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بررسي روایي در پیمایشهای سنجش دینداری در ایران


حسین شجاعيزند ،فارغالتحصيل كارشناسي ارشد جامعهشناسي ،دانشگاه تربيت مدرس تهران ،ايران
عليرضا شجاعيزند ،استاديار ،گروه جامعهشناسي دانشگاه تربيت مدرس تهران ،ايران
چکیده

روايي 5،مهمترين ويژگي هر سنجه و تنها جواز استفاده از نتايج يک پژوهش است .زماني كه پژژوهش دربژارم موعژویاتي هم ژون دينژداري
باشد ،بررسي روايي ،اهميت بيشتري خواهد داشت؛ زيرا اين قبيل موعویات بهدليل پي يدگي و پنهانبودگي ،در مرحلة جمعآوري ،ارزيژابي و
تحليل نتايج بيشتر در معرض آسيبهاي روشي هستند .با وجود اين ،به نظر ميرسد بيشتر مطالعات سنجش دينژداري در ايژران ،دقژت زم را
دربارم روايي به كار نبستهاند .اين كمتوجهي به دو صورت رخ داده است :يک ،بررسينکردن روايي يا بررسينکردن درست و كامل آن و دوم،
گزارشندادن دقيق و مناسب از آن .بررسي و احراز اين مدیا ،مستلزم مرور دوبارم پيمايشهاي سنجش دينداري در ايران است .در ايژن ماالژه
پس از بيان اهميت و عروت توجه افزون تر به مسألة روايي در اين مطالعات ،تالش شده است با بازخواني انژوا روايژي و بررسژي قابليژت و
كاربردهاي هر يک ،مناسبترين نو آن براي مطالعات دينداري  ،شناسايي و معرفژي شژود؛ سژبس بژا اتکژا بژه همژين مالحظژات ،مهژمتژرين
پيمايشهاي سنجش دينداري در ايران ناد و بررسي شده و ناصانهاي موجود در هر كدام و راههژاي یژالآ آن نشژان داده شژده اسژت .ايژن
مطالعه نشان ميدهد تنها روايي زم و موجه براي اين مطالعات ،بررسي «روايي محتوا» است و پژوهشهاي منتخب ،با عژع

و كمبژودهژاي

جدي در زمينة اين نو از روايي مواجه هستند .از آنجا كه اين پژوهشها از برجستهترين مطالعات انجامشده در زمينة سنجش ميژزان دينژداري
در ايران هستند ،ميتوان ادیا كرد عع

روايي در پيمايشهاي دينژداري در ايژران ،یارعژهاي یمژومي اسژت و بژا اتکژا بژه يافتژههژاي ايژن

پژوهشها ،به برآورد دقياي از ميزان دينداري ايرانيان نميتوان دست يافت؛ بنابراين بايد در تعميم نتايج و تحليل وعع دينژداري در ايژران بژر
اساس يافتههاي موجود با احتياط بيشتري یمل كرد.
كلیدواژهها :روايي ،روايي محتوا ،سنجش دينداري ،الگوي دينداري ،پيمايش ،سنج
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مقدمه و بیان مسأله

بررسي و گزارش آنان از روايي آن ،ناقص و ناكافي اسژت .آن

دقت در انجام پژوهش ،عرورتي یام در هر مطالعه اسژت .در

دسته از مطالعاتي هم كه روايي را بررسي و گزارش كردهانژد،

یين حال د يل ديگري هست كه ايجاب ميكند در مطالعژات

اين كار را بهگونهاي كامل و مناسب انجام ندادهانژد و مطالژب

دينداري بدان توجه بيشتري شود .در مطالعژات دينژداري او ،

بسياري را ناگفته گذاشتهاند .از آنجا كه «روايژي محتژوا» ،تنهژا

با موعویي مركب ،پي يده و پنهان روبژهرو هسژتيم .سژنجش

روايي بررسيشدني و اطمينانبخش در ايژن مطالعژات اسژت؛

اين قبيل موعویات ،دقتنظرهاي مفهژومي و روشژي خژا

مسألة اصلي ايژن پژژوهش ،بررسژينکژردن يژا بررسژيكژردن

خود را ميطلبند كژه آن را از سژنجش مفژاهيم سژاده و یينژي

نادرست و ناقص روايي محتوا و يا گزارشنکردن دقيق آن در

متمايز ميكند .دوما ،در روشهاي رايج بژراي ايژن مطالعژات،

پيمايشهاي سنجش دينداري در ايران است .مدیاي ما در اين

مجراي شناسايي نگرش ،گرايش و رفتار فرد ،خژود اوسژت و

پژوهش آن است كه:

از همين رو احتمال دريافت پاسخ هژاي نادرسژت و نژامطم ن

 -بيشتر پيمايشهاي سژنجش ميژزان دينژداري در ايژران،

افزايش مييابد .اين احتمژال بژا توجژه بژه برخژي مالحظژات

روايي محتواي سنجه خود را بهطور صحيح و كامل بررسژي و

اجتمایي و سياسي در ايران ،افزونتر است .پس زم است بژا

گزارش نکردهاند ،پس به نتايج آنها دربارم وعع دينژداري در

بژا بردن دقژژت و اتخژاز سژژاز و كارهژاي مناسژژب در مراحژژل

ايران نميتوان اطمينان كرد.

پژوهش ،احتمال خطا به حداقل برسد .سومين دليژل،

پرسژژش اصژژلي پژژژوهش كژژه در برابژژر هژژر يژژک از ايژژن

به تعميم و استفاده از نتايج اين پژژوهشهژا مربژوط اسژت .از

پژوهشها قرار داده خواهد شد ،بژا توجژه بژه مژدیاي فژو ،

مختل

آنجا كه اين قبيل پيمايشها در ماياسهاي بژزر

جمعيتژي و

در سطح ملي انجام ميشوند و غالبا از نتايج تعميميافتة آنهژا
در پژوهش هاي ديگر و در تصميمگيري و سياستگذاريهاي

چنين است:
 آيا در پژوهش مدّنظر ،روايي محتژواي سژنجه بژهطژورصحيح و كامل بررسي شده است؟

كژالن نيژژز اسژتفاده مژژيشژود؛ مسژؤوليت پژوهشژگر را بژژراي

اين پرسش ،خود پرسشهاي ديگژري را در پژي خواهژد

بژژا بردن دقژژت در فراينژژد پژژژوهش و اطمينژژان از نتژژايج آن

داشت كه بهینوان پرسشهاي فریي پژوهش در برابر هر يژک

دوچندان ميكند.

از پيمايشها قرار خواهيم داد:

از مهم ترين نکات و شژروط اغمژاضنشژدني در فراينژد

 .5آيا اين پژوهش ،تعريفي روشن و دقيق از دينژداري اراهژه

ساخت و به كارگيري يک سنجه ،اطمينان از روايي آن اسژت.5

كرده است؟

نتايج يک پژوهش وقتي معتبر و استفادهكردني خواهد بود كژه

 .1آيا از مدل مفهومي مشخصژي از دينژداري اسژتفاده شژده

مطم ن باشيم سنجه ،همان مفهومي را اندازه ميگيرد كه بژراي

است؟ مدل دينداري استفاده شژده در ايژن پژژوهش و مبنژاي

آن ساخته شده است؛ به یبارت ديگر رواييداشتن يک سنجه،

ساخت آن چيست و از كجا گرفته شده است؟

تنها جواز استفاده از نتايج آن پژوهش است .با ايژن حژال ،بژه

 .6آيا روايي سنجة اين پژوهش بررسي شده است؟ از كژدام

نظر ميرسد بسياري از پژوهشهاي سنجش ميژزان دينژداري،

انوا روايي براي اين منظور استفاده شده است؟

روايي سنجة خود را بررسي و يا گزارش نکردهانژد ،يژا اينکژه

 .1آيا سنجة بهكاررفته در پژوهش از همة ابعاد مفهوم مدّنظر،
پرسش كرده است؟

5

اوپنهايم مدیي است روايي مشکل ترين مسألة پژوهشهاي اجتمژایي اسژت كژه

هنوز راه حل اطمينانبخشي براي آن پيدا نشژده اسژت .نگژاه كنيژد بژه( :اوپنهژايم،
.)31 :5671
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بررسي روايي در پيمايشهاي سنجش دينداري در ايران

 .1آيا ابعاد دينداري بهدرستي سنجيده شده است؟ آيا سژنجة

دينداري )1999(5است كه هيل و هود انجام دادهاند .ايژن كژار

بهكاررفته با بعد مدّنظر تناسب دارد؟ آيا در سنجة بژه كاررفتژه

براي تأمين نياز پژوهشگران به يک مرجع كامل از سنجههژاي

از همة مؤلفههاي آن بعد پرسش شده است؟

دينداري ساختهشده در روانشناسي ديژن انجژام شژده اسژت.

