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چوی ه

Abstract
Data from three studies were conducted in
order to identify the possible developmental
aspect of religious orientation and its
relation to emotional intelligence, general

اژوهشوپ ا شوزو ووبواه ا طو ا وتح ااق و ا و
وزوپا
پ
ه فو شفوم وتحدر وب تما ر ومها گ رطو

health, and parenting styles. Among the

مذه وووزب ا وآنو ا وهادشوه جا ن و ا م و

four dimensions of religious orientation,

عمدم ووو که طوفردن پروزطو رز ا وها یوبدو

only religious valuation was relate to age,

ا وچه ا زو ا ومها گ رطومااذه وف ا و ا و

levels of education, and being married. 10
questions constituting the developmental
dimension were extracted from the religious
orientation scale. Studying the concepts of
the questions and the relationship of the
extracted

factor

with

other

variables

indicated that it is possible to name this

وتحصا توووتأهافووزو

 و و،بزدن ا دطوو
بزت طوب ا ه
یوواوپر اشوبدوم ا هومها گ رطو
و

و وتشک فوه اوع مفوتحدر وهتت

ومرهدموپر اشه وووبزت ا طو

مذه

ب تخربجوه یو رز

رومتغ ره ونش نووبوو و، ع مفوب تخربجه او و

.139۵ / 02 / 28 : تاریخ پذیرش مقاله،139۴ / 11 / 12 :تاریخ دریافت مقاله
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ب ،ا وع ماافو ا وتمد ،ومااذه محدزوب ا ووو
وبزبطوووومزءو رم  ،گذبزطوه رت -وع لر ووو
ااارم  ،گذبزطوزفتااا زطوب ااا یو ااا وتمد ،و
مذه محدزوبدوتدم وه ج ن ومتت فوب ا

متت

یوزب

happiness

religion-centered

as

factor

seeking and that it has two subscales:
and

investment

religion-

The

cognitive-effective

investment.

behavioral

centered happiness seeking is independent

وبما و

of emotional interest, but is directly related

و

to emotional differentiation and effective

م وعمدم ووزوتم موب ووآنوزب ا و

restructuring and all aspects of general

وتم ،زوه ج ن ووو د دطورل
وبزومووو و

79

وزب

ومتت

behavioral

of

relations

The

health.

ومزءو رم  ،گذبزطوزفت زطو وب ،و

investment subscale with these variables

متغ رهاا وقاادطتروبدوماازءوو،اااروب اا یوصااح و

were stronger the relations of other subscale

و ا وپا لو

to them. The accuracy of labeling the

ن مگذبزطوع مفومز دزوبدولر،قومصا
نررومتخص ووزوزوبنه

وتأ ،وه  .و

کلیدددهوا ها:ومهااا گ رطوماااذه

ززگ ر و رم طی

confirmed

was

factor

abovementioned

through interviews with 5 professional in

وتحااادل و

psychology.
Keywords: Religious orientation, Development, Adulthood, Aging.

مش مو

،ررس رفتاریای دین خدادااخداد قلمرو پژویش را ،د رواشکناس قیادل م کشاااد .وولاف
غا ،ررس قیدل دین را ،ا مهادر رواشکناسا دیان یم مااش دااساتد اسات (وولافا .)138۶
امرو د در این ،ارد کمتر قردیدی وجدد دارد کد دین و معندیت اقش اساس در قیدل در گسترد
ادگ ایفا م کنناد (لداسادشا 2لادوین 3و ایگاراکا ا ۲013 4لداسادش و یمکااراشا .)۲005 5ا دیادگاد
یداگ 6مشخصد ایمد اول ادگ ا ورود ،د واقعیت ،یروا و ویژگ ایماد دوب اادگ ا ورود ،اد
واقعیت دروا است .ویلاد اخسات اادگ ،اا ایاداف ماادی و دساتیاافتن ا ا قبیال پادلا
مدقعیت اجتماع و خااادادد سار و کاار دارد و مرحلاد دوبا پرساشیای معنادی (غیرماادی)

