

 7.03 37.88 گناهکاري

 4.00 19.24 خواهیلذت

 2.96 19.48 دوستینوع

آمـده،   در جدول ذیل میانگین و انحراف معیار عواملی که در تحلیل عاملی به دست 

، بـاالترین میـانگین مربـوط بـه     براسـاس ایـن اطالعـات    به شرح ذیل ارائه شده است.

  است. تفاوتی بیو کمترین آنها مربوط به  روشنفکري منفی

  
  آمده از تحلیل عاملی دست گانه به : میانگین و انحراف معیار مرتبط با عوامل نه3 جدول

 

 انحراف معیار میانگین هاي سبک زندگی مؤلفه

 5.73 23.10 عبادي

 4.35 34.02 روشنفکري منفی

 5.09 26.88 داري خویشتن

 2.07 13.09 تعهد

 1.63 11.23 ارتباط مثبت

 2.75 19.25 خردورزي

 2.30 11.15 خواهیدنیا

 2.91 17.21 فعال بودن

 1.86 10.21 تفاوتی بی
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دهـد کـه    ) نشان مـی 4برداري (جدول  آزمون کرویت بارتلت و آزمون کفایت نمونه

ـ  ها براي انجام تحلیل عاملی مناسب است.  داده داري آزمـون کرویـت    امقدار سـطح معن

بنابراین فرض صفر عدم وجود تفاوت با مـاتریس همـانی    ؛است 05/0بارتلت کمتر از 

بـرداري بیـانگر آن    شود. همچنین از آنجا که مقادیر کوچک آزمون کفایت نمونـه  رد می

توانـد توسـط متغیرهـاي دیگـر تبیـین شـود        است که همبستگی بین زوج متغیرها نمـی 

 8/0در دامنه  پژوهش) و از آنجایی که مقدار این آزمون در این 384، ص1390، (هومن

  هاي موجود در وضعیت شایسته براي انجام تحلیل عاملی است. بنابراین داده ؛شده است

  
 برداري : نتایج آزمون کرویت بارتلت و آزمون کفایت نمونه4 جدول

  KMO( 0.845(برداري  آزمون کفایت نمونه

 8656.370   یت بارتلتآزمون کرو

 2278 درجه آزادي

 0.000 داري سطح معنا

گیـري   به منظور بررسی و کشف عواملی که پرسشنامه در جامعـه نوجوانـان انـدازه   

کند، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. در ایـن تحلیـل عـاملی، بـراي اسـتخراج       می

  ها به روش واریماکس بود. ها از روش مؤلفه اصلی استفاده شد و چرخش عامل عامل

گونه  دهد. همان ها را نشان می مقادیر ویژه مرتبط با ماتریس همبستگی داده 5جدول 

 ؛درصد واریانس سؤاالت را تبیین کند 40عامل قادر است حدود  9شود  که مشاهده می

عامـل بـراي اسـتخراج عوامـل      9) تعـداد  1بنابراین با توجه به نمودار اسکري (نمـودار 

  شد. مشخص
 شده توسط عوامل : میزان واریانس تبیین5 جدول

 عامل
 مقادیر ویژه

 درصد تجمعی واریانس  درصد واریانس تبیین شده  کل

 14.523 14.523 9.875 )عبادي( 1عامل

 19.866 5.344 3.634 )روشنفکري منفی( 2عامل 

 24.213 4.347 2.956 )داري خویشتن( 3عامل 

 27.498 3.285 2.234 (تعهد) 4عامل
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 عامل
 مقادیر ویژه

 درصد تجمعی واریانس  درصد واریانس تبیین شده  کل

 30.191 2.693 1.831 (ارتباط مثبت)5عامل 

 32.637 2.446 1.663 (خردورزي) 6عامل 

 35.011 2.374 1.614 خواهی)دنیا( 7عامل 

 37.299 2.288 1.556 (فعال بودن) 8عامل 

 39.424 2.125 1.445 )تفاوتی بی( 9عامل 

 