 .3آيا گويه هاي بژهكاررفتژه در پرسشژنامه ،همژان چيژزي را

مهمترين كاربرد آن جلوگيري از دوبارهكاري پژيش از سژاخت

ميسنجند كه براي آن ساخته شدهاند؟

سنجة جديد است( .)Hill & Hood, 1999: 1-3مهمترين بخژش

پس از بيان پيشژينه پژژوهش و چژارچوبهژاي مفهژومي

اين پژوهش كه با پژوهش حاعر هژم ارتبژاط پيژدا مژيكنژد،

مطالعه ،پرسشهاي فژو را دربژارم هريژک از پژژوهشهژاي

بررسي روايي سنجههاي بهكاررفته در اين پژژوهشهژا اسژت.

و مژدل دينژداري را

مشژژابه ايرانژژي ايژژن پژژژوهش را كژژایمي و فرجژژي بژژا ینژژوان

منتخب بررسي خواهيم كرد .ابتدا تعري

در هر پژوهش مطالعه و ناد خواهيم كرد؛ سبس روايژي را در

سنجه هاي دينداري در ايژران انجژام دادهانژد

اين مطالعات بررسي جامع خواهيم كرد كه به بررسژي سژنجة

.)5611

پژوهشها و گوية سنجهها نيز منتهي خواهد شد.

(كژایمي و فرجژي،

بررسي و ماايسة پژوهشهژاي دينژداري :دسژتة ديگژر از
پژوهشهاي مرتبط ،مواردي هستند كه مطالعات دينداري را از
ماايسه كژردهانژد .سيدحسژين سژراآ زاده و

پیشینة پژوهش

جنبه هاي مختل

پژوهش حاعژر ،پژژوهشهژاي انجژامشژده را بژراي سژنجش

محمدرعژژا پويژژافر در ماالژژهاي بژژا ینژژوان «ماايسژژة تجربژژي

دينداري در ايران مطالعه ميكند .پس براي بررسژي پيشژينة آن

سنجههاي دينداري» ( )5617سژه سژنجه را در يژک جمعيژت

بايد مطالعژاتي را بررسژي كژرد كژه بژه نژویي بژر ايژن قبيژل

واحد آزمون تجربي كردهاند تا تفاوتداشتن يژا نداشژتن ميژان

پژوهشها متمركز شده اند .بررسي هايي كژه دربژارم مطالعژات

مدلها و سنجههاي مأخوز از آنها را مشخص كنند

دينژژداري در اي ژران انجژژام شژژده اسژژت ،اهژژداد ،رويکژژرد و

و پويافر .)1 :5617 ،سه سنجه اي كه بژراي ايژن منظژور انتخژاب

شيوههاي متمايزي داشتهاند .در یين حال آنها را در سه دستة

شدهاند ،يکي سنجة بژوميشژدم گژالو و اسژتارو اسژت كژه

زير ميتوان از هم تفکيک كرد:

سراآ زاده آن را به كار گرفتژه اسژت و ديگژري بژه پژوهشژي

 مطالعاتي با هدد جمعآوري ،دستهبندي و معرفي مختصر

مربوط است كه خداياريفرد در حوزم روانشناسي انجژام داده

پيمايشهاي سنجش دينداري در ايران؛

و پژوهش سژوم ،مژدل شژجایيزنژد اسژت كژه حاصژل ناژد

 مطالعاتي با هدد بررسي و ماايسة اين پيمايشها؛

مدل هاي غربي و تالش براي اراهة يک مژدل بژومي دينژداري

 مطالعاتي كه نتايج و دادههاي تعدادي از اين پيمايشهژا را

است (سژراآزاده و پويژافر .)3-51 :5617 ،نتژايج بژهدسژتآمژده از

فرا تحليل كردهاند.

بهكارگيري هر سه سژنجه روي نمونژة واحژد نشژان مژيدهژد
تفاوت معناداري ميان مدلهاي مختل

(سژراآزاده

اراههشژده در سژنجش

شناسایي ،معرفي و دستهبندی پژوهشهای دینداری

دينداري وجود ندارد .آنان با استفاده از همان نتژايج ،روايژي و

در اينگونه مطالعات ،هدد اصلي ،جمژعآوري ،تهيژه و اراهژة

پايايي آن سنجهها را بررسي كردهاند و روايي معيژار و روايژي

فهرستي جامع از مطالعات انجامشده در اين زمينه است .هدد

سازم هر سه سنجه نيز تأييد شده است.

ديگري كه در اينگونژه پژژوهش هژا بژه آن توجژه مژيشژود،
دستهبندي مطالعات و پيمايشهاي دينداري بر مبنژايي خژا

بابژژک شمشژژيري نيژژز در ماالژژهاي بژژا ینژژوان «ناژژدي
روششناسژژانه بژژر مايژژاسهژژاي ايرانژژي تهيژژهشژژده در حژژوزم

اسژژت .شژژاخصتژژرين كژژار در ايژژن زمينژژه ،سژژنجههژژاي
Measures of Religiosity
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روانشناسي دين» برخي مالحظات روش شژناختي را در تهيژة

بحران دينداري و افول دينژداري را در نسژل جديژد ايژران بژا

و بررسژي كژرده اسژت.

ترديد مواجه ميكند (طالبژان .)55 :5611 ،اگرچه پژوهش طالبژان

شمشيري در اين مااله پس از بيان مادمات نظژري ،مطالعژات

را در دستة فراتحليل قرار داديم؛ خود او نيز ازیان ميكند كژه

دينداري انجامشده در ايران را بررسي انتاادي ميكند و نتيجژه

شيوه و ملزومات خا

يک فراتحليل اصژولي ،در آن محاژق

ميگيرد مواردي هم ون اشتباه و كجفهمي در مرحلة اسژتنتاآ

نشده اسژت (طالبژان .)6 :5611 ،بژا ايژن حژال چژون از تركيژب

و تفسير نتايج ،اراهة تصويري غلژط از مفژاهيم دينژي ،تحميژل

يافته هاي چند پژوهش براي دسژتيابي بژه يژک نتيجژة جديژد

ديدگاه هاي مکاتب روانشناسي غربژي بژر مفژاهيم اسژالمي و

استفاده شده است ،اين ینوان را با قژدري اغمژاض مژيتژوان

با خره منتهينشدن يافتهها و نتژايج حاصژل از پژژوهشهژا و

براي آن پذيرفت.

