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Abstract: The present study aimed to construct and validate the perception of 

individualized faith inventory. A sample of 848 students was selected through 

multistage random sampling method from Islamic Azad University, Ahvaz 

Jundishapur University of Medical science, Ahvaz Shahid Chamran 

University, and Seminary. First, the perception of individualized faith 

inventory including 132 items was administered to selected students. Each 

scale was rated on a 5-point Likert scale from fully applicable to fully 

inapplicable item. Then, after data collection, Cronbach’s alpha coefficient for 

the 132 inventory was 0.86. After eliminating the questions with factor loads 

less than 0.4, the reliability of the inventory was recalculated for the second 

time.  In the other word, the re-reliability coefficient of the inventory 

including 111 items was calculated rtt=0.87. Moreover, factor analysis was 

used to examine construct validity of the inventory; sampling efficiency of 

(KMO) was .904; and the significance of Bartlett test indicated the 

appropriateness of conditions for performing factor analysis.  After 

eliminating the inappropriate questions that had a factor less than 0.4, based 

on the method of analyzing the main components and rotating in the Varimax 

method, according to the factor matrix, slope diagram and the percentage of 

variance explained from 111 items, 4 factors Extracted; 51.697% explain the 

total variance between variables. 

Keywords: Inventory; Perception of individualized faith; Reliability; Validity; 

Factor Analysis. 
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 مقدمه

 توجیه بایید گیویمممیی سخن ادراک از که هنگامی     

 قیرار محرک یک فقر تأثمر تحت انسان که باشمم داشته

 بیه مربیو  تحریکیا  از ای مجموعیه بلکیه گمرد؛ نمی

 آنهیا تعامی  و زمیانی و مکانی حسی هایکننده دریافت

     شییک  او ذهیین در را ایپدیییده خییا ، مییوقعمتی در

 بیدون و خیا  محرکی انتخاب ونبد بنابراین. دهندمی

 ادراکیی ذهین، دائمیی فعالمیت و ادراکیی ییابیسازمان

 هیایداده کمیک به ذهن ترتمب بدین. گمردنمی صور 

 دسیته را وارده اطالعیا  خیود، ی بالقوه توان و موجود

 قائی  خا  اهممتی و ارجحمت آنها وبرای کندمی بندی

 براساس ادراکی هر ترتمب، بدین (.2018کرن، )شودمی

 بیه اسیت ممکن که ادراکی هایداوری پمش و انتظارا 

 دیگیر عبیار  بیه پذیرد؛می صور  گردد منجر نمز خطا

 از تیابعی نمیز ادراک است، محرک از تابعی احساس اگر

 و قبلییی هییاییییادگمری همچییون خاصییی هییایمحییرک

 و شیناختی ییا عاطفی متغمر انگمزشی حاال  انتظارا ،

 کننییده ادراک فییرد یاراده و متصییمم اتخییاذ در نهایییت

 انطبیا  و کننیده تنظیمم مکانمسیم را ادراک اگیر. است

 از الزامیاً دانست، زندگی محمط در آدمی اعمال یدهنده

 میی واقی  آن در اعمیال این که ایزممنه عناصر تمامی

 نمازهیا، بیه توجه با آدمی عم  هر. گرددمی متأثر شوند

 از لحظیه هیر در خیود اهیدا  کلیی طیور به و انتظارها

 ادراکیی هیایمکانمسیم. یابد می خاصی سازمان زندگی،

 تنهیا نیه ،«ادراکیی هیایطیر » براسیاس رابطه این در

 دهنید،میی انجیا  محمطی هایمحرک در هاییگزینش

 در کننیده اخیالل اطالعیا  علمه دفاعی هایجنبه بلکه

 پمکوک،)شییوندمییی شییام  نمییز را زنییده موجییود اعمییال

2018.) 