1

1. Wulff, D. M.
2. Levenson, M. R.
3. Aldwin, C. M.
4. Igarashi, H. M.
5. Levenson, M. R.; Aldwin, C. M.; D'Mello, M.
6. Jung, C. G.
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در،ارد معنای ادگ و یدف یست مارح م کدد (پالمرا .)1385
ماریا ،یندل 1در ، 19۶5ا ،ررس اقاک یای  8۲50دااش مد کاقدلیک روم ا کد ،ین  3قا
 18سال داکتندا چهار مرحلد اصل را در مسیر قیدل دین متمایر کارد :در مرحلاد اولا کاد
ّ
،ستگ ا،تدای ،د وجدد ،دکل دیگر است و قا یفتسالگ ،د طادل ما ااجامادا الدییات ،اد
صدرت پیداد عاطف و کخص کدد من -قد امدد م یا،د کد ا یر ادع کک و قردیدی ،اد دور
است، .ا غا مرحلد دوبا کد اقصاش در قجر،د  ،اختیار امر ّر،اا اامیدد کدد اساتا واقعیات
ّ
«وجدد ،دکل » ،دقدری ا ،ین م رود، .د این قرقیب کد وقت عقل کمکم جای خیالپردا ی را
م گیردا قسلیم میض در ،را،ر امر اسرار میرا کد ،ا احساسات کدید یمراد استا جای خدد را
،د منفعتطلب عق ا قر و خددخدایااد م دید .غاا ،لادغ ،اا مرحلاد سادبا یعنا ،ا گشات
خدددوستدارااد ،د خدیشتنا یمراد است کد ادقنها ،ا ،یراش ،لکد ،ا ایا دین قدأب م کدد .در
این مرحلدا ادجداش ،د فردی ،دل خداید کد کد یک،ارد و ،رای یمیشدا قنهاا و اد در مقا،ال
خدای خدد م ایستد .در مرحلد اهای ا کد ق ش گایااد ،رای رسیدش ،د قعال استا قخیلا
کد ا ،ند خدایشیای خدددوستدار ریا کددا ،ار دیگر م کدکد ِقد متعال را ،د وجددی اادد
،دل کند کد پیش ا یر چیر ،د راگ اکتیاق دین درم ید و احساس م کدد، .یندل اتیجاد
م گیرد کد ککلگیری قصاویر دین امری ضروری است کد ،د قجر،اد دینا وضادح و عماق
،یشتری م دید و ا این ریگار فر یند قیدل را قیت قأثیر م گیرد (وولفا .)138۶
قئدفیل قدش، 2ا استفادد ا مددا یای ا سد گرود ّ
سن مجراا طرح کل دیانور ی را در
مسیر ادگ قرسیم کرد .وی مددا یایش را قرغیب م کرد کد اادیشدیا و قجر،دیای دین
ّ
ّ
خدد را قا حد ممکن ادااد و ککار ،یاش کنند .قدش کش خط سیر مشاخص را کاد سرادکات
دین در پیش م گیرد کناسای کرد .1 :کخصیتیای کد قیدل دین اها ا مااش کاددک
دستخدش ،یراش اشدد است  .۲فردگرایاا کد در چارچدب اچد ا والدین و ایاکاش خادد ،اد
1. Bindl, M. F.
2. Thun, T.
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ار ،رددااد قیدل دین مستقل داکتدااد  .3کساا کد قغییر دین داددااد  .4جدیندگاا کد
ا دیاان ماادروث خاادد ،یاارار کااددااد و ،ااد جماعتیااای دیناا دیگاار روی ورددااااد .5
کخصیتیای کد سرادکت دین اها قیت قأثیر ارقباط ،ا سدسیالیسم قرار گرفتد اسات و .۶
کخصیتیای کد سرادکت دین اها ،ا ،یراری ا مراب و مسلک مدروث کاش و گسستن ا یر
ادع ایماش دین ککل گرفتد است (وولفا .)138۶
ا دیدگاد رواشکناساش ااساشاگرا مایب و معندیت در قیدل ،ررگسال اقاش کلیادی داردا
گد اینکد رواشکناساش قیدل قدجد یادی ،د این عامل اشاش اداددااد (سیندتا.)۲00۲ 1
یر گداد ،ررس قیدل رفتاریای دین ،ا افرایش سن م قدااد در یر دو قلمارو رواشکناسا دیان و
رواشکناسا قیاادل گسااترش جدیاادی ،ااد دابااال داکااتد ،اکااد .خراساااا (، )138۶ااا ،ررسا را،ا اد
جهتگیری مایب ،ا س مت عمدم و یدش ییجاا اشاش دادد اسات جهاتگیری ماایب یاک
سا د مستقل رواشکناخت است کد ،اا مفااییم مرسادب رواشکاناخت مشاتبد ام کادد، .اا قدجاد ،اد
د
مجرا،ددش سا د مر،در ا متغیریای کد غالبا در قیقیقات قیدل ،ررس م کدادا م قداش ا این اویاد
،ا اگای قا د ،د قغییرات قیادل پا ا ادجاداا اگریسات .ایان پاژویش در جساتوجادی ساا د یاا
سا دیای قیدل در یر،نای رفتاریای دین و ،ا یدف پاسخگدی ،د ایان پرساش ااجااب گرفتاد اسات
کد :چد جنبدیای ا ،ا خدرد2یای دین ا در ،ررگسال متیدل م کدادن
رو

پژویش حاضر اکتشاف

است و ،ر مبنای قیلیل مجدد یافتدیای سد پژویش (،هراما احسااشا

 1383غ م ا  138۶خراساا

ا  )138۶ا امای قیدل ااجاب گرفتد است.

جامعد ماری قیقیق ،هرام کامل مرداش و اااش کال ایاراش در ساال ، 138۲اددد اسات.
امداد این قیقیق را  ۲800افر ا  15استاش کشدر قشکیل داددااد .خراساا قیقیق خدد را در
دااشگاد علدب پاید دامغاش ،ا امدادای ،ا حجم  400افر ،د ااجاب رساادد اسات .امدااد غ ما
1. Sinnott, J. D.
2. attitude
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ایر کامل  1۷1وج ا والدین در کهر قم ،ددد است.
متغیریای سنا قیصی ت و قأیل کد در این ادکتار ،ا عنداش متغیریای قیدل ا اها یااد
م کدد یستد اصل پژویش حاضر را قشکیل م دیند.
متغیری کد ع ود ،ر سن در یر سد پژویش مشترک است جهتگیری مایب و ا،عااد ش
یستند کد ،ا مقیاس جهتگیری مایب ،هرام ( )1383سنجیدد م کاداد .ایان مقیااسا ا
 ۶4مادد قشکیل کدد است و جهتگیاری فارد در اسابت ،اا خاداا ااسااشیاای دیگار و ساایر
پدیااددیااای یساات را ماانعک

م کنااد .چهااار پااارد مدش ایاان مقیاااس عبارتااااد ا .1 :

جهتگیری مایب ،ا  ۲8ماددا کد مستقیم و غیرمستقیم را،اد عمیق و قلب ،ا خاداا را،ااد
،ا مردب ،ر اساس مد دیای دین ا اقخاذ رفتاریای قدصیدکدد دین ا عاقبتگرای و قدجاد ،اد
خرت را اشاش م دید  .۲سا ماشاایافتگ مایب ،ا  19مادد کد ویژگ ش قردیادا دودلا و
ااخشنددی ا ادگ و پریشاا خاطر است  .3ار ااددساا ی ماایب ،اا  9ماادد کاد اشاااگر
ار کیا ،مربت ا مناسک ماایب اسات و  .4کاابجادی کاد  8ماادد دارد و مشاخصکنندد
قفسیر کخص ا دستدریای مایب و لاتجدی است.
اعتبار 1پارد مدشیا ،ر اساس لفاای کروابااخ ،ادقرقیاب ،را،ار ،اا 0/93ا 0/8۶ا 0/۷9ا و
 0/5۷گرارش کدد است (،هرام احساش و یمکاراشا ، 1384د اقل ا خراساا