ماياسهاي سژنجش دينژداري بحژ

مطالعات انجامشده به نظريه يا الگوهاي جديد ،از یمدهتژرين

پژوهش ديگري كه در اين دسته از آن ميتژوان نژام بژرد،

اشکا ت اين گونه مطالعات است .او بژراي هژر كژدام از ايژن

مااله اي است با ینوان «بررسي وعژعيت دينژداري در ايژران»

(سژراآزاده و پويژافر:5617 ،

(كایمي و فرجژي .)5611 ،مسألهاي كه مبناي پژژوهش و نگژارش

 .)56-51همان گونه كه مالحظه ميشود ،نويسنده ،مطالعژات را

اين پژوهشگران بوده است ،بررسي وععيت دينداري در ايران

ناد و بررسي تفصيلي نميكند ،بلکه مباني اينگونژه مطالعژات

با تركيب و جمع بندي نتايج پيمايشهاي انجامشژدم دينژداري

را ناد كرده و به زكر شواهدي از مطالعات و ماايسة آنهژا بژا

در ايژژران اسژژت (كژژایمي و فرجژژي .)1 :5611 ،آنهژژا از وعژژعيت

يکديگر بسنده ميكند.

دينداري به جاي ميزان دينداري سخن مژيگوينژد و معتادنژد

اشکا ت نيز شواهدي را بيان ميكند

پرسش از وعژعيت ،راه را بژاز مژيگژذارد تژا بژراي سژنجش
فراتحلیل پژوهشهای دینداری

دينژژداري از روشهژژاي متفژژاوتي اسژژتفاده ش ژود .هم نژژين از

فراتحليل ،يک روش نوين پژوهشي است كه بژه سژراغ نتژايج

چگونگي وعژعيت دينژداري بژه جژاي ماژدار یژددي معژين

پژوهشهاي انجامشدم قبلي ميرود .پژوهشگر در ايژن مسژير،

ميتوان سخن گفت ،در همان حال كه از ماژادير یژددي نيژز

 ،تركيب ميكنژد

ميتوان بهره برد (كژایمي و فرجژي .)6 :5611 ،نويسژندگان ماالژه

و نتايج جديدي از آن استخراآ ميكند و در اين فراينژد آن ژه

ميكوشند بر اساس دادههاي حاصل از پيمايشهاي ايرانژي در

را كه موجب سوگيري در نتايج نهايي ميشود ،حذد ميكنژد

زمينة دينداري ،تصويري از وعع دينداري در ابعاد مختل

آن

(آلن.)5671 ،

اراهه كنند (كایمي و فرجي .)1 :5611 ،از همين رو پژوهش ايشان

نتايج پژوهشهاي مختل

را با اصولي خا

«افول دينداري و معنويت در ايژران :تژوهم يژا واقعيژت»

را نيز در زمرم مطالعژات فراتحليژل مژيتژوان بژه شژمار آورد،

ماالهاي است با همين رويکرد كه به قلژم محمژدرعژا طالبژان

اگرچه خودشان چنين مدیايي را مطرح نکژردهانژد .كژایمي و

( )5611نگاشته شده است .مسألة طالبان در اين مااله ،بررسي

فرجي با بررسي كوتاهي در مباني سنجش دينداري ،درنهايژت

ادیاي افول دينداري و معنويت در ميان جوانان ايرانژي اسژت.

مژژدل گژژالو و اسژژتارو را بژژراي بررسژژي خژژويش مناسژژب

او با فراتحليل  51پژوهش انجامشده در ايران ميكوشد نشژان

تشخيص داده و با مراجعه به پژوهشهاي پيشين ،معردهژايي

دهد مطالعات و پژوهشهاي یلمژي تژا چژه انژدازه احسژاس

را هم براي ابعاد مختل

ناخشنودي و نگراني از وععيت مذهبي مردم و بژهخصژو

 .)1 :5611بر اساس همين معردهژا ،يافتژههژاي پژژوهشهژاي

آن در نظر گرفتهاند

(كژایمي و فرجژي،

جوانان را تأييد ميكنند (طالبان .)5 :5611 ،طالبان درنهايت نتيجه

مختل

گرفته است كه يافتههاي پژوهشهاي یلمژي ،ایتبژار نظريژات

روند تغييرات در هر يک از معردها را در طول زمان بررسژي

سنجش دينداري در ايران را بژا هژم ماايسژه كژرده و
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كرده اند .آنان در حالي كه برحسب نتيجهگيري نهايي ،نگرانژي

در مطالعات سنجش ميزان دينداري ،موعو پژژوهش ،ميژزان

در مورد افژول دينژداري و تنژزل وعژعيت دينژي در ايژران را

دينداري فرد است؛ بنابراين با موعویي نظري و داراي ابعاد و

بي دليل مي دانند ،متذكر ميشوند كژه دادههژاي موجژود بژراي

به همين یلت پي يده روبهرو هستيم و هنگامي كه مالحظژات

پاسخ به چنين موعویي ناكژافي اسژت و در ایتبژار و روايژي

اجتمایي و رواني پرسش از موعویاتي مانند دينداري را هژم

(كایمي و فرجژي-51 :5611 ،

به اين پي يدگي بيفزاييم ،مشخص ميشود كه در تهيژة سژنجة

آنها نيز ترديد و اشکال وجود دارد
.)56

مناسب براي چنين موعویاتي بايد دقتي مضای

به كار بژرد.

در جمعبندي پژوهشهاي پيشين ميتوان گفت پژژوهش

براي تهيژه سژنجة مناسژب ،مسژاهل مختلفژي را بايژد در نظژر

حاعر از جنبههايي ،نظير پژژوهشهژاي پيشژين و از جهژاتي،

گرفت؛ اما به یايدم بسياري از صاحبنظران ،مهمترين مسژأله

متمايز از آنها است .همانگونه كه از ینوان ،مادمژه و مسژألة

در تهية سنجه ،روايي آن است .روايي سنجه از جهات مختل

پژوهش حاعر مشخص است ،اين مطالعژه از نژو مطالعژات

و به شيوههاي متفاوتي بررسي ميشژود كژه بژا ینژاوين انژوا

درجة دوم است؛ زيژرا مژيكوشژد پژژوهش هژاي انجژامشژدم

روايي از هم مجزا شدهاند .هر كدام از انوا روايژي بژه نژویي

سنجش دينداري در ايران را ناد و بررسي كند و از اين نظر با

خا

 ،روايي سنجه را بررسي مژيكننژد .هژر نژو از روايژي،

پژوهشهاي دستة اول و دوم مشابه است .در یين حال بهدليل

قابليت ها و محدوديت هاي خا

بررسي یميق و جزهيتر پيمژايشهژاي دينژداري در ايژران ،از

بررسي روايي سنجه در يژک موعژو خژا

آنها متمايز ميشود.

روايي نميتوان بهره برد .هر سنجهاي براي هر موعژویي ،بژه

برتژژري پژژژوهشهژژاي دسژژتة دوم در ايژژن اسژژت كژژه

روايي خا

خود را دارد؛ بنابراين بژراي
 ،از همژة انژوا

خود نياز دارد .ممکن است براي بررسي روايژي

پژوهشهاي دينداري در ايران را تنها معرفي نکرده و در ناژد

سنجه در برخي از موعویات ،همة انوا روايي كاربرد داشژته

آنها نيز كوشيدهاند .از همين رو ،پژوهش حاعر به اين دسژته

باشد و در برخي ديگر تنها از يک يا دو نو آن بتوان اسژتفاده

از پژوهشها شبيه تر است ،در یژين حژال از نظژر موعژو و

كرد؛ بنابراين زم است در ابتدا بررسي شود كه براي بررسژي

مسألة مدنظر در پيمايشهژاي دينژداري ،از آنهژا نيژز متمژايز

روايژژي سژژنجة ميژژزان دينژژداري ،كژژدام يژژک از انژژوا روايژژي

ميشود .در حالي تمركز پژوهش حاعر بر روايي پيمايشهاي

مناسبتر است و كدام انوا آن هيچ مناسبتي با آن ندارند.

دينداري است كه پژوهشهاي دستة دوم تنهژا چنژد سژنجه را
ماايسة تجربي كرده يا مباني ساخت آنها را ناد كردهاند.