 سیایر هماننید کیه است تحولی هایجنبه از یکی نایما

 شیناختی، زیسیتی، رشید یعنیی) آدمی رشد هایجنبه

 هیایویژگی از... ( و فرهنگی -اجتماعی اخالقی، عاطفی،

 تیدریجی امیری اینکیه قبمی  از است؛ برخوردار عمومی

 صیور  رشید جوانیب سیایر با متقاب  ارتبا  در و است

 بییا همییراه کییه دارد ترکمبییی و فراینییدی و گمییردمی

 شییرایط در و اسییت پییذیریانعطا  و فییردی هییایتفاو 

 یهمیه و گمیردمی شیک  فیرد هیر فرهنگی -اجتماعی

کلور و )است رشد جوانب سایر با متقاب  ارتبا  در هااین

 ینظریییه یارائییه در ،(1981)فییاولر (.2012 فمتزگرالیید،

 شیناختی، تحیول میوازا  بیه تا است کرده تالش خود،

 هیایبررسیی. دهید ارائه را معنوی تحول از کلی وییالگ

 و دینیی مفیاهمم گمیریشیک  یزممنه در روانشناختی

 ایین تحیول مراتیب بیمن هماهنگی نوعی به متافمزیکی،

 نشیان و انیدیافتیه دست عملماتی هایظرفمت و مفاهمم

 گیذر توالی مذهبی، و دینی مفاهمم قلمرو در که اندداده

 اهیر  صیوری هیایساختزیر به یعمن هایساختزیر از

دراییدگر، )دهدمی تشکم  را هادوره این در تحول اصلی

 باورنید این بر تحولی پژوهشگران اساس، این بر(. 2007

 کودکیان ذهنیی افق از فراتر انتزاعی مفاهمم دریافت که

 انتزاعی تفکر سطح به یابیدست از قب  و است خردسال

 یدوره شییرو  بییا اتنهیی و نمسییت پییذیر امکییان میذهبی،

 توانییدمییی نوجییوان کییه اسییت صییوری منطییق عملمییا 

 وجیود فرضیمه و کنید درک را خداونید بیودن غمرمادی

 ایین امیروزه (.2017 کلور،)بپیذیرد را غمرمیادی عوامی 

 حسیب بیر آموزشیی محتیوای هیر که است مسلم نکته

 ایین تبی  بیه و شودمی سازیدرون فرد صالحمت سطح

-وهله در خردسال، کودک هک است سازیدرون ظرفمت

 مفیاهمم سیطح در را ایمان به مربو  مفاهمم نخست ی

 از گیذر بیا سیپ  و کنیدمیی دریافیت انسانی جسمانی

. یابیدمی دست مفاهمم این از برداشتی به تحول، مراح 

 حضیور علیم، قیدر ، عیدالت، ماننید مفاهممی بنابراین،

 ییا و ایمیان هیایمولفه عنوان به آن، جز و مرگ حما ،

 مفیاهممی جملیه از غمره و نظم علمت، چون هاییتبممن

 مکیرر، هایتجربه براساس تنها را آنها کودک که هستند
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 تیدری،، بیه تیا کنید دریافیت توانیدمی ماٌنوس، و عمنی

 وی ذهن در است مفاهمم این یهمه نهایت که تجسمی

(، نمیز 1988فیولر) (.2016 لمن و همکاران،)یابد استقرار

است تعریف جام  و کیاملی از ایمیان ارائیه  تالش نکرده

دهد. تالش او در ایین خالصیه شیده اسیت کیه برخیی 

ایمان امیری »ها با مقوما  ایمان را توضمح دهد: ویژگی

هاست. ما از ابتدای تولد به ظرفمت فراگمر در همه انسان

او به دو ویژگیی بنمیادی بیودن و «. ایمایمان مجهز شده

گویید: ایمیان، چنیان ره کرده، میفراگمر بودن ایمان اشا

تواند بدون داشیتن آن بنمادی است که همچ انسانی نمی

ای فراگمیر به مد  زیاد به خوبی زندگی کند و به انیدازه

است که زمیانی کیه بیه آهسیتگی نمادهیا، شیعارها، ییا 

گیذاریم، ایمیان میا را الگوهای اخالقی را به نمایش میی

ای واحید در کار، پدیدهکند. ایمان به صورتی آشبمان می

اعیم از مسیمحی، مارکسمسیم، هنیدوئمز  و -تما  ادیان 

(، ایمییان را 1991(. فییولر)2005اسییت)اکمان،  -دینکییا

ایمان، معمایی اسیت »گوید: داند و میمفهومی کلی می

جهت گمری یا پاسی  تمیا  «. که درک آن آسان نمست

-عمار انسان به خویش، دیگران و هسیتی را ایمیان میی

(.ایمیان 2009بیه نقی  از فیراک،  1979مند)اسممت، نا

بازتاب استعداد آدمی است در دیدن و احسیاس کیردن؛ 

بعد متعالی و رفتار براساس آن، بازتیاب ظرفمیت اوسیت 

در ادراک معنایی که فراتر از مادیت است. به بمان دیگر، 

ایمان عبار  است از هر نو  اص  و راهنما، باور و یقیمن 

بخشید و آن را ه زندگی فیرد معنیی مییو گرایشی که ب

دهید و بیه عنیوان راه و روش زنیدگی، ماننید جهت می

             نمیییازی اسیییت کیییه از فطیییر  انسیییان سرچشیییمه 

(، 2004(. فییولر)2015 گمرد)مییارلمن و همکییاران،مییی

ی ایمان را با یک مدل ادراکی، توصیمفی از آنچیه نظریه

هیو  دهد. این نظریه مفدهد، ارائه میکه ایمان انجا  می

ایمان، ارتبا  آن با زندگی، اهدا  نو  بشیر و احسیاس 

ایجاد معناسازی در زندگی را مطیر  سیاخته اسیت. بیه 

ی ایمان، چگونگی فهم افیراد (، نظریه2005اعتقاد فولر)