ا .)138۶

روای  2این مقیاس ،ا استفادد ا قیلیل عامل قأیید کدد است .این مقیاس یک امارد کلا
یم دارد کد ،ر اساس ،اریای عامل چهار پاارد مادش در قیلیال عاامل مرقباد دوب میاسابد
م

کدد (،هرام

احساشا  .)1383یمچنینا قیقیقات متعدد کداید فراواا در،اارد روایا ساا د

3

این مقیاس فرایم ورددااد (،هرام احساش و یمکاراشا  1384غ م ا  138۶خراساا ا .)138۶
در پژویش حاضرا ا اط عات حاصل ا ،دکارگیری پرسشاامد س مت عمدم و یادش
ییجاا در پاژویش خراسااا و پرساشاامد قشاخیص سابکیای فر اادپروری در پاژویش
1. reliability
2. validity
3. construct validity
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غ م ایر استفادد کادد اسات .خراسااا یادش ییجااا را ،اا مقیااس رگادیای فراخلقا
اادا دگیری کردد است .این مقیاسا کد ،ر اساس دیدگاد غیرقرکیب سااختد کادد و ا الگادی
پردا ش اط عات قبعیت م کند دارای  30مادد است کد حاصل ش سد امرد قدجد ییجااا ا
قمایر ییجاا و ،ا سا ی خلق است.

1

روش قیلیل داددیا :در این پاژویشا ا،تادا ،اا قیلیال مجادد داددیاای ،هراما احسااش
( )1383در،ارد متغیریای قیدل ا عامل و پرسشیای مرقبط ،ا قیدل کشف کد و در اداماد ،اا
استفادد ا اط عات سد پژویش ،هرام احساش ()1383ا خراساا ( )138۶و غ م ()138۶ا
،د معنا،خش ،د عامل مرقبط ،ا قیدل مبادرت کد.
استخراج عامل مرقبط ،ا قیدل ،ا استفادد ا قیلیل عامل صدرت گرفت .ساایر یافتادیا ،اا
،دکارگیری ضریب یمبستگ پیرسدشا ضریب یمبستگ جرئ ا قیلیل واریاا

چندمتغیری

و قکمتغیری و مدش قعقیب قدک ،د دست مد.
،رای قیلیل عامل مقیااس ا اربافارار  SPSSاساتفادد کاد .ا اجاا کاد ایان اربافارار در
قیلیل عامل پرسشیای کد ،ا طیف لیکرت طراح کددااد میدودیت دارد ( SPSSقیلیال
عامل را ،ر اساس یمبستگ پیرسدش ااجاب م دید کاد ،ارای چناین پرساشیاای مناساب
ایست)ا ا،تدا یمبستگ یای چندرکتدای 2و چندخاادای 3پرساشیای مادش و متغیریاای
قیدل ،ستد ،د مدردا ،ا استفادد ا اربافرار  LISRELمیاسبد کد و در قدب ،عدی ،ا قکیاد ،ار
این یمبستگ یا قیلیل عامل در اربافرار  SPSSاجرا کد.
پ

ا قیلیل و قفسیر داددیاا ،رای اطمینااش ،یشاتر ا اتیجادگیرییا ،اا  5افار ا افاراد

متخصص در رواشکناس مصاحبدای ،د عمل مد.
افتوها

مقاااادار در خاااادر قدجااااد  )0/9۲5( KMOو معنااااادار،ددش مشخصااااد کرویاااات ،ارقلاااات
1. TMMS= Trait Meta-Mood Scale
2. polyserial
3. polychoric
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(χ۲=1۲۷511ا  )p=0/000اشاااش داد کااد قیلیاال عااامل ،اارای کشااف ساااختار یر،نااای
د
مااقری یمبسااتگ مر،ادر کااام مناساب اساات، .اار اسااس قیلیاال عاامل اولیااد ،ااد روش
مؤلفدیای اصل ا مشخص کد  1۲مؤلفد دارای مقدار ویژد ،االقر ا یک یساتندا اماا اماددار
صخردای (ککل  5 )1عامل را پیشنهاد م کند .این  5مؤلفد ،ر روی یم  49درصد واریااا
پرسشیا را قبیین م کنند .ادامد قیلیل ،ر اساس دو یدف مکملا ،د دو مسیر ققسیم کد .در
مسیر اخست پاسخ این پرسش جستوجد کد کد متغیریای قیدل سنا قأیال و قیصای ت
روی کداب عامل یا عاملیای جهتگیری مایب ،ار م کداد .دومین مسیر در جساتوجدی
پرسشیای ا پرسشاامد جهتگیری مایب ا کد ارقباط ،یشتری ،ا متغیریای قیدل داراادا
پشت سر گااکتد کد.
شوی  :1ن ودار سنگر زهای مشاد ر و ژه مؤل وها

 .1مکاشیا ،متغیریای سنا قأیل و قیصی ت روی عاملیای جهتگیری مایب
قجر،ااد قیلیاال ،ااا قعااداد -عاملیااای مختلااف و ،ااد روشیااای گدااااگدش اسااتخراج
و چاارخش عداماالا اشاااش داد کااد ،هتاارین رادحاال ،اارای داددیااای حاضاار ،اار اساااس معیااار
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ساختار ساددا رادحل چهارعامل ،د روش ،یشیند درستامای یماراد ،اا چارخش واریمااک
است (جدول  .)1یمچناینا مشاخص کاد در صادرت حااف چهاار پرسشا کاد در قیقیاق
،هرام ( )1383ا رادحل اهای حاف کدد ،دداد (پرسشیای 1ا 8ا  53و )۶0ا اتیجد ،هتری
حاصل خداید کد.
ج ول  :1ار

