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 چکیده

 روان سانجیهاای بررسی ويژگیدر اين مطالعه 

ماورد  عنويات کودکاانداری و مدينپرسشنامه 

ايان نساهه اصالی  بررسی قرار داده شده اسات.

عامال  دوسؤال اسات کاه  37پرسشنامه شامل 

)مقابله مبتنی بر ايمان  معنويت کودکانمؤثر بر 

را انادازه ها/حمايت اجتماعیِ ماذهبی( و فعالیت

آماوزان جامعه آمااری پاژوه ، دانا . گیردمی

 1395-1394 در سااال تحصاایلی ابتاادايی پساار

 نفااار باااود.  2200هاااا کاااه تعاااداد آن بودناااد

آماوزان نفر از دانا  325های پژوه  آزمودنی

 گیاریبودند کاه باه روش نموناه مقطع ابتدايی

و با اساتفاده از  ایای چند مرحلهخوشه تصادفی

انتهاب شدند. برای بررسی روايی  جدول مورگان

Abstract 

In this study, we investigated the 

psychometric properties of the 

Religion and Spirituality 

Questionnaire for Children. The 

original version of the questionnaire 

consists of 37 questions that measure 

two factors affecting children's 

spirituality (coping with faith and 

religious activities / social support). 

The statistical population of the 

study consisted of 2200 elementary 

male students in the academic year 

2015-2015. Subjects were 325 

elementary students who were 

selected by multistage cluster 

random sampling using Morgan 

table. The validity of the 

questionnaire was investigated by 



 
 1399 پايیز، 34 ، شمارةنهمدورة پژوهشی روان سنجی،  -فصلنامه علمی                          134

 

 مقدمه 

حققای  و رابطه آن باا الاتمت باایارز از م 2و مذهب 1نتایج تحقیقات مختلف در حوزه معنویت

گذارز کننا  قرن اخیر را بر آن داشت تا قرن حاضر را قرن بازگشت به مذهب، معنویت و اختق نام

هاز بایارز بع  معنویات نیاب باه ما س زیااتی روانای که اخیراً در پژوهش(. چنان1388)دباغی، 

)کوه  و اجتماعی اضافه ش ه و م س چهارگانه زیاتی روانی اجتماعی معنوز را بوجود آورده االت 

( 2012، 4(. زیرا معنویت با التمت رابطه مثبت داشته )االاررو،، االالیتر و ج ا 2003، 3کوئنیگ

وجاودز  ابعاادمعنویت، هاته مرکابز (. 1997، 5و بر آن حتی در کودکان نیب تأثیرگذار االت )پهلر

ارز هااز مناالاب الاازگاناان االت؛ و ایجاد و پیشرفت احااس معنویت، مم   االات ی ای از راه

و مفااهیمی چاون رو ،  اتتوان  دربرگیرنا ه موضاوعده  که معنویت میها نشان میمطالعه. باش 

ذهبی، ر مائدی ، مذهب، احااس و عاطفه، مهرورزز، ایمان، عباادت، عا الت، عقایا  و اف اار، شاعا

                                                           

1. Spirituality  

2. Religion  

3 . Cohen & Koenig 

4 .  S prung,  S liter &  J ex 

5.  Pehler 

باه  اکتشاافیاز روش تحلیال عااملی  رسشنامهپ

های اصلی و از روش آلفای ه مؤلفهروش تجزيه ب

  کرانباخ برای بررسی میزان پايايی استفاده شاد.
باا های به  تحلیل عاملی نشاان داد کاه يافته