 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . نمودار اسکري1نمودار

 

 ؛تر شود اند تا تفسیر عوامل ساده حذف شده 32/0تر از  ي عاملی کوچکمقادیر بارها

. سؤاالت مذکور یستکدام از عوامل ن تأثیر هیچ توان گفت این سؤاالت تحت بنابراین می

  .63و  55، 49، 8، 2عبارتند از سؤاالت 

 4/0تر از  همچنین برخی از سؤاالت روي بیشتر از یک عامل داراي بار عاملی بزرگ

 ؛تأثیر بیش از یک عامـل بـوده اسـت    گویی به سؤاالت مذکور تحتپاسخاند، یعنی  دهبو
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بنابراین سؤاالت مذکور نیز به عنوان سؤاالت نامناسـب حـذف شـد. سـؤاالت مـذکور      

  . 60و  45، 34عبارتند از سؤاالت 

ها به ترتیب از عامل اول که گانه در جدول ذیل آمده است. سؤال سؤاالت عوامل نه

کند تا عامل نهـم کـه داراي کمتـرین تبیـین     ین واریانس سبک زندگی را تبیین میبیشتر

هـا  . به این نکته توجه شود که شماره سـؤال شود میواریانس سبک زندگی است، ارائه 

  که در نوجوانان اجرا شده است. باشد میسؤالی  67براساس آزمون 

  
در آزمون سبک زندگی اسالمی نوجوانان : نامگذاري عوامل حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی 6جدول

  سؤالی) 59(

و آلفاي  نام عامل

 کرونباخ

 تعداد 

 سؤال
 ها سؤال

  عبادي

)811/0( 
11 

هاي روزانه، در ارتباط با جنس مخـالف، تـابع مقـررات     . در معاشرت3

 خاص دینی هستم.

 کنم. . قرآن و حدیث حفظ می14

 کنم. . معموالً در نماز جمعه شرکت می15

. به خودي خود از ثروت خوشـم مـی آیـد و بـراي آن ارزش قائـل      19

 هستم.

 کنم. . اطرافیان و بستگان خود را به توحید و نماز و...، دعوت می22

هاي . در هر سطحی که بتوانم، براي ایجاد دوستی و وحدت بین ملت25

 کنم.مسلمانان تالش می

 است.ام به خاطر خدا  . دوستی و دشمنی30

هـا و...)   . براي سربلندي دین هزینه ( کمک مالی، شرکت در مراسـم 43

 کنم.می

 کنم.. نسبت به حقوق اعضاي خانواده براساس قوانین اسالم عمل می50

 پردازم. . مدتی از شب را به عبادت می58

 کنم نمازهاي واجب خود را با جماعت بخوانم. . تالش می66

  روشنفکري منفی

)690/0( 
10 

 کنم.. از عبادت خدا ، احساس کسالت می12

 . چندان به حکومت دینی باور ندارم.13

 . حاضرم همسر غیرمسلمان داشته باشم.16
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و آلفاي  نام عامل

 کرونباخ

 تعداد 

 سؤال
 ها سؤال

 ام.تفاوت شده ها در جامعه اسالمی بی . نسبت به رواج زشتی21 

 دانم.. زیارت اماکن مقدس را بی فایده می26

هـاي قـدر    رجب، شعبان، رمضان، شب  اص(مثل ماههاي خ . در زمان31

 هاي دیگر است. ام مثل زمان و...) برنامه

 گذارم. . کعبه و در مرتبه بعد، مسجد االقصی را احترام می38

 دانم.. احترام عملی  به جلد و صفحات  قرآن را غیر ضروري می 44

 است. تأثیر ام بی . باور به منجی موعود در زندگی عملی56

 دانم.. در امور زندگی، توکل به خدا را کار ساز نمی65

 داري خویشتن

)745/0( 
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 گویم. . گاهی دروغ می6

 رسانم.. گاهی به دیگران آزار می32

 شوم..  هرچند پرخوري را خوب نمی دانم لیکن گاه به آن مبتال می35

 خورم.ا می. مواقعی پیش می آید که گرسنه نیستم و غذ39

 کنم. . بدون برنامه، وقت زیادي را صرف تلویزیون، بازي و تفریح می41

-ها اسـتفاده مـی   ها و نوشیدنی جوئی از خوراکی . براساس اصل لذت48

 کنم.