و ژه و درص گبیین وار انس

مکاشیا ،سؤالیای پرسشاامد در فضای این چهار عامل ،ا اچد در قیقیق سال 1383

،هراما ،ااد دساات ماادد اسااتا یماااینگ

یااادی اشاااش م دیااد، .هرام ا چهااار عاماال را

،اااد ایااان قرقیاااب اابگاااااری کاااردد اسااات :جهاااتگیاااری ماااایب ا ساااا ماشاایاااافتگ ا
ار اااددسااا ی مااایب و کااابجاادی  .ا مجماادع  ۶4پرسااش فقااط جایگاااد چهااار پرسااش در
قیلیل حاضر قغییر کردد اسات .پرساش ( ۲1خدااادش اماا ،اد جماعات ،هتار ا اما خدااادش
،دقنهای است) ا عامل ار اددسا ی مایب ،د جهتگیری مایب پرسش ( 31من یمادارد
در ادگ امیدوار یستم) عامل دوب ،د عامال اخسات پرساش ( 51در ،رخادرد ،اا مشاک ت
رامش خدد را حفظ م کنم) ا سا ماشاایافتگ ،د ار اددسا ی مایب و پرسش ،( ۷اد اظار
من مایب خرافات را قروی م کند) ،اا قغییار ع ماتا ا عامال لتامجتویی ،اد جهت گیتر
مذهبی قغییر مکاش داددااد .این پرسشیا یمچناش ،ار عامل در خادر قادجه ،اا عاملیاای
قبل اشاش م دیند.
متغیریای سن و قأیلا ،ا ،ار عامل مربت و قیصی تا ،ا ،ار عامل منف ا ،ر ارزندهساز
مذهبی ،ار کددااد، .ا قدجد ،د اینکد در قیلیل داددیا ،د قأیل امرد یک و ،د متأیلابددش امرد
صفر اختصاص دادد کددا این اتای اشاش م دید کد افرایش سن و متأیلکدشا ،ا افارایش
امرد فرد در ارزندهساز مذهبی یمراد است و ،د اظر م رساد ساد عامال دیگار جهاتگیری
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مایب ا مستقل ا سنا قأیل و قیصی ت ،اکند .ممکن است یمبستگ منف قیصای ت
،ا ار اددسا ی دین ا اتیجد یمبستگ منف در خدر قدجد قیصای ت و سان ()r= -0/41۲
،اکد کد ،ا قدجد ،د دامند وسیع سن ( 8۷سال) در امداد ،هرام دور ا ااتظاار ایسات .کااید
این فرض این است کد یمبستگ قیصی ت ،ا ار اددسا ی دین ا پ ا کنترلکردش سن ا
، -0/۲۲5د  -0/135قغییر یافت.
 .۲کشف پرسشیای مرقبط ،ا سنا قأیل و قیصی ت در پرسشاامد جهتگیری مایب
،هترین رادحل کد یدف استخراج پرسشیای مرقبط ،ا متغیریای قیادل را قاأمین کاردا
رادحل پن عامل ،د روش ،یشیند درستامای و ،اا چارخش ا،لیماین ،ادد، .اا اساتفادد ا ایان
روشا ع ود ،ر چهار عامل کد ،ا عاملیای چهارگااد  1383قا،ل مقایسد یستندا یک عامل
جداگااد کامل متغیریای سنا قیصی ت و قأیل ایر اساتخراج کاد، .اا اینکاد یایچ یاک ا
پرسشیا ،د طدر خاص در یرمجمدعد این عامل قرار اگرفتا ،ار عامل  10پرساش ،ار ایان
عامل در خدر قدجد است (جدول ، .)3ار عامل متغیر قیصی تا معکادس دو متغیار دیگار و
این  10پرسش است.
حضدر سد متغیر مهم قیدل اشاش م دید کد این عامل معرف جنبدای ا قیدل است .در
قدب اول ،رای کناختن این عاملا این  10پرسش ،د طدر خاص قیلیل عامل کد و در اتیجد
،د دو یرمجمدعاد ققسایم کاد کاد در جادول ، 3اا الاف و ب مشاخص کاددااد .خاطراشااش
م کدد پرسشیای 5ا  ۲1و ۶۶ا ع ود ،ر مجمدعد یادکدد در عامل دیگار یام ،اار در خادر
قدجه داراد.
،ا جمع امردیای پرسشیای فدق سد امرد ،د دست مد کد در این گرارش قا پیش ا ،یث
د
و اتیجدگیری مدقتا عامل الفا عامل ب و عامل قیدل ا اامیدد م کداد.
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ج ول  :2بارهای عاملی پرسشها و متغیرها

یمبستگ ، 0/553ین عاملیای الف و ب اشاش م دید کد این دو مجمدعد پرسش ،اا
وجدد مجرا،ددشا ا یک عامل کل قر اکباع کددااد .دلیل دیگر این مدعا یمبستگ یکساا
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است کد این دو عامل ،ا سن و قیصی ت اشاش داددااد (جدول  .)4ایر یمبستگ الاف و ب
در امداد غ م ا  0/۶۷3و در امداد خراساا ا ،را،ر ،ا  0/5۷4است.
ج ول  :3پرسشهای مرگبط با عامی ج

و بارهای عاملی آنها

ج ول  :4ه بست ی سن و گحصیالت با عامی گحولی و اجزای آن

داددیای خراساا و غ م ا لیاظ را،اد سن ،ا عامل قیدل یماینگاادا اما در قضااد
،ا اتای حاصل ا داددیای ،هرام قرار م گیراد، .د ایان قرقیاب کاد یمبساتگ یای ایان دو
امداد یم ا لیاظ مقدار ا یمبستگ یای امداد ،هرام پایینقرادا یم ع مت اها معکدس
کدد است (جدول  .)5کاید ،د این دلیل کد امداد این سد قیقیق ا لیاظ سن معادل یکدیگر
ابددد است .امداد خراساا کامل افاراد  1۶قاا  ۲9ساالد و امدااد غ ما  ۲5قاا  5۶ساالد و
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،دقرقیب دارای اایراف استاادارد  1/۶4و ، 4/۷۲ددد است .حال اکاد امدااد ،هراما سانین
 13قا  100را ،ا اایراف استااداردی معادل  14/5۲در ،ر گرفتد است.
ج ول  :5ه بست ی عامی گحولی و اجزای آن با سن در دادههای راسانی و المی