تحلیل عاملی سؤاالت و چرخ  نتااي  باا روش 

شود که تعداد اين مؤلفه آشكار میدو واريماکس 

های به دست آمده و نیز سؤاالتی که با اين مؤلفه

بار عاملی بااليی داشتند تا حد زيادی باا ها مؤلفه

اسات.  همهاوان هاای ماؤلفین پرسشانامهيافته

همچنین مشهص شد که هم کال پرسشانامه و 

هم تمام آزماون هاای فرعای از باريي پاياايی 

  بااليی برخوردار هستند

 تحلیاال عاااملی اکتشااافی،   کلیدددی هایواژه

 داری، معنويت، کودکاندين

exploratory factor analysis with 

principal component analysis and 

Cronbach's alpha method. The 

findings of factor analysis showed 

that by factor analysis of the 

questions and rotation of the results 

it was revealed by the two-

component Varimax method that the 

number of these obtained 

components and the questions with 

these components had high factor 

loadings to a large extent. The 

questionnaire is consistent with the 

authors' findings. It was also found 

that both the whole questionnaire and 

all sub-tests had high reliability 

coefficient 
Keywords: Exploratory Factor 

Analysis, Religion, Spirituality, 

Children 
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 گی باه گفتاه ز مایتر، معنویاات زنا(. 2013، 1)اومانق، آزادز، از خودگذشتگی و ایثار باش  اخت

با خود، دیگران، طبیعت و خ از متعاس،اثرگاذار االات و تجرباه روابط کن  و در اناان را کنترس می

هااز مختلاف زنا گی او را تحات عبارتی، هر فردز داراز بع ز معنوز االت که جنبهبه  .شودمی

راارچگی او از از آدمی االت که بیاانگر ارتبااو و ی معنویت جنبه(. 2014، 2)میلر ده تأثیر قرار می

دها  و وز را از محا وده باش . ای  ارتباو و ی رارچگی به اناان امی  و معنا مایبا عالم هاتی می

معنویت به مثاباه یا  (. 1393بولهرز، نظیرز و زمانیان، برد )زمان، م ان و عتیق مادز فراتر می

توانا  باا کما  آن فرد میباش  که به هنگام بروز هرگونه ش ات و نامتیمتی، از میراهبرد مقابله

هاز شاناختی کاه اهمیت عامل فشارزا از طریق ارزیابی(. 2013، 3)پون   تعادس خویش را حفظ نمای

هاز فردز، مانن  کنترس فاردز و باورهااز وجاودز و معناوز قارار دارد تحت تأثیر باورها و ارزش

فشارهاز روانای وارده گون مقابله، هاز گوناشود. افراد بر مبناز منابع در دالترس و از راهتعیی  می

هااز شاناختی مهمای را توان گفت که باورها، ارزیابیکنن . از ای  دی گاه میخود را م یریت می بر

دهن  و از ای  رو معنویت میتوان  به افراد کم  کن  تا وقاایع منفای را باه در فراین  مقابله قرار می

ویت ح  قویترز از کنترس را ایجاد مینمای  که از ای  راه شیوه متفاوتی ارزیابی نماین  بنابرای  معن

 به الازگارز روانی، کاهش اضطراب، بهبود کیفیات زنا گی و در نتیجاه کااهش فشاارخون کما  

عاتوه بار ایا  مشاخه شا ه کاه  (.1393کلهرنیاگل ار، بنی جمالی، بهرامی و هم اران، کن  )می

 ان و پیشگیرز از رفتارهاز پر خطار آناان تأثیرگاذار باورها و اعماس مذهبی وال ی  بر التمت فرزن

شود. هاز دین ارز بایار مهم تلقی میهاز اولیه دین ارز و نقطۀ آغازی  جوانهشناالایی پایهاالت. 