روایي محتوا در سنجش دینداری

در آخر بايد گفت زماني پژوهشي را مژيتژوان فراتحليژل

تعيين روايي محتوا نخستين گام در بررسژي تمژامي سژنجههژا

ناميد كه از نتايج تعدادي از پژوهشهاي انجژامشژدم قبلژي بژا

است و درواقع شرط زم و نخستين گام اساسي است كه بايد

استفاده كند و بژا

به آن توجژه كژرد (آلژن)511 :5671 ،؛ بژه یبژارت ديگژر وقتژي

تركيب يافته هاي آنان به نتايج جديدي دست پيدا كند .آشژکار

ميتوان بررسي روايي هاي ديگر را مطالعه كرد كه از صحت و

است كه آن ه ما قصد انجام آن را داريم ،با كارهاي فراتحليژل

ایتبار خود سنجه با روايي محتوا اطمينان حاصل كرده باشژيم.

بدين معنا نيز متفاوت است؛ بنژابراين مهژمتژرين وجژه تمژايز

در حالي رواييهاي ديگر ،كارآيي سنجه را در سنجش مفهژوم

پژوهش حاعر با ساير كارهايي كه روي پيمايشهاي دينداري

با ديدگاهي كاركردي بررسي ميكنند كه روايژي محتژوا ،خژود

در ايران انجام شده است ،تمركز آن بر مسألة روايي است.

سنجه و محتواي آن را بررسي ميكند .روايي محتوا را دربژارم

اسلوبي خا

 ،براي نيل به ماصودي خا

روایي در پژوهشهای سنجش میزان دینداری
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همه موعویات و سنجهها ميتوان بژه كژار بژرد و بلکژه زم

پژوهش ها ،گزارش ديگران دربارم دينداري فرد ،بهینوان يژک

است به كار برده شود ()Goodwin & Leech, 2003: 3؛ بنژابراين

سنجة مالو در نظر گرفته شده است .در حالي كه ميدانيم بژه

بررسي روايي محتژوا در مطالعژات سژنجش ميژزان دينژداري،

د يل اجتمایي و رواني ،اين گژزارش چنژدان اطمينژانبخژش

عروري است و چنان ه مشخص شود ساير انژوا روايژي در

نيست .حتي در صورت صحت ،اين مالو بسژياري از یوامژل

سنجش ميژزان دينژداري ،كژاربرد زيژادي ندارنژد ،اهميژت آن

مؤثر در دينداري را ناديده ميگيرد و تنها یاهر يا یاهرسژازي

افزونتر نيز خواهد شد .با وجژود ايژن ،در بيشژتر كتژابهژاي

فرد ديندار را بهینوان مالو ميزان دينداري مي پذيرد كژه ايژن

روش ،به روايي محتوا توجه اندكي شده است و بژهتبژع آن و

هم پذيرفتني نيست.

شايد به سبب دشواريهايش ،بيشتر پژوهشها نيژز نسژبت بژه
آن بيتوجه يا كمایتنا بودهاند (.)Goodwin & Leech, 2003: 3

از گزارش فرد دربژارم دينژداري خژود نيژز در برخژي از
پژوهشها بهینوان يک معيژار ،در بررسژي روايژي وابسژته بژه
معيار استفاده شژده اسژت؛ بژراي م ژال سژراآزاده ( )5671از

روایي مالكي در سنجش دینداری
روايي مالكي يا وابسته به معيار ،زماني قابليت بررسي دارد كه
معيار شاخص و مطم ني وجژود داشژته باشژد .اگژر در برخژي
موعویات ،انژدازم معيژاري وجژود داشژته باشژد كژه صژحت
سنجههاي ساختهشده را برحسب آن بتوان آزمون كژرد ،بژراي
بسياري از مفاهيم انتزایژي و پي يژده ،چنژين سژنجة معيژاري
موجود نيست (دواس)36 :5671 ،؛ بنژابراين دربژارم موعژویاتي
مانند ميزان دينداري ،مالو و معيژار مطمژ ن و مژورد اتفژاقي
نميتوان يافت كه بازنمايندم ميژزان دينژداري در افژراد باشژد.
پس در اين نو مطالعژات بژهدليژل نبژود سژنجة معيژار مژورد
اجما  ،روايي مالكي دریمل كاربردي پيدا نميكند .بژا وجژود
اين ،در برخي از پژوهشهاي سژنجش دينژداري از ايژن نژو
روايي هم استفاده شده است .پژوهشگران دينداري ،اين كار را
با استفاده از سنجه هاي معيار متفاوتي انجام دادهاند .در برخژي
از پژوهش هژا ،يژک يژا دو معژرد ماننژد ایتاژاد بژه خژدا يژا
نمازخواندن را مالو و معيار دينداري در نظژر گرفتژهانژد و از
همبستگي بين نتايج آزمون خود با سنجهاي كه فاط شامل اين
معردها است ،براي تأييد روايي سنجة خود استفاده كردهانژد.
اين در حالي است كه تاليل موعو داراي ابعژاد و پي يژدهاي
مانند دينداري با معردهاي فراوان براي هر بعژد ،بژه يژک يژا
چنژد معژژرد محژژدود ،پژذيرفتني نيسژژت .در برخژژي ديگژژر از

همين روش استفاده كرده است .بايد توجه داشت نمژرهاي كژه
فرد به دينداري خود ميدهد ،مالو مطم نژي نيسژت تژا از آن
بتوان روايي سژنجه را سژنجيد؛ زيژرا لزومژا برداشژت فژرد از
دينداري خود با واقعيت دينژداري او تطژابق نژدارد .افژراد بژا
روحيات مختل  ،وعژع دينژداري خژود را بژه صژورتهژاي
متفاوتي گزارش و ابراز ميكنند ،برخي از افراد بژيش از آن ژه
هستند و برخي ديگر كمتر از آن .هم نين مشخص نيست فرد
با توجه به كدام ابعاد ،دينداري خود را قضژاوت كژرده اسژت.
اين در حالي است كه پرسشنامههاي دينداري معمو با ابعادي
بينهايت تفصيليافته ،دينداري را مژيسژنجند .بژهراسژتي اگژر
گزارش فرد دربارم دينداري خود ،معيار مطم نژي بژه حسژاب
مي آمد ،چه نيازي بژود كژه دينژداري را بژا ابعژاد مختلژ

آن

بسنجيم؟
پژوهش هاي ديگري نيز هستند كه سژنجة ديگژري ماننژد
پرسشنامة استفادهشده در پژژوهش هژاي ديگژران را بژهینژوان
سنجة معيار در نظر ميگيرند و براي بررسي روايي ،نتايج ايژن
دو سنجه را ماايسه ميكنند؛ براي نمونه خژداياريفژرد

(:5611

 )517از سنجة آزربايجاني ( )5616براي بررسي روايي مالكژي
سنجة خژود اسژتفاده كژرده اسژت .روشژن اسژت در صژورتي
ميتوانيم از يک سنجه بهینوان معيار استفاده كنيم كه ایتبار آن
و اجما بر سر آن مسژلم باشژد .در حژالي كژه اساسژا چنژين
سنجه اي هنوز وجود ندارد و تژالش پژوهشژگران یژالوه بژر

Criterion Validity

1
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سنجش ميزان دينداري تاكنون ،در راستاي دسژتيابي بژه چنژين

تشکيل يک زنجيرم طو ني نياز دارد و درنهايژت نيژز بژه دور

سنجة معتبري بوده است؛ بنابراين مشژخص اسژت اسژتفاده از

مي انجامد؛ به یبارت ديگر بررسي روايي يک سنجه به بررسي

بررسي هاي روايي مالكي در تأييد روايي سژنجة انژدازهگيژري

روايي سنجة ديگژر گژره مژيخژورد و مشژخص نيسژت ايژن

ميزان دينداري ،اساسا پذيرفتني نيست.