این اکتد ایر کد عامل الف در داددیای غ م و خراساا ا ،ا سن یمبستگ معنادار ادارد
قأمل،رااگیر است.
،ا استفادد ا داددیای خراساا م قداش یمبستگ عامل قیدل و اجرای ش را ،ا س مت
عمدم و یدش ییجاا میاسبد کرد .عامل قیدل و اجرای ش در را،اد ،ا یدش ییجاا و
د
س مت عمدم کام یماینگا اد .یمبستگ اها ،ا قدجد ییجااا معناادار ایساتا اماا ،اا
قمایر ییجاا و ،ا سا ی خلق یمبستگ معنادار و مربت داراد .در این ،ینا عامل ب ،یش ا
الف ،ا ،ا سا ی خلق یمبستگ دارد .قمام یمبساتگ یای عامال قیادل و اجارای ش ،اا
س مت عمدم و عناصر شا معنادار و منف است (،ا یاد وری ایان اکتاد کاد در پرساشاامد
س مت عمدم ا امرد پایینقر معادل س مت ،یشتر است) .در قمام مدارد مقدار یمبساتگ
مر،دط ،د عامل ب ،یشتر ا عامل الف است (جدول .)۶
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ج ول  :6ه بست ی عامی گحولی و اجزای آن با هو

هیجانی سالم ع ومی

مقایسد عامل قیدل ا لیاظ سبک فر ادپروری در داددیای غ م اشاش داد کاد قفااوت
والدین دارای سبکیای سلادجدا سهلگیر و مقتادر ا لیااظ عامال قیادل معناادار اسات
(F=53/58ا  .)p=0/000میااگین این سد گرود والدینا در عامل قیدل ،ادقرقیاب ،را،ار ،اا
19/4ا  ۲0/8و  ۲8/۷است .مدش قعقیب قدک ا فقط قفاوت گرود مقتدر ا دو گرود دیگر را
معنادار اشاش داد .قیلیل واریاا

چندمتغیری ایر قفاوت سد گرود والدین را در عاملیای الف

و ب قأیید کرد ( .)p=0/000قعقیب این اتیجد ،ا استفادد ا قیلیال واریااا

قاکمتغیاری و

مدش قدک اشاش داد کد در خصدص عاملیای الف و ب ایر قفاوتیای معنادار منیصر ،اد
،یشتر،ددش میااگین گرود مقتدر ا دو گرود دیگر است.
مسئلد دیگر ،رای کناختن عامل قیدل را،اد ش ،ا سایر ا،عاد جهتگیری ماایب اسات.
یمبستگ عامل قیدل و اجرای ش ،ا امرات جهتگیری ماایب ،ار اسااس داددیاای ساد
قیقیق میاسبد کد .ا اجا کد عامل قیدل و اجرای ش در این خصدص ا یک الگد پیاروی
م کنندا ،رای رعایت اختصار فقط یمبستگ یای مر،دط ،د امرد کل عامل قیدل گارارش
د
کدد است .یافتدیای مرقبط ،ا سد پژویش کام در قأییاد یکادیگر اسات .یمبساتگ عامال
قیدل ،ا امرد کل جهتگیری مایب ا پارد مدش جهتگیری ماایب و ار اددساا ی دینا ا
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مربااتا معنااادار و ،ساایار ،اااال اساات .عاماال قیاادل ،ااا سااا ماشاایافتگ در یاار سااد قیقیااق
یمبستگ منف و در خدر قدجد دارد .یمبستگ ،ا کابجدی در یر سد قیقیق کم است و در
خصدص داددیای غ م معنادار ایست (جدول .)۷
ج ول  :7ه بست ی عامی گحولی با ن ره الی و مؤل وهای جه فیری مذهبی

بحث و گ سیر

،ا در اظر داکتن ارقباط معنای ،ین پرساشیای عامال قیادل دو فرضاید را م قاداش در،اارد
مفهدب یر،نای این عامل مارح کرد .ما ا،تدا یر یک ا دو مفهدب را مستقل ا دیگری قشریح
م کنیم و در قدب ،عدی ،ا قکید ،ر اقد دروا مبتن ،ر قلدییات پرسشیا و اقد ،یروا مبتن
،ر ارقباط عامل ،ا سایر متغیریاا مفهدب مناسب را ،رم گرینیم.
فرض اول، :ار عامل پرسش ( 5خدش،خت و ساعادت فقاط ا طریاق ماایب ،اد دسات
م ید) ،ر متغیریای قیدل ،د اید چشمگیری ،یشاتر ا ساایر پرساشیا اسات، .اا دقات در
مضمدش ماددیا م قداش دریافتا ایان پرساش پیداددینادد ساایر پرساشیای ایان مجمدعاد
است .در این جملد خدش،خت و سعادت مارحا و راد رسیدش ،د ش ،د مایب منیصر کادد
است .پرسشیای  4۲و  51جنبدیای ا این خدش،خت را منعک