بنابرای ، توالعه دامنه مطالعات از ببرگاالی باه دوره کاودکی، باه ویاژه اوایال کاودکی و طفولیات 

خاود را  هاازهاز خود عموماً آزماودنین رش  دینی در پژوهشن . محققاکاهمیتی االاالی پی ا می

از که همگرایی زبان و تف ر تا حاا ودز آغاااز شا ه و از بی  کودکان اله الاله و باالتر؛ یعنی دوره

توان در ای  زمینه از طریق گفتگاو از ان یشاه و عواطاف دینای کاودك آگااه شا  و اطتعااتی می

توان  اثارات قاوز هاز معنوز و دینی می. تجربه(1395)نوذرز،  کنن میرا به دالت آورد، گبینش 

قی آنها را تحت تأثیر قرار ده ، ارتباطات اجتماعی آنهاا را تدر زن گی کودکان داشته باش ؛ رش  اخ

و  4، پتنتی او،، فاوک باارن )و راه ارتباو با خویشت  و رفتارهایشان را تنظیم نمای . . تقویت کن 

هاز غیر معناوز  ماذهبی پارورش مییابنا ، بیشاتر باا کودکانی که در خانواده(. 2000 ،هم اران 

ت و رموز معنویت را در الاشون  و پاالخ ای  الؤیباس الهی مواجه میالتی درباره خ اون  و ذات االالؤ

 .یابنا هاز کاذب دالات مایو چه باا به معنویت(. 1995، 5و مور فولتون)کنن  جامعه جاتجو می

                                                           

1 Oman D 

2 Miller 

3 Pond MF 

4 Barnes, LL. Plotnikoff, GA. Fox, K 

5 Fulton, RB. Moore, CM 
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ان کودکی با تمرکب ویژه بر روز دوره اوایل کودکی، اولی  فرصت براز مهیانمودن شرایط ماؤثر دور

بر رش  و ت امل معنوز کودك و انتقاس آموزههاز مذهبی و معنوز االت، زیرا شخصیت ببرگااالی 

 خا ا مورد در ان یشی ن و دینی (. بنابرای  رش 1393)عبیبز،  گیردکودك در ای  دوران ش ل می

 کودك براز رش  دوره طوس در که االت ت ریجی و اجتماعی فراین  ی  بل ه نیات؛ دالتورز رزام

 تاا کننا مای کما  کودکاان باه هماااالن و ماج  خانواده، فردز، میان هازبافت. افت می اتفاق

 و خ ا درباره فهمی به راه ای  از و کنن  بیان الطبیعی ماوراء موضوعات مورد در را خود هاز دی گاه

 گیارد می ش ل تعامتت ای  در که کودك هاز ان یشه عتوه، به .یابن  دالت دینی موضوعات دیگر

 دارنا  بااور را خ ا که کودکانی مورد در تف ر تأثیر. دارد پی در ج ز تربیتی آثار و االت مهم بایار

 «خا ا از  گفات الاخ  آن در کاه کارده احاطه را آنها فرهنگی یا هاتن  ایمان با هاز خانواده از و

 غایی امر عنوان به بحث، مورد معنوز موجود که شود می برجاته واقعیت ای  با االت، عادز امرز

 اعتقاادز جامعاه باه نیاب و متعاالی موجاود باه را کودك و شود می گرفته نظر در مل وتی وجود و

 (.1390؛ به نقل از نوذرز، 2005 پارك، و پالوتبیان) ده  می پیون  ترز گاترده

ران در دو دارز در کودکان و تاثیرز که معنویترای  با توجه به اهمیت معنویت و دی بناب

دکی کودکی بر میبان معنوز بودن در ببرگاالی خواه  گذاشت، النجش معنویت در دوران کو

ت کودکان تهیه (  اببارز را براز النجش معنوی2011کن . در همی  راالتا هرنان ز )اهمیت پی ا می

از درجه 4ها در ی  مقیاس گویه تش یل ش ه بود. گویه 72 از اوس مرحله شنامه درکرد. ای  پرال

 . گویه انجام ش 37 از با االتفاده ایینه عامل تحلیل و بن ز ش ه بودن . تجبیهرتبه 3از صفر تا 

 از ادهاالتف دهن هگویه االت که نشان 22، با برچاب مقابله مبتنی بر ایمان، شامل 1عامل 