  ام که سریع غذا بخورم. . عادت کرده51

 شوم.. گاه تسلیم وسوسه هاي شیطان می52

مثل خشم، شادي زیاد و... ، کنترل خود را  . به هنگام هیجانات شدید59

  دهم. از دست می

-.گاهی گرفتار گناهان زبانی( غیبت، تمسخر، منت گذاري و...) مـی 61

 شوم.

 تعهد

)684/0( 
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 . در نگهداري امانت کوشا هستم.24

 دهم.. کاري را که به عهده می گیرم، کامل و دقیق انجام می33

 کنم.حفظ می . امانت دیگران را40

 . به عهد و پیمان خود پایبند هستم.67

 3  ارتباط مثبت 
 . با مسلمانان، رئوف و مهربان هستم.1

 برخورد هستم. . با دیگران خوش2



  1396 پاییز و زمستان/ 21/ ش11شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  26

  

و آلفاي  نام عامل

 کرونباخ

 تعداد 

 سؤال
 ها سؤال

 . در برخورد با دیگران متواضع هستم.36 )390/0(

 خردورزي

 
)409/0( 
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 کنم. اسبه می. در انجام تکالیف واجب، سود و زیان دنیوي آن را مح9

 کنم.. به والدین خود نیکی می28

 . زندگی ام بر اساس عقل و فکر است.29

 کنم.  . با دیگران مشورت می42

. والدین، اعضاي خانواده و مـال را بیشـتر از هـر کـس و هـر چیـز       53

 دوست دارم.

هـاي مفید(تحصـیل، مطالعـه، کـار و...)      . ساعات روز را بـه فعالیـت  57

 پردازم. یم

 . در عین خوش بینی و خیرخواهی در کارها، تیزبین و دقیق هستم.62

 خواهیدنیا

)473/0( 

 

4 

 . سعادتمندي خود را در آسایش و راحتی می جویم.20

. همرنگی با جماعت آنقدر مهم است که در تصمیمات کـامال غلـط   23

 شوم. هم گاهی همرنگ می

 دانم. مت انسانی متفاوت می. ثروتمند و فقیر را در حر64

 کند. هاي دنیایی، تمام فکر مرا اشغال می . دغدغه68

 فعال بودن

)494/0( 
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. در مقابل قدرت نمایی دشمن، احساس ترس و ضعف به من دسـت  7

 دهد. می

 کنم.. براي رفع مشکالت دوستان تالش می11

دت بیمار، شـرکت در  . با دوستان معاشرت دارم ( دید و بازدید ، عیا17

 غم و شادي...).

کـنم ( قـرض    . در حد امکان محرومان را در زندگی خود سهیم مـی 18

 الحسنه یا بخشش).

 کنم.. گاهی (به منظور سیاحت ، تجارت یا زیارت  یا... ) سفر می27

 . فعالیت بدنی ندارم.46

 تفاوتیبی

)390/0( 
4 

خواهـد،   هایی که خدا از من مـی  هاي شخصی من، با خواسته . خواسته4

 ناهماهنگ است.