م کنناد پرساشیاای

۲1ا ۶۶ا ۶۷ا  ۶8و 5۶ا پایبندی ،د سلدک دینا را ماارح م کنناد و دو پرساش  4۷و 5۷

،یااگر سرمایدگااری رواا اایصاری ،ر روی مایب یستند.
مفهدب دقیق این عامل ینگام روکن م کدد کد پرسشیای فدق ،ا پرساشیای کاد ،اا
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اها مشا،دااد اما در این عامل ،ار اشدداادا مقایسد کدد.
مضمدش پرسش ( 5۷یدف من ا ادگ فقط کسب رضای خدا است) ،د پرسش ( ۶4مان
سع م کنم کاریایم را ،رای رضای خدا ااجاب دیم) ،سیار اردیک است و یار دو متعلاق ،اد
عامل جه گیر مذهبی یستند .اما پرسش ، ۶4ر عامل قیدل ،ار اشدد است، .این مفهادب
این دو مادد قفاوت مریف وجدد دارد .در حال کد در مادد  ۶4ا قا ش ،اد منظادر کاارکردش
،رای رضای خدا سخن رفتد استا مادد  5۷ا رسیدش ،د قرا ی ا قیادل حکایات دارد کاد در
ش ادقنها این سع قبدیل ،د رگد کخصیت پایداری کدد استا ،لکد ،ا جایگرینکدش عباارت
«یدف ا ادگ » ،د جای «کاریا»ا مدقعیت جساتوجدی رضاای خادا را ا حالات میااط در
ادگ ،د مییط ،ر ش قغییر دادد است، .د این قرقیبا در قفااوت ،این ایان دو ماادد ،دوضادح
ادع حرکت قیدل ،د سمت سا ماشدی ادگ ،ر میدر ماد دای دینا دیادد م کادد، .اد
عبارت دیگرا سع در ااجابدادش کاریا ،رای رضای خدا در قماب سنین دیدد م کاددا اماا در
سنین ،االقر است کد رضای خدا را میدر ادگ قراردادش افرایش م یا،د.
مضمدا کبید ،د پرسش ( ۲1خداادش اماا ،اد جماعات ،هتار ا اماا خدااادش ،ادقنهاای
است)ا در پرسش ( ۲9من یمیشاد اماا ب را اول وقات و در جماعات م خاداام) قکارار کادد
است .یر دو پرسش متعلق ،د عامل ارزندهساز دینی است .در یر دو پرسشا قدجد ،اد اماا
د
جماعت (کد غالبا کاامل اماا اول وقات یام م کادد) ار شگاااری کادد اسات .قفااوت دو
پرسش در این است کد در پرسش  ۲1ار کیا ،یک عمل ا عملکرد خادد فارد قفکیاک کادد
است، .د عبارت دیگرا فرد در این جملد در قیاس ،ا مادد  ۲9اذعاش م دارد کاد« :حتا اگار
ماان یاام ایاان کااار را ااجاااب ااادیما امااا جماعاات ا فاارادا ،هتاار اساات» .در اینجااا قیاادل ا
ار شگااری رفتار خدد ،د سمت ار شگااری مالق رفتار درست دیدد م کدد.
سد مادد ( 4۷من یمدارد در حال قدجد ،د خدا یستم) و ( 9من ییچگااد احسااس قنهاای
ام کنما چدش معتقدب خداواد یمراد من است) و ( 1۷من حضدر خادا را در اادگ احسااس
م کنم) اکتراک معنای داراد و یر سد متعلق ،د عامل جه گیر مذهبی یستندا اما فقاط
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مادد  4۷دارای ،ار در خدر قدجه ،ر عامل قیدل است .در حال کد قدجد ،د خادا در ماادد 9

،د عنداش ادع کیدد مقا،لد مارح کدد استا در پرسش ، 4۷د یک رگد پایدار کخصیت ارققا
پیدا کردد است .مقایسد ماددیای  1۷و  4۷ایار ایان احتماال را پایش م کشاد کاد احسااس
حضدر خدا سر غا ی ،رای قدجد دائم ،د خدا است کد در مرقبد ،االقری ا قیادل قارار دارد و
،یشتر مستلرب قغییر عمق کخصیت است.
کاید ،تداش این عامل را رواش،ندای 1قیت عنداش سعادتجدی ماایبمیادر 2دااسات کاد
م قداش دو جرء الف .سرمایدگااری کاناخت  -عااطف و ب .سارمایدگااری رفتااری را در ش
،ا کناس کرد.
فرض دوب :در  8پرسش ا این  10پرسش ارجاع ،د «من» قکرار کادد اسات .اردیاکقرین
مفهدب رواشکاناخت کاد ا قدجاد ،اد چناین قراکما ا خادد -ار اددساا ی ،اد ذیان متباادر
م کددا خدددوستداری است .ا اینرو ایان فارض ماارح م کادد کاد ،ایاد عامال مر،ادر را
خدددوستداری مایباما 3اامید یعن ویژگ کخص کد رفتاریا و ار اددسا ییای دینا را
ّ
میمل ،رای قیقق قماای ت خدددوساتدارااداش قارار دادد اسات، .اا قبادل ایان فارضا دو
پرسش دیگر ( ۲1و  )5راا کد در اها اکارد مستقیم ،د من اشددا م قداش چنین قفسایر کارد:
در پرسااش  ۲1ماادقعیت کااد در ش امکاااش ارضااای قمااای ت خدددوسااتدارااد وجاادد دارد
ار شگااری کدد است و اما پرسش  5در اصل ،یاش کل یادف متعاال اسات ّاماا کاخص
خدددوستدار ش را در ادع چارچدب ،سیار میدودقر قمای ت فردی خدد دابال م کند.
ار کیا ،فرضیا :یر دو فرضید فدق قادر ،د قدجیاد ااساجاب درواا پرساشیاا یساتند.
اکندش م قداایم ،ا مراجعد ،د اط عاق کد در،ارد عامل قیدل جمع وری کرددایما ا ،این دو
احتمال فدقا ش را کد ،ا واقعیت ،را ش ،یشتری دارد ،رگرینیم.
1. scheme
2. religion-oriented triumph-seeking
3. religion-like narcissism
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یمبستگ عامل قیدل و یر دو جرء ش ،ا سا مت عمادم و  5پاارد مدش ش در جهات
س مت معنادار است.
ا سدی دیگرا این یر سد امرد ،ا قمایر ییجاا و ،ا سا ی خلقا را،ااد مساتقیم معناادار
اشاش م دیند.
افروش ،ر اینا یر سد امرد ،د طدر معناداری در والدین کد سابک فر اادپروری مقتدراااد را
گرارش داددااد ،یش ا والدین سهلگیر و سلادجد است.
اگر ،د اکات فدق این مالب را یم اضافد کنیم کد عامل قیدل در یر سد امداد کمتارین
یمبستگ (و در صدرت وجدد منف ) را ،ا عامل کابجدی اشاش دادد استا درم یا،یم کد این
عامل ام قدااد گدادای ا خدددوستداری ،اکد و فرض اول را معقدلقر خداییم یافت.
اما مسئلد کبایت مایری سعادتجدی ،د خدددوستداری پا،رجا است، .د عبارق ایان 10