باش . عامل آالایش، ق رت، تا ی  یا ه ایت می آوردن ب الت براز نماز و دانش مذهبی، اعتقادات

 اعیاجتم گویه االت که حمایت 15 اجتماعی مذهبی، شامل ها   حمایت، با برچاب فعالیت2

ل از تحلیل نتایج حاص کن . همچنی مذهبی را ارزیابی می هازفعالیت الایر در و مشارکت مذهبی

س  و مت دار االها از نظر آمارز معنیکه ضرایب الاختارز براز تمامی شاخه عاملی نشان داد

ن روااز هبررالی ویژگیبرهمی  االاس، ه ، پژوهش حاضر  دارد.مورد نظر، برازش آمارز مناالبی 

 دارز و معنویت کودکان هرنان ز در پاران دباتانی بود.پرالشنامه دی  النجی

 روش 

کاه  بودنا  1395-1394 در الااس تحصایلی ابتا ایی پاارن آموزاجامعه آمارز پژوهش، دانش

 وش رنفار( باه  325آماوزان ده کاتس )کاه از بای  ایا  افاراد، داناش نفر باود 2200ها تع اد آن

هااز نیباه عناوان آزماود از و با االاتفاده از جا وس مورگاانمرحله ازخوشهتصادفی گیرز نمونه

  .پژوهش انتخاب ش ن 
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گویاه  72 از اوس مرحلاه در کودك و نوجاوان  براز معنویت و ین ارزد ناخه آزمایشی مقیاس

بنا ز رتبه "تقریباً همیشه"=3تا  "هرگب"=0از از درجه 4ها در ی  مقیاس تش یل ش ه بود. گویه

، با برچاب مقابلاه 1گویه انجام ش . عامل  37 از با االتفاده نهایی عامل تحلیل و ش ه بودن . تجبیه

 نمااز و داناش ماذهبی، اعتقاادات از االتفاده دهن هگویه االت که نشان 22شامل مبتنی بر ایمان، 

هاا   ، باا برچااب فعالیات2باشا . عامال آالایش، ق رت، تا ی  یا ه ایت می آوردن ب الت براز

 الاایر در و مشاارکت ماذهبی اجتماعی گویه االت که حمایت 15 اجتماعی مذهبی، شامل حمایت

همچنی  ترکیب دو عامال،  و عامل دو مق ار آلفاز کرونباخ هر. کن ی میمذهبی را ارزیاب هازفعالیت

و باراز   = 0α 90ایماان،  بار مبتنای ( باراز مقابلاه= 0α 94برآوردهاز داخلی قوز را نشاان داد )

 نمارات همبااتگی طریاق بازآزمون از -. پایایی آزمون= 0α 95اجتماعی مذهبی،  ها   حمایتفعالیت

هااز ها باه دلیال تفااوتاز میانگی  االتفاده با را براز هر عامل انجام ش . نمراتدر دو اج آم ه ب الت

و ترکیاب قاوز باود  عوامال بازآزمون براز و آزمون پایایی .ش  ها براز هر مقیاس محاالبهتع اد گویه

(71 0r =  0 84ایمان،  بر مبتنی براز مقابلهr=   0 85اجتماعی ماذهبی،  ها  حمایتبراز فعالیتr 

همچنی  در اعتبارالنجی اولیه ای  پرالشنامه روز جمعیات  (.0 001> ها pبراز ترکیب؛ همه    =

( 1394هاری  و نجیمای )ببرگی، آگاهالاس ایرانی که توالط نوحی، جان 12-9نفرز کودکان  325

و انحارا،  109 031، میاانگی  برابار باا 0 92هاا برابار باا انجام ش ، ضریب هماانی درونی گویاه

( ضاریب آلفااز کرونبااخ 1394همچنی  در پژوهش نوحی ). ب الت آم  17 140 ارد برابر با االتان