 تفاوتم. . نسبت به آشنایانم که با هم اختالف دارند یا قهر هستند، بی10
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و آلفاي  نام عامل

 کرونباخ

 تعداد 

 سؤال
 ها سؤال

 پذیرم.. در مورد مسلمانان، شایعه و برچسب ناروا را نمی47

 . فرصتم براي قرآن خواندن کم است.54

تـوان گفـت    ، مـی آمـده  دسـت  ملی بهبنابراین با توجه به عواملی که پس از تحلیل عا

  سؤال به عنوان نتیجه نهایی کاهش یافت. 59سؤال به  75نامه از تعداد سؤاالت پرسش

به منظور بررسی پایایی ابزار نهایی از آلفاي کرونبـاخ اسـتفاده شـد کـه بـراي کـل       

. بـراي  آیـد  به شمار مـی است که مقدار نسبتاً مطلوبی براي پرسشنامه  861/0پرسشنامه 

در تغییـر اسـت کـه طیـف      811/0تا  390/0ها نیز مقدار آلفاي کرونباخ بین  یرمقیاسز

  شود. پایین تا نسبتاً مطلوب را شامل می

گیـري مـذهبی از    بررسی روایی همزمان این پرسشـنامه بـا پرسشـنامه جهـت     رايب

اسـت.   705/0ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که میزان همبستگی بین دوآزمـون  

گیـري   دار همبستگی نشانگر روایی همزمان نسبتاً مطلـوب بـین دو ابـزار انـدازه    این مق

  است.

 گیري بحث و نتیجه

سـنجی، تعیـین سـاختار عـاملی و      نرواهاي  بررسی ویژگیپژوهش حاضر با هدف 

انجـام شـد. بـر پایـه     سبک زندگی اسالمی کاویـانی در نوجوانـان    اعتباریابی پرسشنامه

 ILST-AV(1( نسـخه نوجوانـان   اسالمی پرسشنامه سبک زندگیآمده،  دست هاي به یافته

 اسالمی ، ابزاري قابل اعتماد و متناسب با فرهنگ کشوربررسی شدهکه در این پژوهش 

 است. نوجوانانبررسی، ارزیابی و سنجش سبک زندگی در  براي 

نتایج قبل از اجراي آزمون که در واقع به بررسی روایی محتوایی و صـوري آزمـون   

ها و اجراي آزمایشی آزمون حاصـل آمـد کـه     ها، مصاحبهپردازد، از طریق پرسشنامهمی

 8( غیرقابـل فهـم و سـنگین    هـاي  سؤال)، اصالح سؤال 4( دار هاي جهت اصالح سؤال

هاي نامتناسـب   سؤال) و حذف سؤال1( ها از یکدیگر سؤال)، جداسازي برخی از سؤال

  سؤال) دربرداشت.  9( با سن نوجوان

بـود کـه مقـدار     861/0ن آلفاي کرونباخ که نشانگري از پایایی آزمون است، همچنی
                                                   
1. Islamic LlifeStyle Test- Adolescent Version  
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هـاي   نتایج تحلیل عاملی به روش تحلیل مؤلفه. آید به شمار میمطلوبی براي پرسشنامه 

ابـزاري  ) ILST-AV(اسـالمی نوجـوان    اصلی نشان داد کـه پرسشـنامه سـبک زنـدگی    

رتیب درصد واریانس ارزش ویژه در عامل است که عوامل آن به ت نهچندبعدي و داراي 

 .4، داري خویشـتن  .3ی، منفـ  يروشـنفکر  .2ي، عبـاد . 1 ز:تبیین سبک زندگی عبارتند ا

نتـایج   ی.تفاوت یب .9، بودن فعال .8ی، اخواهیدن .7ي، خردورز .6، مثبت ارتباط .5، تعهد

هاي  هاي پژوهش با یافته اسالمی زندگی چندبعدي بودن سبک موردپژوهش حاضر در 

اي چندبعـدي اسـت    سازه اند که سبک زندگی آن بوده بیانگرمختلف همخوانی دارد که 

 ؛ هاریسون و2004؛ کوکرهام، 1998سازمان جهانی بهداشت، ؛ 1391لعلی و همکاران، (

بنابراین با توجه به عواملی که پس از  ).2008؛ موهان، 2007؛ پالسکر، 2006همکاران، 

سؤال به دلیل بارهاي عاملی کم و یا روي دارا بودن  هشت تحلیل عاملی به دست آمده،

 75بار عاملی اشتراکی با عامل دیگر حذف شدند و درنتیجه تعداد سؤاالت پرسشنامه از 

ال پس از تحلیل عاملی) به عنوان نتیجه ؤس 8سؤال قبل از اجرا و  9( سؤال 59سؤال به 

  نهایی کاهش یافت. 