تسلسل تا كجا بايد ادامه پيدا كند.
مسژألة سژژوم ،روش مواجهژژه بژژا پاسژژخ منفژژي حاصژژل از

روایي سازه در سنجش دینداری

بررسي روايژي اسژت .وقتژي روايژي سژازه اصژطالحا جژواب

بررسي روايي سازه ،اندكي متفاوت اسژت .درسژت اسژت كژه

نميگيرد ،چه نتيجهاي بايد از آن گرفت؟ بيایتباري سنجه يژا

نظريات نسبتا جاافتادهاي دربارم تفاوت ميزان دينداري در بژين

بيایتباري نظريه؟ يعني درواقع آيا ايژن سژنجة مژا اسژت كژه

اجتمایي ،سني ،جنسي ،شژغلي ،درآمژدي و

نامعتبر است يا اينکه نتايج حاصل از سنجة ما به قژدري دقيژق

تحصيلي وجود دارد؛ اما بسژياري از ايژن نظريژات در جوامژع

بوده است كه هم ون يک م ال ناض ،نظرية مبناي مژا را هژم

گروههاي مختل
مختل

و در تركيبات جمعيتي متفژاوت ،اشژکال مختلفژي بژه

خژود مژيگيرنژد و بژه همژين یلژت ،چنژدان تعمژيمدادنژژي و
اتکاكردني نيستند .وقتي براي بررسي روايي سژازه از نظريژات
مربوط به تفاوت هاي گروهي استفاده ميكنژيم ،بايژد بژه قژدر
كافي از صحت و ایتبار آن نظريات مطم ن باشيم؛ بژه یبژارت
ديگر وقتي از اين روش در بررسي روايي مژيتژوانيم اسژتفاده
كنژژيم كژژه تغييژژر در ميژژزان مفهژژوم مژژورد سژژنجش ،بژژهازاي
تفاوت هاي گروهي برايمان محرز و مسلم باشد .اساسا دربژارم
موعژژویي ماننژژد ميژژزان دينژژداري ،نظريژژات محژژرز و شژژامل،
بهگونهاي كه از آنها در تأييد روايي سنجه بتوان بهره بژرد ،يژا
وجود ندارد و يا بسيار اندو است و اگر هم مژدیياني داشژته
باشد ،قطعا مورد اجما و تعميمدادني نيست .مهمتر اينکژه بژا
اتکا به اين نو روايي ،ناش ابطژالكننژدگي شژواهد و امکژان
ساخت نظريههاي رقيب نيز از بين ميرود.
در بررسي روايي واگرا و همگرا نيژز دو مشژکل اساسژي
وجود دارد .اول اينکه ،ادیاي همتغييژري م بژت و منفژي يژک
مفهوم با ميژزان دينژداري ،صژرفا در حژد يژک نظريژه اسژت.
نظرياتي كه با توجه به مفهوم پي يدهاي مانند دينداري ،چندان
ياين آور نيستند كه بتوان از آنها براي بررسژي روايژي سژنجة
بهكاررفته استفاده كرد .دوم اينکه ،روايي سژنجش مفهژوم دوم
نيز خود مشکلي ديگژر اسژت و رفژع آن از همژين روش ،بژه
Construct Validity

1

ابطال كرده است (دواس.)31 :5671 ،
تحلیل عاملي در سنجش دینداری
تحليل یاملي بهینوان يکي از راههژاي بررسژي روايژي سژازه،
كانون توجه بسياري از پژوهشژگران در بررسژي روايژي بژوده
اسژژت و بژژهدليژژل سژژادگي ايژژن نژژو بررسژژي ،بسژژياري از
پژوهشگران در پژژوهشهژاي انژدازهگيژري ميژزان دينژداري،
اساس بررسي روايي پژوهشهاي خود را تحليل یژاملي قژرار
دادهاند ( .)Goodwin & Leech, 2003: 4در بررسي روايي سژازه
از تحليژل یژاملي تأييژژدي اسژتفاده مژيكننژژد تژا نشژان دهنژژد
گويه هاي پرسشنامه در قالب یوامل ،ابعاد و مؤلفههاي مژدنظر
را اندازهگيري ميكنند .براي اين منظژور بايژد گويژههژايي كژه
براي ارزيابي يک بعد خژا

طراحژي شژدهانژد ،بژار یژاملي

مشترو و معنادار داشته باشند؛ بنابراين شرط زم يک بررسي
روايي مناسب با تحليل یژاملي ،طراحژي مژدل و تهيژة سژنجة
مناسب بر مبناي اين مژدل اسژت؛ بنژابراين آن ژه مهژم اسژت
تعري

درست و دقيق از مدل ،ابعاد ،معژردهژا و گويژههژا و

اطمينانيافتن از وجژود روايژي محتژواي آنهژا اسژت .آنگژاه
تحليل یاملي به ما در تأييد روايي كمژک خواهژد كژرد .پژس
انجام تحليل یاملي ،بژدون انجژام بررسژيهژاي دقيژق روايژي
محتوا ،چندان كارآمژد و مناسژب بژه نظژر نمژيرسژد .تحليژل
Factor Analysis

2

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)36شماره سوم ،پاييز 5631
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یاملي ،محدوديت هايي دارد كه بهدليل همين كاستي ها برخژي

سطح اول :در بيشتر كتابهژاي روشژي كژه از روايژي سژخن

ايجژاد

گفتهاند ،ماصود از روايي محتوا ،شمول سنجه بژر همژة ابعژاد

معتادند تکيه و ایتماد زياد بژر تحليژل یژاملي ،بایژ
در د يل روايي سژنجه مژيشژود (

عع

Goodwin & Leech,

مفهوم يا متغير مورد سنجش اسژت

(آلژن511 :5671 ،؛ سژرندايک،

 .)2003: 3اولين و اساسيترين مشکل تحليل یاملي ،وابسژتگي

116 :5633؛ كرلينجر)566 :5611 ،؛ به تعبير ديگر سنجه اي ،روايژي

آن به پاسخ پرسششوندگان است؛ يعني تحليژل یژاملي خژود

محتوا دارد كه از همة ابعاد مفهوم مورد بررسي پرسژش كژرده

سنجه و گويهها را بررسي نميكند ،بلکه با پاسخها سر و كژار

باشد .از اين تعري

مشخص مي شژود كژه بژراي رسژيدن بژه

دارد .ممکن است با تغيير تعداد و ويژگژيهژاي گژروه نمونژه،

روايي محتوا در اين سژطح و فژراهمآوردن امکژان بررسژي آن

نتايج تحليل یاملي نيز دستخوش تغيير شود .هم نين تحليژل

براي ديگژران زم اسژت پژوهشژگر ،مفهژوم مژدنظر خژود را

یاملي دربارم ماهيت و ینوان یوامل چيزي به ما نمژيگويژد و

بهدرستي و كفايت تعريژ

كنژد و ابعژاد و مؤلفژههژاي آن را

فاط نااط كانوني ،نحوه و شدت ارتباط اين نااط با گويهها را

مشخص كند (سرندايک .)111 :5633 ،درواقژع ایتبژار آن سژنجه،

مشخص ميكند ،پس معيار روشني براي حد پژذيرش تحليژل

به صحت و جامعيت تعري

مفهوم مورد بررسي بستگي دارد

یاملي وجود ندارد .به یالوه اينکه چه ميژزان از بژار یژاملي و

(دواس)36 :5673 ،؛ بنابراين عروري است پژوهشگر بژر اسژاس

چه ميزان از خطا ،نشاندهندم روايي سازه اسژت ،هژم معلژوم

يک مدل ،ابعاد و مؤلفژه هژاي مفهژوم مژورد بررسژي خژود را

نيست.