 . تعیی  ش  0 84براز کل پرالشنامه 

 

 یافته ها

اه   رار خوتعاملی را  دوالاختار  پرالشنامه معنویت کودکانمنظور بررالی این ه آیا ابت ا به

نجام جهت ا .ها صورت گرفتداده واریماک  روز کرد یا نه تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش

ت حجم براز حصوس اطمینان از کفای (KMO)بردارز تحلیل عاملی ابت ا آزمون کفایت نمونه

وامل عهاز آزمون زیربناز تحلیل همباتگی بی  پرالش که جاآن نمونه محاالبه ش . الر  از

ت بارتلت زمون کروینیات از آ که مشخه شود همباتگی بی  متغیرها برابر صفر االت، براز ای 

 .  آم ه االت 1االتفاده ش  که نتایج آن در ج وس 
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داری و دين ت بارتلت برای تعييين روايی پرسشنامهيو كرو KMOنتايج آزمون های. 1جدول

 معنويت كودكان

آزمون كفايت 

برداری نمونه

(KMO) 

سطح  درجه آزادی آزمون كرويت بارتلت

 معناداری

91 0 09 4168 666 001 0 

شانگر ناالت که  0 91برابر KMO در پژوهش حاضر مق ار ،آی می بر 1از ج وس  کههمچنان

در الطح  االت که 4168 09کفایت نمونه انتخاب ش ه االت. همچنی  آزمون کرویت باتلیت برابر 

05 0P<  حلیل با در ای  ت .ده  همباتگی دادها در جامعه صفر نیاتکه نشان میمعنادار االت

ها نمواد آ تر از ی  بودن  والعامل که داراز مقادیر ویژه بادو رخش واریماک  االتفاده از چ

 .داشتن  به دالت آم  0 35تر از البارعاملی با

 

 رفتار معنويت كودكان  های استخراجی پرسشنامه:نمودار اسکری كتل مؤلفه 1شکل 

ل، مق ار ویژه باالتر عام دوده  که در تحلیل عاملی دوم نشان می 1نمودار صخره از در ش ل 

هاز فرعی الاخته ش ه از ی  دارن  که ای  تع اد عامل االتخراج ش ه، تأیی  کنن ه تع اد آزمون
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مقادیر ویژه، درص  واریان  تبیی  ش ه و درص  واریان   2ج وس  توالط مؤلفی  پرالشنامه االت. 

 .ده تجمعی هر عامل را نشان می

 نداری و معنويت كودكارسشنامه دينل عاملی نهايی پهای استخراج شده تحليمؤلفه : 2جدول

مقادير بعد از چرخش  مقادير استخراج مربعات مقادير ويژه اوليه

 واريماكس

مقدار  عامل

 ويژه

واريانس 

-تبيين

 شده

درصد 

تجمعی 

واريانس 

-تبيين

 شده

مقدار 

 ويژه

واريانس 

-تبيين

 شده

درصد 

تجمعی 

واريانس 

-تبيين

 شده

مقدار 

 ويژه

 واريانس

-تبيين

 شده

درصد 

تجمعی 

واريانس 

-تبيين

 شده

1 88 9 75 26 75 26 88 9 75 26 75 26 06 7 08 19 08 19 

2 96 2 01 8 76 34 96 2 01 8 76 34 8 5 67 15 76 34 

ن درص  واریان  معنویت کودکاا 34 7شود ای  عوامل طور که از ج وس فوق مشخه میهمان

عنویات مدارز و دیا هااز پرالشانامه بارهاز عاملی هر ک ام از الؤاس 3در ج وس  را تبیی  کردن .