کند.بناراین، بنا بیر از ایمان در سراسر زندگی را بمان می

شیده را  فیردی ایمیان تیوان ادراکآنچه بمان گردید می

 ییک که ادراک ایمان فیردی شیده از ن تعریف کردچنم

 مسیوولمت فرد آن در که است عاطفی و شناختی فرایند

 یشیموه و تعهیدا  هیا،نگیرش باورهیا، اعتقادا ، کام 

 نیوعی خیود بیرای و گمیردمیی عهیده بر را خود زندگی

 کند.می تعریف فردی آرمان

هیای هیایی در زممنیهبا توجه به اینکه تیاکنون پیژوهش

های ایمان براسیاس مراحی  رشید، کمتیر ناخت دورهش

دهی پژوهشیی کیه مورد توجه قرار گرفته است؛ سازمان

بتواند زیر بنای علمی برای طر  و بررسی مفهیو  ادراک 

ایمان به صور  کلی و مفهو  ادراک ایمان فیردی شیده 

ی فرهنگیی خیا  براسیاس به صور  خا  در گستره

-، نماز جدی محسوب میفرایند تحول مفاهمم ارائه دهد

ی اول اهممت نماز به ابزار دقمیق شود. این نماز در درجه

و معتبر و روا دارد که براساس آن بتوان به نتای، حاصی  

هیای ها اطممنان و اعتماد کرد. گسترش روشاز پژوهش

هیای جدیید در حیوزه گمیری و نظرییهسنجش و انیدازه

ی علمی هاسنجی  موجب شده است هر روزه روشروان

هیا و و جدیدتری بیرای سینجش اسیتعدادها، و توانیایی

دیگر خصوصما  روانی افراد به وجود بماید و مورد توجه 

مربمان، مشاوران و روانشناسان و دیگر متخصصان علیو  

رفتاری قرار بگمرد. اگر چه در مورد سنجش دینیداری و 

های مشیابه از ایین دسیت های مذهبی و موضو گرایش

است، اما در میورد سینجش ادراک ی تدوین شدههایابزار

ایمان به صور  کلی و سنجش ادراک ایمان فردی شده 

به صور  خیا  بیه علیت جدیید بیودن آن، پژوهشیی 

صور  نگرفته است و این برای نخستمن بیار اسیت کیه 

-لمیی و انیدازهایی مورد مطالعیه عچنمن مفهو  پمچمده

اهه( بیرای چیون ایین ابیزار )سیم گمیرد.گمری قرار میی

سنجش ادراک ایمان فردی شده در دانشجویان سیاخته 
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شود بررسی روایی و اعتبار آن در گیروه دانشیجویان می

ضروری است. با توجه به اینکیه موضیو  میورد بررسیی، 

هیای جنبه اکتشافی دارد لذا، تهمه پاسی  بیرای پرسیش

 زیر نمز امری ضروری است:

ظیور هیایی کیه بیه منآیا بیمن مجموعیه پرسیش-1

سنجش ادراک ایمان فردی شده دانشجویان تهمه شیده 

 است هماهنگی درونی کافی وجود دارد ؟

هایی که بیه منظیور سینجش آیا مجموعه پرسش-2

ادراک ایمان فردی شده دانشیجویان تهمیه شیده اسیت 

 دارای روایی کافی است؟

محتییوای مجموعییه مقمییاس ادراک ایمییان فییردی -3

تشکم  و تا چه حد  املیشده برای دانشجویان از چه عو

 ؟اشبا  شده است

 هامواد و روش

اکتشییافی  -روش پییژوهش حاضییر از نییو  توصییمفی     

اسییت. در اییین مییدل از پییژوهش پژوهشییگر بییه منظییور 

ای عمنییی، معتبییر، روا بییرای دسییتمابی بییه تهمییه وسییمله

سنجش ادراک ایمان فردی شده دانشیجویان، شیناخت 

ردی شیده بیر اسیاس های اصیلی ادراک ایمیان فیمؤلفه

فرهنگ ایرانیی، فیراهم سیاختن ابیزاری مناسیب بیرای 

مربمان و متخصصان حیوزه هیای آمیوزش و دیین بیرای 

درمیانی، کمک به بهبود باورهای دینیی در فرآینید روان

-سییالمت روان، معنابخشییی زنییدگی، بهزیسییتی روان

اسیت. جامعیه آمیاری درپیژوهش حاضیر،  شناختی و ...