معرفي كند .درحايات با استفاده از مدل بايد بگويد قصد دارد

بنابر آن ه از بح هاي فو دربارم قابليژت و كاربردهژاي

چه چيزي را با چه ابعاد و مؤلفههايي بسنجد تا مژدیاي او در

انوا روايژي در سژنجش دينژداري گفتژه شژد ،نتيجژه گرفتژه

اينباره قابل بررسي و ارزيابي باشد؛ به یبارت ديگر مژيتژوان

ميشود كه استفاده از رواييهاي سازه و مالكي چنژدان موجژه

گفت تعري

كامل مفهوم و اراهژة مژدل مفهژومي ،شژرط زم

و كارسژژاز نيسژژت؛ بنژژابراين عژژروري اسژژت در ايژژن قبيژژل

روايژژي محتژژوا اسژژت .روايژژي محتژژوا از ايژژن روش ،توانژژايي

پژوهشها ،از روايي محتواي سنجه استفاده شود .با ايژن حژال

مجمویة سنجه و ابزار مورد استفاده در آن را در سنجش ابعاد

به نظر ميرسد بيشتر پژژوهشهژاي سژنجش ميژزان دينژداري

و مؤلفههاي معرفژيشژده در مژدل و مفهژوم مژدّنظر بررسژي

نسبت به بررسي روايي محتوا بيتوجه يا كمایتنا بودهاند .پيش

ميكند.

از ورود به بررسي موردي و تفصيلي برخژي از پيمژايشهژاي

سطح دوم :هنگامي كه از شمول سژنجه بژر تمژامي ابعژاد

روايي محتوا را بژا تفصژيل بيشژتر

مفهوم مدنظر اطمينان حاصل شد ،زم است در مورد سنجش

و

درست هر بعد نيز اين اطمينان حاصل شود .اين بررسي ،خود

دينداري ،زم است مبح

مرور كنيم .هم نين مناسب است ماصود خود را از تعري
مدل دينداري و هم نين پيمايش و پرسشنامه بيان كنيم.
روایي محتوا

همان گونه كه از نام ايژن نژو روايژي مشژخص اسژت ،در آن
محتواي سنجة پژوهش و ميزان روايي آن از نظر محتوا بررسي
ميشود .روايي محتوا را دربارم همژة موعژویات و سژنجههژا
ميتوان به كار برد .روايي محتوا در سه سطح بررسي ميشود:

دو جنبه دارد؛ اول اينکه هر بعد با سنجة مناسب خود سنجيده
شود و دوم ،آن سنجه بتواند همة مؤلفهها و وجژوه آن بعژد را
بسنجد؛ بهینوان م ال برخي از مفاهيم ،قابليت اندازهگيژري بژا
ابزار پرسشنامه را ندارند .پس اين ابژزار ،روايژي زم را بژراي
سنجش چنان بعد يا مفهومي ندارد .در مطالعات سنجش ميزان
دينداري ،ماولهاي م ل اخالقيژات كژه از ابعژاد تشژکيلدهنژدم
دينداري است ،قابليت سنجش بژا ابژزار پرسشژنامه را نژدارد؛
بنابراين سنجة آن دسته از پژوهش هايي كه اين بعد را با ابژزار
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پرسشنامه سنجيده اند ،بي ایتبار است .جنبة دوم ايژن سژطح از

نمي تواند داور مناسبي براي تشخيص روايي باشد .داور یالوه

روايي ،قابليت اشتمال آن سنجه براي وجوه تشکيل دهندم هژر

بژر تخصژص در حژوزم مژدنظر و اشژراد بژر موعژو  ،بايژد

بعد است .بايد توجه داشت یالوه بر اينکه هر مفهوم ،ابعژادي

ويژگيهاي ديگري نظير تجربة كار پژوهشي در ايژن زمينژه و

دارد ،هر بعد نيز داراي مؤلفژههژا و اجژزاي مختلفژي اسژت و

روشي نيز داشته باشد (حيدري.)13-17 :5613 ،

آشنايي با مباح

زمة روايي محتواي سنجه ،آن است كه همة وجوه و اجژزاي

مسألة بعدي ،چگونگي استفاده از نظژرات داوران و توعژيح و

آن نيز بررسي و پرسش شود؛ م ال براي سنجش یبژادتهژاي

تشريح آن است تا حژدي كژه از فراينژد آن ،اطمينژان حاصژل

فردي ،زم است از همة واجبات و مستحبات یبادي پرسژيده

شود .اين در حالي است كه بح هاي روايژي در پژژوهشهژا،

شود تا روايي محتوا در اين سطح نيز مخدوش نشود.

به مختصرترين وجه و با چند جملة ساده برگژزار مژيشژود و

سطح سوم :پس از اطمينانيافتن از جامعبودن سنجش آن

معمو چنين گزارش مي كنند كه« :گويه هاي سنجه در اختيژار

ابعاد آن ،زم اسژت

تعدادي از داوران متخصص قرار داده شژد و درنهايژت تأييژد

از صحت یمل آن سنجه نيز اطمينان حاصژل شژود؛ بژهینژوان

شد» .در حالي كژه زم اسژت پژوهشژگر ،چگژونگي گژرفتن

م ال بايد مشخص شود گويژههژاي بژهكاررفتژه در پرسشژنامه

نظرات داوران و مبنژاي ايشژان را در ارزيژابي و اراهژة نظژر و

بهم ابه ابزار سنجش ،آيا از همان مؤلفه و جنبة مدنظر پرسژيده

هم نين شيوم جمعبندي آن شرح دهد و معيار پژذيرش و رد

است و آيا برداشت مخاطب از گويهها همان چيزي اسژت كژه

اين نظريات را نيز زكر كند.

مفهوم و شموليت سنجه بر وجوه مختل

مدنظر پژوهشگر بوده است (آلژن .)511 :5671 ،تحصژيل روايژي

هنگامي كه بررسي روايي بر یهژدم متخصصژان و داوران

در اين سطح و دربارم ابزاري به نام پرسشنامه ،مستلزم ریايت

گذاشته ميشود ،بايد براي آنان واعح باشد كه چژه چيژزي را

ريزهكاريهاي منطاي و زباني است (اوپنهژايم .)33 :5671 ،تأكيژد

بررسي ميكنند (كرلينجژر .)566 :5611 ،همانگونه كه گفتژه شژد،

بر ریايت اين مالحظات ،بژراي آن اسژت كژه گويژة مژدنظر،

شرط اول و زم در بررسي روايي يک پژوهش ،داشتن مژدلي

منظور اصلي پژوهشگر را به مخاطب منتال كنژد و پاسژخي را

مفهومي است .مراجعه به داوران براي بررسي روايي محتژواي

دريافت كند كه موعو آن پژوهش بوده است .روايژي محتژوا

سنجه هم مستلزم وجود آن مدل مفهژومي اسژت .در صژورت

با تحليلي منطاي ،یهژدهدار تژأمين و تضژمين همژين وجژه از

وجود مدل ،داوران موی

هستند كفايت و صحت سنجه را با

ایتبار است.5

توجه به همان مدل بررسي كنند .بديهي است بررسژي روايژي

مسألة داوران در روايي محتژوا :تشژخيص روايژي محتژوا

محتوا در پژوهشهايي كه مدل مفهومي ندارند ،از اين طريژق،

بریهدم داوران است و هر جژا از روايژي محتژوا سژخن گفتژه

ناممکن و بي ایتبار است؛ زيرا روايي محتواي سنجه را داوران

شژژده ،مسژژاهلي نيژژز دربژژارم آن مطژژرح شژژده اسژژت .نخسژژت،

در اين موارد ،بر اساس مدلهاي زهني خود كه لزوما اجمایي

چگژژونگي انتخژژاب داوران اسژژت .بژژديهي اسژژت هژژر كسژژي

هم دربارم آن ندارند ،بررسي و ارزيابي خواهنژد كژرد .اصژو
داوران یالوه بر ایالم نظر كوتاه ،بايد مبناي خژويش را بژراي