هات و بااالتر ج 0 35مؤلفه االتخراج ش ه، مشخه االت. بارهاز عاملی حا ود  دوبر روز  کودکان

 . اختصاص هر الؤاس به ی  مؤلفه در نظر گرفته ش 

بر روی ان داری و معنويت كودكدين  های پرسشنامه:ماتريس بارهای عاملی سؤال 3جدول 

 های استخراج شدهمؤلفه

 عامل دوم عامل اول سوال

4 43 0   

8 56 0   

9 57 0   

10 64 0   

13 52 0   

15 63 0   

17 58 0   

18 51 0   

19 68 0   

23 56 0   

25 51 0   
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 عامل دوم عامل اول سوال

26 59 0   

27 58 0   

28 66 0   

29 61 0   

30 55 0   

31 37 0   

35 55 0   

37 71 0   

1  46 0  

2  47 0  

3  39 0  

5  42 0  

6  52 0  

7  45 0  

11  63 0  

12  64 0  

14  62 0  

16  62 0  

21  54 0  

22  44 0  

24  48 0  

32  71 0  

33  58 0  

34  48 0  

36  55 0  

ن ز هرنا هاز االتخراج ش ه با توجه به تأیی  عوامل به دالت آم ه در پژوهشپ  از تعیی  عامل

گذارز هرک ام از عوامل با االتفاده از ای  پژوهش صورت گرفت. نتایج ای  مرحله منجر نام( 2011)

 عناوی  ای   4آزمون فرعی طراحی ش ه توالط مؤلفی  ش  که در ج وس شماره  دوبه تأیی  

یب ج وس ضرا هاز مرتبط ارائه ش ه االت. همچنی  در ای ها به همراه تع اد و شماره الؤاسآزمون
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نباخ که براز بررالی پایایی نمرات آزمونهاز فرعی به کار رفت، ارائه ش ه االت. همانگونه وآلفاز کر

الت که براز  هاز فرعی در الطح باالیی االت. الزم به ذکرشود مقادیر تمام آزمونکه مشاه ه می

 .کل پرالشنامه نیب مق ار ضریب آلفاز محاالبه ش 

ب و ضرايمعنويت كودكان هرناندز  داری و دين پرسشنامهمؤلفه دو :سؤاالت مرتبط با  4جدول

 های فرعیآلفای كرانباخ آزمون

ويژگی مورد  مولفه

 سنجش

تعداد 

 سوال

هاشماره سوال ضريب  

آلفای 

 كرونباخ

مقابله مبتنی بر  اول

 ایمان

37،35،31،30،29،28،27،26،25،23،19،18،17،15،13،10،9،8؛4 19  78 0  

ها حمایت فعالیت دوم

 اجتماعیِ مذهبی

17 36،34،33،32،24،22،21،16،14،12،11،7،6،5،3،2،1  81 0  

 های معنويت كودكان. ضريب همبستگی خرده مقياس5جدول

 ها/حمايت اجتماعی مذهبیفعاليت مقابله مبتنی بر ايمان متغير

  1 مقابله مبتنی بر ايمان

ها/حمايت فعاليت

 اجتماعی مذهبی

*54 0 1 

*P<0 05 

ه االت خطور که مشدارد. همان زگیران ازه زهانشان از مطلوبیت شاخهوس فوق ج  جنتای

توان لی میباش . به طور کنادار میعم 0 001در الطح  معنویت کودکانی هاهمباتگی زیر مقیاس

 .ها مورد نظر از اعتبار خوبی برخوردار االتها یا شاخهگفت عامل

 و نتیجه گیریبحث 

 هاز پایایی و روایی و همچنی  هنجاریابی پرالشنامه الی شاخهبرر پژوهشه ، از ای  

الؤاس پرالشنامه داراز  36هاز تحلیل عاملی نشان داد که بود. یافته دارز و معنویت کودکاندی 

به دلیل بار عاملی  20الواس  مؤلفه تشخیه داده ش ه هاتن . دو با 0 35 بارهاز عاملی باالز

 هاز کشف ش ه مؤی  تع اد عوامل تأثیرگذار بر تع اد مؤلفهحذ، گردی .  0 35 تر از پایی 

 االت. همچنی  عتوه بر توافق در تع اد ( 2011هرنان ز )از نظر  دارز و معنویت کودکاندی 