نشیجویان دانشیگاه آزاد اسیالمی، تمامی دختر و پسر دا

علو  پزشکی جندی شاپور، شهمد چمران اهواز و طالب 

مشیغول   96-97حوزه علممه بود که در سال تحصملی 

نفییر از  848بییه تحصییم  هسییتند.در اییین پییژوهش

هیای میذکور دانشجویان شرکت کردند کیه در دانشیگاه

مشغول به تحصم  بودند.برای تعممن حجم گروه نمونیه 

ای )بییا واحیید نفییر( بییرداری چنیید مرحلییهش نمونییهاز رو

شیگاه استفاده شد. برای این منظور ابتدا جمعمت هر دان

کشییاورزی، هییای   های)دانشییکدهمشییخو و بییه گییروه

علییو  انسییانی، فنییی و مهندسییی، مامییایی و پرسییتاری، 

پمراپزشکی و دانشکده پزشیکی و طلبیه حیوزه علممیه( 

بندی شده بود به قمد قرعیه از هیر دانشیکده بیه تقسمم

نسبت جمعمت هر ناحمه بر اساس جنسیمت بیه صیور  

تصادفی  انتخاب شد. سماهه ادراک ایمیان فیردی شیده 

طوری طراحی شیده اسیت کیه قابی  اجیرا بیرای تمیا  

فرا دینی است که ادراک ایمان و پمامدهای آن هایحوزه

ای طراحیی به گونه قاب  مشاهده است. بنابراین، سؤاال 

شده است که ادراک فردی شده ایمان افیراد را فراتیر از 

 دهد.های مذهبی نشان میمذهب و جهت گمری

 هایافته

سیوال  20گویه است. ابتیدا « 132»مجموعه اصلی      

باز پاس  بر اساس مطالعیه و پیژوهش پمرامیون موضیو  

 ایمییان و نمییز مصییاحبه بییا افییراد متخصییو در حییوزه

 20شناسی و دین تهمه گردید؛ سپ  بر اساس ایین روان

سوال باز پاس  شرو  به مصیاحبه نممیه سیاختار یافتیه 

جهت رسمدن به پاس  درباره چگونگی ادراک ایمان آنها 

پرداخته شید؛ در نهاییت براسیاس روش تحلمی  محتیوا 

هیای اولمیه هیا؛ گوییههای آزمیودنیممزان فراوانی پاس 

میان فیردی شیده انجیا  جهت ساخت سیماهه ادراک ای

گویه تشیکم  شید، ابتیدا ایین  132گرفت. براین اساس 

روانشناسان رواییی  و ها به وسمله تعدادی از اساتمدگویه

محتوایی سؤاال  میورد ارزییابی قیرار گرفیت و ضیریب 

همبستگی آن از طریق روش همبستگی همبلتون برابیر 

دست آمد تا اطممنان حاص  شیود کیه به  =r 596/0با 

های دانشیجویان ها قاب  فهم و کاربردی برای گروهویهگ

ها بیر روی است. بعد از این مرحله، این مجموعه از گویه

هییا و نفییری از دانشییجویان دانشییگاه« 848»یییک گییروه 

 های حوزه علممه اجرا شد. طلبه

سؤالی  132ضریب اعتبار اولمه سماهه را برای مجموعه 

رای بار دو  نمز اعتبار بدست آمد.ب ttr=  86/0برابر با 
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های دیگری که بار عاملی آنها سماهه پ  از حذ  سؤال

بود، محاسبه گردید. ضریب اعتبار مجدد  3/0کمتر از 

-31-93-39-59-38-58-35هایبعد از حذ  سؤال

سؤالی محاسبه و ضریب  111برای مجموعه  10-41-3

 است. ttr=  87/0دست آمده برابر با اعتبار به

و  904/0برابر با  KMOحاضر، مقدار  در پژوهش

که در  399/86322مشخصه آزمون کرویت بارتلت 

معنادار است. بدین ترتمب، عالوه بر  0001/0سطح 

کفایت نمونه برداری، اجرای تحلم  عاملی بر پایه 

  ماتری  مورد مطالعه نمز قاب  توجمه خواهد بود.