البته برخي ديگر از صاحبنظران ،اين سطح از روايي محتوا را با همين مضمون،

قضاوت دربارم سنجه و يا هر بخشي از آن نيژز بيژان كننژد تژا

زيل «روايي سازه» آوردهاند .سرندايک بررسي یاهر سنجه و ارتباط منطاژي آن بژا

وجود اختالد احتمالي در مبژاني ارزيژابي داوران بژهگونژهاي

مفهوم را با ینوان «روايي منطاژي» مطژرح كژرده اسژت (سژرندايک.)113 :5633 ،

كنترل شود .اين اشتراو در مبژاني يژا بايژد بژا مژدل مفهژومي

قاعي طباطبايي نيز به نال از بوهرنسژتات بژه «روايژي نظژري» اشژاره مژيكنژد و
ميگويد در بررسي روايي سازه حتما بايد به آن توجه شود و آن یبژارت اسژت از

تفصيلي اراههشده از سوي پژوهشگر يژا بژا آشژکاركردن آن از

ارزيابي و بررسي رابطة بين نمادهژا يژا گويژههژاي يژک سژنجه بژا مفژاهيم نهفتژة

سوي هر يک از داوران تأمين شود .در هر صورت ،ایهار نظر

تشکيلدهندم سازه .نگاه كنيد به( :قاعي طباطبايي.)553 :5677 ،
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داوران دربارم كفايت و صحت سنجه و ابعاد و معردهاي هژر

ميكند و توجه به تعري

يک از ابعاد و گويههاي آن ،منوط بژه دراختيارداشژتن مژدل و

ساخت و اراهة مدل فراهم ميكند .تمامي تالشها در تعريژ

مبناي واحد است ،در غير اين صورت ،خود موجب بروز خطا

نظري دينداري ،بر بهدستآوردن حداك ر تمايز مفهومي استوار

است و بنابراين تحصيل روايي را از اين روش با ترديد مواجه

است ،عمن اينکه از خصلت تعميمي آن نيز مراقبت ميشژود،
در حالي كه در تعري

ميكند.
در یين حال بايد توجه داشت كه اصل و اسژاس روايژي
محتوا ،همان تحليل منطاي است كه پژوهشگر از روايي سنجة

یملياتي آن ،ماژدمات زم را بژراي

یملياتي بژراي فژراهمكژردن ماژدمات

ساخت مدل ،ويژگي تفريژدي و مصژداقي دينژداري برجسژته
ميشود.

خود دارد و اراهه ميدهد .نظرات داوران تنها مکمل و مؤيد آن

همانگونه كه در طرح مسژأله نيژز اشژاره شژد ،برخژي از

تحليل منطاي است و بيشتر از آن نيست .پس پژيش از تفسژير

پژوهشهاي سنجش دينداري ،به ماژدمات نظژري و مفهژومي

نظرات داوران ،پژوهشگر ،خود بايد روايي محتژواي سژنجه را

كار خويش توجه كافي نکژرده و درنتيجژه بژهخطژا ،برخژي از

در هر سژه سژطح مژذكور ،بژا تحليلژي منطاژي بررسژي و در

مفاهيم نزديک را بهجاي دينداري سنجيدهاند .ما در اين بخش،

صورت لزوم ،اصالحات زم را در آن ایمال كند؛ سبس با در

آن مفژژاهيمي را معرفژژي خژژواهيم كژژرد كژژه در یژژين نزديکژژي،

اختيار قراردادن سنجه و مباني تحليژل منطاژي خژود هم ژون

مضژژاميني غيژژر از دينژژداري دارنژژد و بژژهدليژژل بژژيدقتژژيهژژاي

و مدل از داوران بخواهد دربارم روايي محتواي سژنجه

مفهومشناختي در برخي از پژوهشها ،به جاي دينژداري قژرار

بر همژان اسژاس داوري نکننژد .البتژه نظژر منفژي داوران هژم

گرفتژژه و سژژنجيده شژژدهانژژد .بژژديهي اسژژت هرگونژژه ابژژدال و

ميتواند ناشي از ترديد در منطق و مباني اراهژهشژده از سژوي

جابهجايي مفهومي و فاصلهگرفتن از مضمون مدنظر پژژوهش،

پژوهشگر و هم نایر به تطبيقنداشتن سنجة بژهكاررفتژه بژا آن

آثاري كاهنده بر روايي محتواي سنجه و نتايج پيمايش خواهد

باشد.

داشت .مصادياي از اين خطژاي انجژامشژده در پژژوهشهژاي

تعري

منتخب را در بخش انتهايي ماالژه نشژان خژواهيم داد كژه بژر

دربارة تعریف دینداری
بر اساس آن ه در سطح نخست تحصيل روايژي محتژوا آمژد،
زم است در نخستين گام پژوهش دربارم دينداري ،تعريفي از
آن اراهه شود .اين مااله نميخواهد تعريفژي از دينژداري اراهژه
كرده يا از تعريفي دفا كند ،هرچند كه اين كار بژراي بررسژي
روايي محتواي پيمايشهاي دينداري در اين سطح زم اسژت.
قصد ما در اينجا اشاره به غفلتهژاي برخژي از پيمژايشهژاي
دينداري است كه روايي آنها بهدليل اراههنژدادن تعريژ هژاي
نظري و یملياتي از دينداري ،آسيب ديده است.
در يک پژوهش ميداني براي سنجش ميزان دينژداري ،بژه
تعريفي از دينداري نياز است كه بتوانژد راهگشژاي پژوهشژگر
در تمييز مفهومي و اراهة مدل باشد .دقژت در تعريژ

نظژري

دينداري ،از آميختگي آن با مفاهيم نزديژک بژه آن جلژوگيري

گويههاي بهكاررفته متمركز است.
«تلاي فرد از دين» به نگرش فرد به دين از بيژرون اشژاره
دارد و دين براي فرد در اين موعع ،موعو بررسي ،ارزيژابي
و ابراز نظر است ،نه موعو پيروي« .انتظژار از ديژن» ،نژویي
انتظار و توقع از دين است كه بر اسژاس معيارهژايي خژارآ از
دين پديد ميآيد .گمان بژرآورده شژدن نسژبي ايژن انتظژارات
ميتواند موجب توجه و روي آوردن فرد به آن دين شژود؛ امژا
«قراهت ديني» به برداشتهژاي مختلژ
آموزه ها و تعاليم يک دين خا

كالمژي و تفسژيري از

اطال ميشود .در حالي كژه

آموزم ديني ،مضموني ثابت و متعيّن دارد ،قراهتهاي ديني بژر
اساس برداشتهاي مختل  ،فحوا و مضژامين مختلفژي بژه آن
مي بخشد؛ اما «نگژرش دينژي» نگرشژي اسژت كژه بژر اسژاس
آموزههاي يک دين خا

شکل ميگيرد .مجمویة آموزههژا و

بررسي روايي در پيمايشهاي سنجش دينداري در ايران

تعاليم يک دين بای
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شکلگيري طرز تلاي و نگژاهي در فژرد

بيان نشده باشد ،اساسا اتکژاكردني و اطمينژانآور نيسژت .زم

ميشود كه به آن نگرش ديني مژيگوينژد« .خودپنژدارم دينژي»

است پژوهشگر ،توعيحاتي كافي در ايژن مژورد دربژارم مژدل

تلاي فرد از وعع دينداري خود است .اين تلاژي بژا واقعيژت

استفادهشده در پژوهش خژود اراهژه كنژد تژا دربژارم آن بتژوان

دينداري فرد ميتواند مطابق باشد يا نباشد .مشخص است كژه

ارزيابي و قضاوت كرد.
مدلي كه یرعه مي شود بايد ارتباطي واعژح بژا تعريژ

غالبا ميان تصور فرد از ميزان دينداري خود با ميزان واقعژي آن

نظري دينداري داشته باشژد.