هاز عوامل به دالت آم ه ده  که در ترکیب الؤاسهاز االتخراج ش ه نهایی، نتایج نشان میعامل
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تا ح  بایار باالیی ( 2011هرنان ز )لیل عاملی مطالعات هاز پژوهش حاضر با نتایج تحیافته

 .مطابقت دارد

حمایت  هالیتگیرز دو بع  )مقابله مبتنی بر ایمان و فعامقیاس معنویت کودکان براز ان ازه

ك و کود براز معنویت و دین ارز اجتماعیِ مذهبی( الاخته ش ه االت. ناخه آزمایشی مقیاس

از از درجه 4ها در ی  مقیاس گویه تش یل ش ه بود. گویه 72 از اوس مرحله در نوجوان 

 از دهبا االتفا نهایی عامل تحلیل و بیهبن ز ش ه بودن . تجرتبه "تقریباً همیشه"=3تا  "هرگب"=0

 که نشان گویه االت 22، با برچاب مقابله مبتنی بر ایمان، شامل 1گویه انجام ش . عامل  37

، تا ی  یا آالایش، ق رت آوردن دالت به براز نماز و دانش، ی،مذهب اعتقادات از االتفاده دهن ه

ه االت که گوی 15 اجتماعی مذهبی، شامل ، با برچاب فعالیت ها  حمایت2ه ایت می باش . عامل 

 مایتمذهبی را ارزیابی می کن . ح هاز فعالیت الایر در مشارکت و مذهبی اجتماعی حمایت

اتن  و همذهبی  جامعه در دیگران از دنباس حمایت مذهبی هم توالط گویه هایی که به اجتماعی

رهاز کا اس،مث عنوان هم توالط گویه هایی که به شیوه از حمایت می کنن  نشان داده می شود )به

 فمختل هاز عامل همچنی  شامل گویه هایی می شود که فعالیت پوس(. ای  کردن اه ا داوطلبانه،

   ویبیونتل تماشاز مق س، متون کن ، مثل خوان نمذهبی را ارزیابی می  هاز به رالانه مربوو

 .مذهبی تم یا محتواز با موالیقی به دادن گوش و کتاب، خوان ن فیلم،

مبتنی بر  گویه  )مقابله 19گویه کاهش پی ا کرد که  36ها به در پژوهش حاضر تع اد گویه

ابله مق، که 1ل عامز ش . گذارها حمایت اجتماعیِ مذهبی( نامگویه به عنوان )فعالیت 17ایمان(و 

ژه را بوی س دینینامی ه ش ه، متش ل از گبینه هایی که االتفاده از باورها و اعمامبتنی بر ایمان 

ا یاحتی ربراز اه ا، مقابله ارزیابی می کنن ، می باش . بیشتر گبینه ها به گرفت  احااس 

، راز قوتبدعا  ام ی  عمل مانن راهنمایی در زمان پریشانی یا از طریق ت یه بر اعتقادات یا انج

فرد  دن باورنا دااشاره دارن . ای  مقیاس نیب شامل گبینه هایی که احااس نبدی ی به خ ا را یا مع

   ، راهبه زن گی را انتقاس می دهن ، می شود که همچنی  به احتماس زیاد احااس راحتی و 

ابله منظور مق ذهب و هم معنویت را به، بنابرای  شامل گبینه هایی االت که هم م1می دهن . عامل 

 .در نظر می گیرن 

نامی ه ش ه، گبینه هایی را شامل می شود که  ها حمایت اجتماعِی مذهبیفعالیت، که 2عامل 

درخواالت حمایت از مردم در جامعه دینی از جمله جوانان دیگر، در قالب درخواالت براز دعا، 

النجن . ای  عامل نیب شامل گبینه هایی االت که  صحبت، و الررز کردن وقت با دیگران، را می

 نشان دهن ه مشارکت در فعالیت هاز دینی عمومی )به عنوان مثاس، گروه هاز نماز( هاتن . 