مادد ،رای سنجش خدددوستداری دارای روای صدریا اماا فاقاد روایا ساا د یساتند .کااید
،هترین قبیین این ،اکد کد القاکنندد خدددوستداری ،ددش در خصدص مجمدعادای پرساشا
گناد مددا یا ایست .ممکن است ،تاداش کسا را کاد ،اد کاکل ارقجاال خادد را پایبناد ،اد
مایب معرف م کندا خدددوستدار دااستا اما مجا ایستیم ایان حکام را ،اد کسا قعمایم
دییم کد پاسخ پرسش را کد دیگراش مارح کرددااد م دید.
کداید ،یشتر روای ، :رای ،ررس ،یشتر روای اابگااری فدق  10پرسش مااکدر ،اد  5افار
عرضد کد کد عبارت ،دداد ا مؤلف مدش (دکتر ،هرام )ا یک دااشجدی دکتری رواشکناس
خاام و یک دااشجدی دکتری و دو کارکناس رواشکناس قا .ا،تدا ا کرکتکنندگاش خداستد
کد ،د پرسشیا پاسخ دیند .سس

قجر،د اها در پاسخگدی ،د پرسشیا وارس کاد .پا

ا

قشریح این مالب کاد پرساشیا ،اا روکا مااری ا مجمدعادای ،اررگقار قفکیاک کاددااد
خدایش کد کد در کناسای عامل یر،نای پرسشیا ،د پژویشگراش یاری رساااند .پرساشیا
،ااد کااکل ،ااا مااارح کااد و متناسااب ،ااا پاسااخیای کاارکتکنندگاش ادامااد یافاات .چنااد ،ااار
مصاحبدکدادد ،رای قرارگرفتن در مسیر پژویش ،د طبقد،ندیکردش پرسشیا قشدیق کد .در
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ا قشادیق ،اد

این مداردا مصاحبدکداددیا کار را ،ا طبقدیای  4یا  5قای کروع کردااد و پا
د
قرکیبکردش طبقدیا در طبقدیای گسترددقرا اهایتا ،د یک مفهدب واحد دست یافتند .در پایاش
قفسیریای میقق ،رای ماالعد در اختیار کرکتکنندگاش قرار گرفتا و در،اارد ش اظرخادای
کد و ،د کمک اها ،ا اظریای خددکاش مقایسد کد.

قفسیریا یمسدی ،سیار داکت .یمد کرکتکننددیا ااساجابداکاتن پرساشیا و داکاتن
عامل

یر،نای را قأیید کرداد (پاسخ ،د یک جداب دیگری یم یستا ،اد یام مر،دطااادا ،اد

دابال یم یستند) یمگ ،د پیدادداکتن اعتقاد و اعمال دین ،ا خدش،خت اکاارد داکاتند
(کساا در این مقیاس امرد ،االی م گیراد کد معتقداد مایب م قدااد در ادگ اقش مربت
داکتد ،اکد و عاقبت،دخیری را ،د یمراد دارد) و در اهایت یمادا قفسایریای میقاق را قأییاد
کرداد .یمچنینا در اینکد پرسش کشم ،یش ا سایر پرسشیا امایندد عامل مر،دط اسات و
پیداددیندد سایر پرسشیا ،د کمار م رود اقفاق اظر وجدد داکت.
قبیین یک ا مصاحبدکدادگاش ا ارقباط این عامل ،ا سن این ،دد کاد ،اا اردیاککادش ،اد
مرگ و پیش،ین عقد،تا گرایش ،د مایب افرایش م یا،د و این مدضدع را ،د مفهدب امید در
،را،ر ااامیدی در اظرید اریکسدش پیداد داد (من ا ادگ راض و خشنددب) .در این خصدصا
یک ا پاسخ دیندگاش ایر پیشنهاد داد این مصاحبد ،ا افراد سنین ،االقر ایر صدرت گیرد .یارا
قجر،یااات خاص ا داراااد کااد جداشقریااا ،ااا اهااا کاانا ایسااتند .وی ایاان مال اب را ا مقایسااد
دیدگادیای فعل ،ا ،اوریای چند سال قبلش اتیجد گرفت.
دیگر یافتدیا :این ،ررس اشاش داد کد سا دای ،د ااب سعادتجدی مایبمیدر وجدد دارد
کد در طدل سنین ،ررگسال ،د رام و ،ا ادساشیای یاد قیدل م یا،د و منسجمقر و قاطعقر
م کدد .افرایش ساح سعادتجدی مایبمیدر ،ا ،هبدد س مت رواا در ا،عاد مختلاف ش
یمراد است .در خصدص یدش ییجاا ایر در دو ،عد قمایر ییجاا و ،ا سا ی خلق وضع ،د
یمین مندال است .البتد این مدضدع کد در این را،ادیا کداب متغیر اقش علت و کاداب اقاش
معلدل را ایفا م کندا یا امکاش قعاملیای پیچیددقر ،ین اهاا مستلرب قیقیقات ،یشتر است.
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اینکد سعادتجدی مایبمیدر ا قدجاد ییجااا مساتقل اسات اماا ،اا قماایر ییجااا و
د
،ا سا ی خلق مستقیما در را،ااد اساتا جاای قأمال ،یشاتری دارد .در درجاد اخساتا ،ایاد
دااست کداب یک ا این سد ،عد یدش ییجاا ا ،یشتر ا قیدالت ،ررگسال قأثیر م پایراد و
ّ
پ ا ش ،ایاد عدامال ماؤثر ،ار ایان قیادل مشاخص کادد قاا ،تاداش اقاش علا یاا معلادل
سعادتجدی مایبمیدر را ،ا کناخت.
ا ،ین دو جرء سعادتجدی مایبمیادرا سارمایدگااری رفتااری ،ایش ا سارمایدگااری
کناخت  -عاطف ،ا یدش ییجاا و س مت عمادم در ارقبااط اسات .گاد اینکاد قاا وقتا
ریاکدش قدجد فرد ا غیرخدا و قدجد اایصاری ،د او ،ا سلدک عمل ،ر اساس مد دیای دین
یمراد اشددا اثر رواا و اجتماع ش کامل ام کدد.
یافتااد در خاادر ،یااث ایاان ،ررسا ا یمبسااتگ معکاادس سااعادتجاادی مااایبمیاادر ،ااا
قیصی ت است .این یمبستگ ،سیار ااچیر است و ،ا کنترل سنا ،د  -0/1کایش م یا،د.
این مقدار معادل یک درصدا واریاا