 132های ویژه مجموعیه دار که نمودار ارزشطر  شمب

سؤالی سماهه ادراک ایمان فردی شده اسیت در نمیودار 

 ( نمایش داده شده است. 1)

 

 

 . طرح شیب دار1نمودار

Chart1. Inclined Plan 

توان استنبا  کرد کیه سیهم عامی  دار میاز طر  شمب

نخست در وارییان  کی  متغمرهیا چشیمگمر و از سیهم 

ها کامالً متمایز اسیت. در مرحلیه بعیدی، بیر سایر عام 

دار، ، درصید وارییان  و طیر  شیمبمبنای ارزش وییژه

هیای نهیایی قیرار عام  مبنای تعممن مشخصیه 4تعداد 

گرفته است. در اینجا الز  به یادآوری است که برخیی از 

پژوهشگران به منظور پژوهش درباره ماهمت روابط بیمن 

هیا ییابی بیه تعیاریف عامی متغمرها  و همچنمن دسیت

را  40/0تر از وگیاهی ضیرایب بیاال 30/0ضرایب باالتر از 

ها مهم و با معنا دانسته وضیرایب کمتیر در تعریف عام 

از این حد را به عنیوان صیفر )عامی  تصیادفی( در نظیر 

( کمتیرین مقیدار ضیریب را 1954اند. مثالً جونز)گرفته

و رینولید  35/0( برابر با 1367، دکتر هومن )3/0برابر با 

انیید. در بییه کییار بییرده 4/0( برابییر بییا 1981و همکییاران)

منظیور شیده  40/0پژوهش حاضر این ضیریب برابیر بیا 

 است.

دارای بیار  6و 5با توجه به اینکه متغمرها در عام  هیای

هیا کمتیر ها در این عام عاملی هستند ولی تعداد سؤال

هیا در ایین سؤال است،  بنابراین با توجه به تویوری 3از 

سیؤال و  4زممنه حداق  برای تشکم  دادن ییک عامی  

سیؤال را بیرای تشیکم  ییک  10ها تعداد عضی تووریب

دانند که در این پژوهش تعداد حیداق  عام  مناسب می

سؤال برای تشکم  عام  در نظر گرفته شد. بر پاییه  10

هیایی کیه نتای، حاص  از اجرای تحلم  عاملی و شاخو

عامی   4هیا تعیداد بدان اشاره شد، از مجموعیه پرسیش

را  697/51عامیی  بزرگتییر از 4اسییتخراو و ارزش ویییژه 

و در  374/34ی کند.  عام  یکم با ارزش ویژهتبممن می

متغمرها را توجمه  401/8ی با ارزش ویژه 4نهایت عام  

کند. پ  از حصول اطممنان از کفایت نمونه بیرداری می

و اطممنان نسبت به اینکه ماتری  همبستگی کیه پاییه 

ه برابیر صیفر تحلم  عاملی قیرار گرفتیه اسیت در جامعی

 نمست به اجرای تحلم  عاملی پرداخته شد.
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ی این چهار عام ، درصد تبممن واریان  های ویژهارزش

و درصد تراکمی واریان  تبممن شده هر یک از آنهیا در 

 ( نشان داده شده است.1جدول )

 

 ارزش ویژه درصد تبیین واریانس درصد تراکمی عامل های چهار گانه .1جدول 

Table1. Specific value of the percentage of variance explanation of the compressive percentage of the 

four factors 

 درصد واریانس ارزش ویژه عامل ها
درصدواریانس 

 تراکمی

 606/28 606/28 374/34 درک معنای زندگی

 200/39 594/10 948/8 ایمان و خداشناسی

 810/46 610/7 349/7 ادراک زیباشناختی

 697/51 887/4 401/4 رشدیافتگی

 

های استخراو شده با استفاده از روش چرخش عام 

  واریماک  به محورهای جدید منتق  گردید.ماتری  عام 

 

بار  8اصلی حاص  پ  از چرخش واریماک  که بر اثر 

 .( نمایش داده شد2تکرار حاص  شده در جدول )

 چرخش از پس عاملی ماتریس .2 جدول

Table2. Matrix the factor after rotation 
 4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  سؤال 4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  سؤال 4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  سؤال

q39 .728    q37 .586    q43 .462    

q18 .717    q40 .584    q49 .460 .405   

q124 .705    q80 .581    q121 .452    

q5 .694    q117 .576    q89 .430    

q11 .693    q122 .557    q64 .422 .353   

q74 .688    q106 .551    q65 .409 .370   

q105 .688    q16 .549    q76 .357    

q14 .673    q20 .537 .505   q56 .433 .543   

q10 .667    q126 .534 .407   q73  .522   

q85 .661    q115 .519    q90 .384 .514   

q120 .656    q111 .517    q84 .408 .513   

q116 .652    q67 .511 .439   q58  .505   

q29 .650 .407   q9 .510    q54 .390 .493   

q63 .648 .381   q101 .506  .369  q25  .489   

q86 .639    q60 .505    q93 .421 .480   

q55 .626    q33 .487    q103  .476 .362  

q72 .622    q31 .486  .356  q30  .474   

q45 .615    q52 .485    q97  .472   

q87 .615    q59 .485 .484   q81  .461   

q125 .596    q7 .484    q50 .440 .457   

q66 .595 .460   q15 .482    q57 .421 .454   

q8 .593    q69 .479 .445   q98  .450   

q114 .589    q109 .475    q4 .421 .443   

q19 .588    q112 .465  .411  q131  .430   

q102  .427   q91 .354  .481  q129    .658 



 ...اخت و اعتباریابی سماهه ادراکس                                                                                                                       97