گبینه هایی با مضمون اجتماعی، دادن حمایت از طریق مشاوره معنوز، داوطلب ش ن، و یا اه از 

 امل گبینه هایی االت که مشارکت در پوس را نیب شامل می شون . در نهایت، ای  عامل ش

فعالیت هاز مختلف دینی، از جمله تماشاز تلویبیون و فیلم هاز دینی، خوان ن کتاب یا کتاب 
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مق س، و گوش دادن به موالیقی مذهبی را ان ازه می گیرن . ای  فعالیت ها مم   االت بطور 

فیلم دینی یا ی  کنارت با ی   اجتماعی با افراد دیگر انجام شود )به عنوان مثاس، رفت  به ی 

 2، حمایت و مشارکت در فعالیت هاز ان ازه گیرز ش ه در فاکتور 1گروه دینی(. بر خت، عامل 

لبوما با ه ، مقابله با پریشانی رخ نمی دهن ، بل ه ای  عامل نشان دهن ه ی  معیار عمومی از 

به طور کلی  1 ، گبینه هاز فاکتور که چن  بار رفتارها رخ می دهن ، می باش . عتوه بر ایای 

به طور  2نشان دهن ه االتفاده از ایمان یا تعامل با خ ا، هاتن  در حالی که گبینه هاز فاکتور 

کلی نشان دهن ه تعامل با دیگران هاتن . همانطور که قبت ذکر ش ه، بای  در مورد درنظر گرفت  

ز جوانان احتیاو کرد چرا که وال ی  اغلب ای  اعماس مذهبی به تنهایی به عنوان معیارز از دین ار

نشان دهن ه فعالیت هاز  2با ای  حاس، چن  گبینه در عامل . فعالیت ها را کنترس می کنن 

اجتماعی و مذهبی االت که جوانان به احتماس زیاد براز انجام انتخاب می کنن  )به عنوان مثاس، به 

ه اجبار پ ر و مادر خود انجام دهن ، که مم   االت دیگران مشاوره معنوز دادن(، به جاز این ه ب

 .مقیاس را براز ان ازه گیرز فعالیت هاز مذهبی مفی  تر کن 

ز از در پاالخگویی به پرالشنامه، بازنگردان ن تع ادها آزمودنیی از خع م هم ارز بر

مچنی  ه هاز پژوهش حاضر بود.از مح ودیت تالی از الواخجواب گذاشت  برها و بیپرالشنامه

تران عه دخای  پژوهش در جامعه پاران مقطع ابت ایی انجام ش  که در نتیجه تعمیم آن به جام

هرها و شر دیگر اجراز ای  پژوهش نیب دشود بایاتی با احتیاو انجام گیرد. بنابرای  پیشنهاد می

پژوهش  هازغیرلی و نیب بررالی متبهاز انجام ش ه قالعات با پژوهشطحاصل از آن م جمقایاه نتای

 . الاز باشمی توان  کار نتایج پژوهش حاضرحاصل از آن با  جو مقایاه نتای دختراندر جامعه 
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محور به ماادران دارای اثربخشی آموزش جامع فرزندپروری سالمت(. 1394) نوحی، شهناز.

های ساالمت كودكاان گير روی ارتقاا  شااخ گير و ساختسبک والدگری ساهل

ت علاوم تحقیقاا نامه دکترز، دانش  ه علوم اناانی، دانشگاه آزاد االتمی واح ، پایانوزنفزون

 .تهران

تی. (. آماوزش دیا  در دوره کاودکی: ارزیاابی انتقاادز روی ارد روانشاناخ1390رز، محمود. )نوذ

 192-173(: 13)6، فصلنامه تربیت االتمی
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