ان دو عاملی هستند که در هر دو پژوهش مشترك روشنفکري منفی و عبادي به عنو

 59( عوامل قابل دفاع که در آزمـون سـبک زنـدگی اسـالمی نوجوانـان      هستند. یکی از

سؤال است. دهاست که مشتمل بر » داري خویشتن«سؤالی) وجود دارد، عامل 
مضمون  1

شـده در   و محتواي این ده سؤال در دو محور عادات غذایی و نیز برخی از اعمال نهی

هاي سبک زنـدگی  (گناه) خالصه شده است. تغذیه پاي ثابت بسیاري از پرسشنامه دین

اسـحاقی، بابـک و   ( توان به پرسشنامه سبک زندگی سـالمندان است که از جمله آن می

پرسشنامه سبک  )1391)، پرسشنامه سبک زندگی (لعلی و همکاران، 1388 زادگان، فرج

)  اشاره کرد. عامل مشترکی که در 1989 (بریچ هد، انزندگی و سالمتی بالدي و همکار

تغذیه و اعمال نهی شده در دین (گناه) وجود دارد، عامل خویشـتنداري اسـت کـه بـه     

 مشــکالت  بــاً یشناسان در سـطوح مختلــف کــاربرد دارد و امــروزه تقر    اعتقاد روان

-یمـ  یتلقــ  شکست در خویشتنداري یافراد مستلزم نوع ی و اخالقیاجتماع ی،شخص

افراد بـا خویشـتنداري    ،یدر سطح شخص ).517، ص2007 گـران،یو د سـتری(بام شـود

بـود، بـا اجتنـاب از پرخـوري،      خواهنـد  و کــار  لیدر تحصـ شرفتیمناسب قادر به پ

                                                   
 ).369، ص1392(کاویانی،  گیرندخواهی قرار می گنهکاري ولذت آزمون کاویانی درعامل در سؤال این عامل ده .1
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بـه   ؛376، ص2010 گــران، یو د دیید (مکربدن خود را حفظ خواهند  متناسب تیوضع

دهنـد کـه   مـی هـا نشـان   اجتمـاعی نیـز پـژوهش   در سـطح   ).1393هنـر،   نقل از رفیعی

کنـد تـا از تقلب، ارتکاب جرایم و رفتارهــاي  خویشتنداري مناسب به افراد کمـک می

هـاي  در بررسـی  ).377، ص2010(مییـد و دیگـران،   کننـد  جنسـی نـاایمن خـودداري 

 شــود انجـام شـده در منـابع اسـالمی، خویشـتنداري براسـاس مفهـوم تقـوا تبیـین مـی          

، 1404فـارس،   (ابـن  هـاي لغـوي  ). تقوا نیز در بررسی تحلیل13، ص1393هنر،  یعی(رف

) و 881، ص1412؛ راغــب اصــفهانی، 401، ص15، ج1414منظــور،  ؛ ابـن 131، ص6ج

؛ 197؛ بقـره  26اعـراف،   ر.ك:) آیات (88، ص4، ج1383(جوادي آملی،  تبیین مفسران

، 268ص ،1366(تمیمـی آمـدي،    ) و روایات49هود،  ؛136-133؛ آل عمران، 28نحل، 

). 1393هنـر،   (بـه نقـل از رفیعـی    ) کنترل و مهار نفس اسـت 30ص ،2، ج1369 کلینی،