 99 ویژه نامه، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

 

 گمریبحث و نتمجه
 بیه نمیاز کنمید، فکر موضو  یک به راج  که این برای     

و  بمیرون دنمای از معموالً که دارید اطالعا  از ایمجموعه

 مغیز بعید بیه اینجا از و کنمد می دریافت اهدا مش راه از

 مشاهدا  و ها داده به کند می سعی و شود می عم  وارد

 ییک و روییداد ییک بیه ذهین کیه معنیایی. ببخشید معنا

 ،)کالرکاسیت موضیو  آن از ادراک بخشید،میی مشاهده

 ییک و پدییده ییک که است افراد ادراک واق ، در. (2013

 که است دلم  هممن به. کندمی با معنا او برای را مشاهده

 دریافت متفاو  مفهو  دو است ممکن اتفا  یک از نفر دو

 فرآینیید از عبییار  بنییابراین، ادراک .(2015 ،)بمرنکننیید

. است آنها فهم و حسی اطالعا  از یافتن آگاهی یپمچمده

 آن، یوسییمله بییه افییراد کییه اسییت فرآینییدی همچنییمن،

 دارنید، خیود محیمط از کیه را هایی برداشت و هاپنداشت

 میی معنیا آنهیا به وسمله، بدین و کنندمی تفسمر و تنظمم

 بسیمار عمنیی، واقعمیت بیا کیه توانیدمی ادراک امیا. دهند

 هیای برداشیت واحید، امیری از افیراد غالباً،. باشد متفاو 

 نیو  بیه میرد ، رفتیار کیه گفیت تیوانمی. دارند متفاوتی

 بسیتگی( واقعمیت نیه و) آنهیا برداشیت یا پنداشت ادراک،

 اطالعا  که آن منظور به (.2016 ،شول و فایرستون)دارد

 عبیور فرآیند یک از باید گمرند، قرار ادراکی پردازش مورد

 پنجگانیه، حواس راه از ارگانمز  ابتدا فرآیند، این در. کنند

کنیید  مییی دریافییت را محمطییی هییای محییرک و اطالعییا 

 میورد توجیه سمستم راه از اطالعا  این سپ  ؛(احساس)