مشترک است کد جای ،ارای اتیجادگیری قاأثیر منفا

قیصی ت ،اق ام گاارد کاید ،ا این قلدییات کد سا د سعادتجدی مایبمیدرا مساتقل
ا ساح قیصی ت رسم افراد قیدل م یا،د.
***
،ر اساس یافتدیای قیقیقا سعادتجدی مایبمیدر را م قداش چنین قعریف کرد:
قعریف :سعادتجدی مایبمیدر رواش،نادای فراگیار در کخصایت اسات کاد ،اا کنشا
کناخت ا عاطف و رفتااریا را،ااد فارد را ،اا خاددا خاااداددا دوساتاشا وقاایعا عداطاف و در
مجماادع کاال ااادگ ا ،اار میاادر ارقباااط ،ااا خاادا و در چااارچدب قعااالیم و دسااتدریای دین ا
سا ماشدی و یدایت م کند.
پژویش حاضر ا لیاظ ادع اگااد ،اد قیادل دینا و روش جساتوجدی ش قاا گ دارد .ا
سدی دیگرا ا،رار ،دکاررفتد در ش ا فرینگ اس م  -ایراا استخراج کدد است .پ

دور ا

ااتظار ایست کد اتداش ارقباط مستقیم ،ین اتای حاضر ،ا پژویشیای پیشین ،رقرار کرد .اما
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م قداش در حد خادط کل یمگرای یای این مفهادبپردا ی را ،اا اد،یاات رواشکناسا دیان
مشخص کرد.
پژویشیای یادی اشاش داددااد ،سیاری ا مردب ،رای رسایدش ،اد معناا ،اد ماایب روی
د
م وراد و اساسا معنا،خش ،د اادگ یکا ا کنشیاای اصال ماایب میسادب م کادد
(پارگمناتا، .)199۷ 1ر اساس اصل حفظ ار ش 2کد یدفدینگ 3ش را ،یااگر قمایل ،نیادین قمااب
سنتیای دین م داادا وقت دین ااب و اصیل ،اکدا یمد عناصر حیاات روااا ،اا یکادیگر
جمع م کداد و ،ا چناش یماینگ و ایروی پیش م رواد کاد ،اداادرت در عرصادیای دیگار
دیادد م کادد (وولاافا  .)138۶مفهادب ساعادتجدی مااایبمیادر ،اا قمامیاات 4کخصا کااد
اریکسدش در،ارد خرین مرحلد ادگ مارح کرددا قا،ل مقایسد است (منصدر و دادستاشا .)13۷4
البتد ،ا این قفاوت کد مفهدب فضیلت خرد 5اریکسدش کد پیامد غلبد قمامیت «من» ،ر ااامیدی
است (وولفا )138۶ا در چارچد ،ااسدق میدود م مااادا اماا ساعادتجدی ماایبمیادر ا
اعتقاد ،د الیدت قغاید م کدد.
ایمیاات اتیجااد ایاان پااژویش در درجااد اخساات اظااری اساات .ا اجااا کااد پرسااشیای
د
قشکیلدیندد عامال ساعادتجدی ماایبمیادر ،اد کاکل کاام اکتشااف ا پرساشاامد
،هرام استخراج کدداادا احتمال وجدد اشااگریای دیگاری ،ارای ایان عامال کاد ،اد علات
فقااداش ش در پرسااش اامد در یرمجمدعااد اهااای قاارار اگرفتااد ،اکااند ،اااق اساات، .نااا،راینا
د
پرسشیای میل ،یث اباید مستقیما ،د عنداش مقیاس ،رای سعادتجدی مایبمیادر ،اد
کار رود، .رای دستیا، ،د ایداف کار،ردی ال ب است ،ا الهاب ا پژویش حاضرا مداد دیگری
کد احتمال م رود قعیینکنندد سعادتجدی مایبمیدر ،اکند ،د مجمدعد اضافد کادد و در
1. Pargament, K.
2. conservation of value
3. Höffding, H.
4. integrity
5. wisdom
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پژویش مستقل پشتدااد رواشسنج ا،رار جدید فرایم گردد.
قلدیح اظری ،یث فدق این است کد ممکن است ،ا اضافدکادش مادادی قاا د ،اد مقیااسا
مشخص کدد کد سعادتجدی مایبمیدر خدد یرمجمدعدای ا ساا دای ،اررگقار اسات.
مقایسد ویژگ یای رواش،ند سعادتجدی مایبمیدر ،اا سااختیای کاد در قار ش ا طریاق
ویژگ یای قدصیف کدد (اظیر اچد در ا،تدای سدرد مؤمندش در وصف مؤمناش مادد اسات)
م قدااد غا مسیر پژویش جدیدی ،اکد.
ق ردانی

جا دارد مراقب سساس و احتراب خدد را ارار عریراا کنیم کد این کار ،دوش مساع ااش صدرت
ام پایرفت .دکتر یادی ،هرام احساشا قای امیرحمرد خراساا و خاام سامید غ ما کاد
،ا در اختیار قراردادش داددیاای خادد ،ارای قیلیال مجادد ماا را ریاین الاااف خادد کردااد و
دوستاا کد در ،خش مصاحبد کیف ما را ا دیدگادیای الهاب،خش خدد ،هردمند ساختند.
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