آید کـه  توان گفت خویشتنداري از عوامل مهم در سبک زندگی به شمار میبنابراین می

 ؛ صفاري و همکاران،1391 مصادیقی همچون تغذیه و عادات غذایی (لعلی و همکاران،

  گیرد.ائل اخالقی و اجتناب از گناهان را دربرمی)، مس1391

آمده از تحلیل عاملی در آزمون سبک  دست هنیز یکی دیگر از عوامل ب» ارتباط مثبت«

هاي این عامـل کـه مشـتمل بـر مفهـوم تواضـع،       زندگی اسالمی نوجوانان است. سؤال

برخوردي است، با مفهوم عالقه اجتماعی مهربانی و خوش
یاري دارد که آدلر قرابت بس 1

 آید می شماربراي تبیین سبک زندگی، به  شناسی فردي آدلر ترین مفهوم در روانبرجسته

گونـه   تببیـین آن ایـن   در 2)1992( ) مفهومی که کارسون و بوچر2002 (اکستین و کرن،

دوسـت اسـت و بـا     دارند که فرد داراي عالقه اجتماعی، متواضع، صادق و نوعبیان می

مند به دیگران، مهربان و  هکند. ازخودگذشته و عالقو احترام برخورد می دیگران با ادب

) و روایـات  8؛ نسـاء،  44؛ طه، 83(بقره،  دهنده است. همچنین، این عامل با آیاتیاري

ــیکلبســیاري ( ــیکل ؛164، ص2، ج1365 ،ین  ،1404مجلســی؛ ؛ 200ص ،4، ج1365 ،ین

  انی دارد.نیز همخو )9، ص 74ج ،ق1404 ،یمجلس؛ 392ص ،74ج

آمده از تحلیل عاملی در آزمون سـبک   دست هنیز یکی دیگر از عوامل ب» خردورزي«

) سازگار است. 1392( زندگی اسالمی نوجوانان است که با پژوهش خطیبی و ساجدي

                                                   
1. Social intrest 

2. Carson &  Butcher 
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الف، ، بابویه قمی (ابن ) و روایات32 ،؛ انعام36(نساء،  از آیات بسیاريهمچنین شواهد 

  ) مؤید آن است.10080، ح342آمدي، ص ؛5834، ح388، ص4ج ،1413

 به عنوان یک عامل مستقل در آزمون سبک زندگی اسـالمی نوجوانـان  » دنیاخواهی«

 ) و روایــات2 ،رعــد؛ 30و 29 ؛نجــم ؛7 ،یــونسســؤالی) شــواهدي را در آیــات ( 59(

) به 294، ص3، ج1378شهري،  ؛ محمدي ري25، ص1ق، ج1405ب، ، بابویه قمی (ابن

  د.دنبال خود دار

نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل آزمون سـبک زنـدگی اسـالمی    » فعال بودن«عامل 

) 1390( سـاز  آبـاد و نیـل   ) و زینـی ملـک  1392( نوجوانان با نتایج خطیبـی و سـاجدي  

همخوانی دارد. این دو پژوهش بر نشاط و فعال بودن بـا تکیـه بـر منـابع دینـی تأکیـد       

  ورزند. می

آمـده در آزمـون سـبک     دسـت  نیز که آخرین عامـل بـه   »تفاوتی بی« هاي عاملسؤال

) و روایـات  30و  29؛ نجـم  35(نسـاء،   زندگی اسالمی نوجوانان است، از آیات قـرآن 

) مؤیـداتی دارد.  294، ص3شـهري ج  ؛ محمـدي ري 32، خطبه 1387(رضی،  معصومان

ینـی از  بخوش ةهمچنین با مفهوم عالقه اجتماعی آدلر نیز موافق است، آنجایی که دربار

(کارسـون و   آورددوستی سخن به میان مـی  مندي به دیگران و نوع هخودگذشتگی، عالق

). موزاك نیز با تأکید بر دوست داشتن همنوع بر این عامل مهـر تأییـد زده   1992بوچر، 