 سپ ، ؛(شناختی گلوگاه)گمرند می قرار انتخاب و گزینش

-میی قیرار دقمیق تفسیمر و سازماندهی مورد اطالعا  این

ادراک  شود کیه در واقی  می مشخو آنها معنای و گمرند

 اطالعا ، این براساس ارگانمز  نهایت، در گمرد؛صور  می

 بروز و آن را انتخاب را مناسبی احساسی و رفتاری واکنش

 نو  هر از است عبار  ایمان (.2015 ،)رافتوپول دهد می

 فیرد زنیدگی بیه که گرایشی و یقمن و باور راهنما، و اص 

 ،)مارلمن و همکاراندهدمی جهت را آن و بخشدمی معنی

 اسیت نمیازی مانند زندگی، روش و راه عنوان به و( 2015

 یشمندان،اند اغلب. گمردمی سرچشمه انسان فطر  از که

 تصورا  نظا  یک عقاید، نظا  یک عنوان به فقط ایمان به

 روییا، خیواب، مثی  هاییواقعمت از هاییبخشی بمان برای

 در انید،پرداختیه طبمعیت بزرگ مظاهر یا و مرگ بمماری،

 مشیخو عقاید از ایمجموعه فقط را ایمان وقتی کهحالی

 هیم فیرد که رسمد خواهد نظر به دانست، ویژه باورهای یا

 و اصول این گذارپایه اشفردی نمروهای بر تکمه با تواندمی

 بمانیا  از ایمجموعیه تنهیا ایمان واق ، در اما. باشد عقاید

 اسیتریب،)نمست مناسک و آداب از ایمجموعه با اعتقادی

 و عقاییید آن در کییه اسییت حمییاتی دینییی، حمییا (. 2016

 کیه انیدگهماهنی و میرتبط هیم با ایگونهبه دینی اعمال

 عملی و عقمده همچ و است حما  از ایگونه یا دوره بمانگر

 بنسییون،)ندارد فییرد اجتمییاعی حمییا  در نفییوذی چنییمن

 نظامی ایمان، همچنمن(. 2015 ، به نق  از استریب،2004

 حماییت اشزنیدگی در را انسیان که نمرویی. نمروهاست از

q88  .402   q53   .474  q21    .652 

q36  .402   q32   .458  q99    .646 

q70 .360 .391   q75 .395  .439  q12    .627 

q100 .354 .384   q94   .437  q128    .626 

q17  .383   q78   .430  q127    .617 

q24   .650  q35 .383  .419  q77    .608 

q27   .587  q47   .405  q118    .579 

q130   .585  q82  .352 .373  q71    .573 

q79   .584  Q48   .351  q38    .434 

q26   .500  q23    .725 q92    .416 

q28   .487  q83    .690 q95    .376 

q46 .464  .487  q22    .665 q104    .371 
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 ایین بیه تکمه با. خواندمی خود سوی فرا به را او و کندمی

 بیا بهتیر توانیدمیی کنیدمیی احسیاس فیرد که است نمرو

 نظیر بیه (.2017 ،اسیتریب)شود مواجیه زندگی مشکال 

 بیا مقابلیه در انسیان نیاتوانی ایمان، منشأ ،(1970) فروید

 خیویش درون غرییزی نمروهای و بمرونی طبمعت نمروهای

 تکامی  یاولمیه و ابتدایی مراح  در ایمان او نظر به. است

 از بشیر هنیوز کیه زمیانی یعنی است، آمده وجودبه انانس

 از اسیتفاده بیه قیادر و نبیوده برخوردار کافی دانش و عق 

 نبیوده درونیی و بمرونیی نمروهیای ایین بیا مقابله در خود

 کیه اسیت معتقد (1979اسممت )(. 2016، ت)ممسچیاس

 وجیود اشیخا  در کیه است ناپذیری رؤیت ویژگی ایمان

 پاسی  گمیریجهت را ایمان او. کندمی تغممر کمتر و دارد

. دانیدمیی هسیتی و دیگیران خیویش، بیه انسان عمار تما 

 احسیاس و دییدن در اسیت آدمیی اسیتعداد بازتاب ایمان

 ظرفمیت بازتیاب آن؛ اساس بر رفتار و متعالی بُعدی کردن

 بیه است؛ صر  مادّیت از فراتر که معنایی ادراک در اوست

 و انسیانی بنمیادین یمقولیه ایمیان، ،(1979)اسممت قول

-مقوله ترینطور مسلم اساسیبه و است؛ بشر ذاتی ویژگی

 ،(2004)فاولر و همکیاران .(2009، )فراکاست مذهبی ی

 که است ایگسترده یعرصه انسان، ایمان که است معتقد

 و فهییم بییرای تماییی  و زنییدگی در معنییا یییافتن ایجییاد،

 دنبیال هیاانسان یزندگ در را معنادار تعهدا  گذاریارزش

 از الهییا  بییا را ایمییان اصییطال  ،(1999)فییاولر  .کنییدمییی

 یشیموه ایمیان»: کندمی تعریف گونهاین ،(1979)اسممت

 به خویش ساختن متعهد و قدر  و ارزش مراکز تشخمو

 در را دهنیده نظیم نمیروی کیه مراکیزی اسیت، مراکز این

ایمیان  با توجه به اینکیه ادراک .«کندمی اعمال ما زندگی

فردی شده دانشجویان به عنوان متغممری که برای اولیمن 

بار در جامعه علمی روانشناسی مطیر  شیده اسیت و ایین 

سازه نخستمن بار توسط محب, شریفی، عبیادی و مکتبیی 

معرفی شده است؛ لیذا، پیژوهش حاضیر از نیو  اکتشیافی 

آوری شده است. بر هممن اساس، با توجه به اطالعا  جم 

هیا، بیرای نمونه و با توجه به تجزیه و تحلمی  دادهاز گروه 

سیماهه »یی سازه و پاس  بیه ایین پرسیش کیه بررسی روا

ادراک ایمییان فییردی شییده ایمییان از چنیید عامیی  اشییبا  

 Principalای اصیلی )از روش تحلم  مؤلفیه« است؟شده

Component analysis PC استفاده شده است. پیمش )

یت نمونه برداری با اسیتفاده از از اجرای تحلم  عاملی کفا

(و نمز رد فیر  Kaisel-Mager-Olking) KMOاندازه

صفر مبنی بر درست بودن ماتری  همیانی در جامعیه بیه 

 Bartlett test of وسییمله آزمییون کرویییت بارتلییت )

sphericity به اثبا  رسمد کیه اجیرای تحلمی  عیاملی ،)

 توجمه پذیر است. 