  ).19، ص2002(اکستین و کرن،  است

 هاي ههاي سبک زندگی و مؤلف حاضر همچنین نشان داد که بین مؤلفه نتایج پژوهش

تـوان چنـین    همبستگی مثبت معناداري وجود دارد. این یافته را مـی گیري مذهبی  جهت

 طـور کـه   گیري مذهبی تعاملی دوسویه دارند، همان و جهت تبیین کرد که سبک زندگی

کـه دو   شـود بندي به اخالق و مناسـک دینـی    افزایش پايتواند باعث  می سبک زندگی

؛ 1989(بنسـون و دیگـران،    آیـد  به شمار مـی  افراد ذهبیمگیري  جهتدر  اساسی  مؤلفه

، 2003به نقـل از اسـپلیکا، هـود، هونسـبرگر و گرسـاچ،       ؛1997لیچفلید، تامس و لی، 

 یمـذهب در زنـدگ   تیو اهم گاهیبا توجه به جانیز افراد  گیري مذهبی جهت .)171ص

ش مـذهب در  )، نقـ یزنـدگ  اسالم در تمـام ابعـاد   نیمب نیبودن د ریفراگ ژهیو انسان (به

 دلیـل  نیاست. به هم ریفرد انکارناپذ یسبک زندگ یرفتار، نگرش، باورها و به طور کل

 ؛ به نقل از1991، ؛ ولف1999و هود،  لیدارد (ه گوناگونیخود ابعاد  نیآنکه د رايو ب
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دهـد،   یقـرار مـ   ریتـأث  افـراد را تحـت   یهاي مختلف زنـدگ  ) و حوزه1387 ،یجانیآذربا

 شود.  یتلق یسبک زندگ ريیگ منابع شکل نیتر مهم از یکی تواند به عنوان یم

، هاي اجراشـده  نامهبودن پرسش یطوالن توان به پژوهش حاضر می هاي از محدودیت

هـا   از سـؤال  یو برداشت درست آزمودن حیفهم صح زانیکه در مقلم و کاغذي بودن آن

ـ ابزار بـا تجرب  نیا هاي هیگو، اشاره کرد. همچنین است رگذاریتأث روزمـره نوجـوان    اتی

 ی. گسـتردگ افتی یکاهش م گوییپاسخ يبرا زهیسبب انگ نینداشت و به هم یهمخوان

اجـرا در کـالس از    يحوزه و کمبود زمـان بـرا   نیبودن ا دیجد ،یاسالم یسبک زندگ

 پیشنهاد پژوهش این تر دقیق تبیین رايدر پایان ب پژوهش بود. نیا گرید هاي تیمحدود

درآید. سنجش سـبک زنـدگی اسـالمی براسـاس      اجرا به آماري معجوا سایر در شودمی

مراحل رشدي، یعنی سبک زندگی اسـالمی ویـژه کودکـان، نوجوانـان و بزرگسـاالن و      

 آیـد. بـه   مـی  شـمار هاي مهم ایـن پـژوهش بـه    همچنین به تفکیک جنسیت از پیشنهاد

 و جدیـد  میزنـدگی اسـال   سـبک  پرسشـنامه  مبناي بر تا شود می پیشنهاد درمانگران نیز

هایی را در زمینه ارزیابی، تشـخیص و   اسالمی پژوهش زندگی سبک هايهآموز براساس

 اسـتفاده  درمانگري مسیر در آن از بتوان تا کنند درمان سبک زندگی براساس اسالم تهیه

   .کرد

هاي قابل تـوجهی دارد و  سؤالی) مزیت 59( آزمون سبک زندگی اسالمی نوجوانان

هاي بعدي مربوط به نوجوانان از آن استفاده در پژوهش پژوهشگران شود کهتوصیه می

  .کنند
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