د که عام  نخست دارای دهماتری  عاملی نشان می

ها بمشترین بار عاملی و سهم آن نمز از سایر عام 

-ها نشان میچشمگمرتر است. نتای، تحلم  عاملی از داده

عام   4دهد که این مقماس از روایی کافی برخوردار و از 

اشبا  شده است. به منظور ساده سازی عوام  استخراجی 

ستفاده شد ( اvarimax rotationاز چرخش واریماک )

ها نتای، به شر  زیر که پ  از تفسمر و نامگذاری عام 

 است:

بزرگترین بار عاملی در ماتری  ساختار مربو  به پرسش 

 ( است. 728/0) 39

، 57،50، 4، 46، 59، 126، 20، 66، 29، 112هایپرسش

بر دو یا سه عام  متمرکزاند که  84، 56، 49، 69، 93

 رسند. ی به نظر میاهای پمچمدهاحتماالً سؤال

ها بسمار ناب و یا بار عاملی آنها در عوام  بقمه پرسش

های استخراو شده ناچمز و قاب  دیگر به غمر از خوشه

 صر  نظر است. 

همچ سؤالی نمست که بار عاملی نداشته باشد و در هر 

 عام  دست کم ده متغمر وجود دارد. 

ی و هایی که با یک عام  همبستگی قومجموعه پرسش

دهند که به دار دارند تشکم  یک پاره تست را میمعنی

 شر  زیر استخراو و نامگذاری گردید. 

 55گویه سماهه ادراک ایمان فردی شده،  111از  -1

درک "گویه با عام  اول همبستگی قوی دارد و با عنوان

 مشخو شد. "معنای زندگی
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ایمان و "گویه و با عنوان  23عام  دو  دارای -2

 مشخو شد. "اسیخداشن

گویه قرار گرفت و با عنوان  17در عام  سو  تعداد -3

 مشخو شد.  "ادراک زیباشناختی"

عام  چهار  در سماهه ادراک ایمان فردی  -4

گویه تشکم   16را می سنجد و از   "رشدیافتگی"شده

 شده است.  

ها بر هممن اساس و با توجه به نتای، حاص  از تحلم  داده

ها از پرسشنامه،برای نخستمن بار ادراک  و استخراو عام

توان به شر  زیر تعریف کرد: ایمان فردی شده را می

 فرایند یک از است عبار  شده فردی ایمان ادراک"

 کام  مسوولمت فرد آن در که است عاطفی و شناختی

 خود زندگی یشموه و تعهدا  هانگرش باورها، اعتقادا ،

 تعریف فردی آرمان نوعی ودخ برای و گمردمی عهده بر را

 ".کندمی
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 پژوهش برای. است شده فردی انایم ادراک سماهه یابیاعتبار و ساخت هد  با حاضر پژوهش: چکمده

 چمران شهمد شاپور، جندی پزشکی علو  اسالمی، آزاد دانشگاه دانشجویان از نفر 848 حجم با ای نمونه

 ادراک سماهه و انتخاب( نفر واحد با)ایمرحله چند تصادفی بردارینمونه روش به علممه حوزه طالب و

 از ای درجه 5 درمقماس لمکر  طمف پایه بر هاهگوی. گردید اجرا گویه 132 شام  شده فردی ایمان

 آلفای ضریب ها،داده گردآوری از بعد.  است شده گذارینمره دارد کاربرد کامالً  تا ندارد کاربرد کامالً 

 از پ  سماهه اعتبار نمز دو  بار برای. آمد دست به 86/0 با برابر سوالی 132 مجموعه برای کرونباخ

 حذ  از بعد مجدد اعتبار ضریب. گردید محاسبه بود، 4/0 از کمتر آنها املیع بار که هاییسؤال حذ 

 تست، برای اعتبار آوردن دست به از پ . است rtt=  87/0 با برابر سؤالی 111 مجموعه برای هاسؤال

 با برابر( KMO) برداری نمونه مقدارکفایت شد؛ استفاده عاملی تحلم  روش از سماهه سازه روایی

 عاملی تحلم  اجرای جهت مناسب شرایط وجود از حاکی بارتلت کرویت مشخصه بودن عنادارم و 904/0

 تحلم  روش پایه بر بودند، 4/0 از کمتر عاملی بار دارای که نامناسب سؤالهای حذ  از پ .  است بوده

 ددرص و دار شمب نمودار عاملی، ماتری  به توجه با واریماک ، شموه به چرخش و اصلی های مولفه

 ک  درصد 697/51 که گردید؛ استخراو عام  4 تعداد گویه 111 مجموعه از شده تبممن واریان 

 .کنندمی تبممن را متغمرها بمن واریان 

 سماهه، ادراک ایمان فردی شده، اعتبار، روایی، تحلم  عام . واژگان کلمدی:
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