تفاوت وجود دارد« .هويت دينژي» ،همژان دينژداري اسژمي و

یملياتي و از آن طريق با تعري

موروثي است و ارزشي بيشتر از دادههاي زمينهاي نظير سژن و

پس مدل مناسب ،مدلي است كه او  ،مبنا و منطاي مطمژ ن و

تحصيل و شغل كه در كنار پرسشهاي اختصاصي دينداري از

دوما ،پيوندي مشخص با یابة نظري و آمژوزهاي خژود داشژته

فرد پرسيده ميشوند ،ندارد.

باشد.

آشنايي با تعداد هرچه بيشژتر مفژاهيم نزديژک و در یژين

امروزه چندبعديبودن دينداري تاريبا بژه حاياتژي مژورد

حال متمايز با مفهوم دينداري و دقت در معردهژاي متفژاوت

اجما تبديل شده است .اختالدهاي موجود در اينباره نه بژر

آنها ،كمک ميكنژد از سژنجش آنهژا بژه جژاي دينژداري در

سر آن ،بلکه بر سژر تعژداد ابعژاد و ماهيژت و مشخصژات آن

پيمايش جلوگيري شود.

است؛ بنابراين مطالعهاي جامع و كامل دربارم دينداري ،مستلزم

گفتني است مدلسازي بژراي سژنجش دينژداري بژيش از
تعري  ،به معرفژي دينژداري نيژاز دارد؛ يعنژي اگژر در سژطح

استفاده از مدلهايي است كه ابعاد و مؤلفههاي دينداري را بژه
كاملترين و تفصيليافتهترين صورت ممکن اراهه كرده باشند.

نظري ،تعريفي تعميمدادني و شامل از دينداري اراهه ميشژود،
در مرحلة اراهژة تعريژ

یمليژاتي بژراي سژاخت مژدل ،بايژد

دينداري را برحسب مشخصات همان دين تعري

كرد.5

چنانکه گفته شد ،تعري
باشد؛ اما تعري

نظري دينداري مژي توانژد یژام

یملياتي آن خا

است و مرجژع تعيژين آن

نيز جز همان دين نيست؛ زيرا مستلزم دانش الهياتي و انطبژا
با آمژوزههژاي همژان ديژن اسژت (شژجایيزنژد .)5630 ،اگرچژه

دربارة مدل دینداری
عرورت اسژتفاده از مژدل در مطالعژات دينژداري ،موعژویي
است كه دربارم آن نميتوان ترديد كژرد .آن ژه دربژارم روايژي
محتوا بيان شژد نيژز مؤيژد عژرورت اسژتفاده از مژدل اسژت.
عرورت چنداني ندارد كه تعري

يا مژدل مابژول خژود را از

دينداري در اينجا یرعه كنيم .هژدد و ماصژد پژژوهش نيژز
چنين چيزي را اقتضا نميكند .در یين حال زم است دربژارم
مشخصات يک مدل مناسژب و مبنژا و مأخژذ سژاخت آن ،در
تشريح پرسش فریي دوم پژوهش ،توعيحاتي اراهه شود.
بيش از محتواي مدل ،مبنژا و مأخژذ سژاخت آن اهميژت
دارد .مدلي كه مبناي ساخت يا منبع اخذ آن مشخص نباشد يا

دينداري در اديان مختل  ،بهويژژه اديژان ابراهيمژي ،وجژوهي
مشترو دارد ،در یين حال داراي وجوه و جنبههژاي متمژايزي
است كه منحصر به همان دين است و در ديگر اديان مشژاهده
نميشود .پس بهتبع تعري

یملياتي دينداري ،مدل مطالعه نيز

بايد با دين مورد بررسي متناسب باشد؛ بنابراين مدلهژايي كژه
متناسب با اديان ديگر طراحي شدهاند ،براي سنجش دينژداري
مسلمانان مناسژب نيسژتند .بژه همژين دليژل حتژي مژدلهژا و
سنجههايي كه ادیاي شموليت و طراحي براي همة اديان دارند
نيز ایتبار زم را براي سنجش دينداري مسلمانان ندارند.
در يک مدل مناسب بايد ابعاد دينداري بهدرستي تفکيک،
تعري

و جاگذاري شده باشند .از مهمترين ايرادهاي شايع در

بعدشناسي دينداري ،تفکيکنکژردن ابعژاد از يکژديگر اسژت؛
5

براي اشاراتي دربارم تعري

و معرفي و مشخصات و كاربردهاي متفاوت آنها،

نگاه كنيد به( :شجایيزند.)5630 ،

مانند تفکيکنکژردن و تمايزنگذاشژتن ميژان بعژد ایتاژادات و
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ايمژژان .برخژژي ديگژژر از مژژدلهژژا ،بعژژدي از ابعژژاد را ناگفتژژه

گفت انجام يک پيمايش معتبر با استفاده از ابزار پرسشنامه ،بژه

گذاشژژتهانژژد؛ ماننژژد بعژژد شژژریيات و بعژژد اخالقيژژات در

صرد وقت ،انرژي فراوان و دقت بسيار نيازمند است.

پيمايش هايي كه با استفاده از مدل گالو و اسژتارو در ايژران

گردآوري دادههاي كمّي در مدتزمان اندو از يک نمونة

انجام شده اسژت .بعضژي از مژدلهژا نيژز آثژار و پيامژدهژاي

بزر  ،مهمترين مزيت اين روش است .روشن است كژه ايژن

دينداري را به جاي ابعاد آن بررسي كردهاند؛ ماننژد اسژتفاده از

مزيت ،زماني كاربرد پيدا ميكند كه دستيابي به دادههاي كمّي،

تجربة ديني بهینوان بعدي از دينداري در برخي از پيمايشها.5

كوتاهي زمان و ك رت جمعيژت نمونژه اهميژت داشژته باشژد.
مهم تر از همه ،امکاني اسژت كژه ايژن روش در تعمژيم نتژايج

دربارة پیمایش و پرسشنامه

حاصل از نمونه در اختيار ميگذارد.

پيمايش 1در طرز تلاي معمول و مشهور ،به پژوهشژي اطژال
ميشود كه در آن گردآوري و تحليل نتژايج در مايژاس وسژيع
انجام مژيشژود (دواس56 :5673 ،؛ اوپنهژايم .)3 :5671 ،اگرچژه در
پيمايشها از روش هاي مختل

گردآوري دادهها ميتوان بهره

برد؛ پرسشنامه رايج ترين روش گردآوري داده در پيمژايش هژا
است .اولين یژاملي كژه بایژ

مژيشژود پژوهشژگران ،روش

پيمايش را بهینوان روش پژوهش انتخاب كننژد ،همژين لژزوم
انجام پژوهش در ماياس هاي بزر

جمعيتي است .اين شژايد

مهم ترين وجه تمايز پيمژايش و آزمژايش نيژز هسژت

(اوپنهژام،

 .)3 :5671تفژژاوت ديگژژر ايژژن دو روش ،مداخلژژهنکژژردن در
پيمايش برخالد امکان آن در آزمايش است (دواس.)51 :5673 ،
انجام پژوهش در نمونههايي با تعداد زياد ،خود معلژول یلژت
ديگري است .بهطور كلژي هرگژاه جمعيژت نمونژة پژژوهش،
گسترده باشد؛ تعميم نتايج آن ،مابول تر خواهد بژود؛ بنژابراين
طبيعي است كه براي سژنجش ميژزان دينژداري افژراد در يژک
منطاة جغرافيايي ،يک گروه اجتمژایي و حتژي يژک مدرسژه،
پيمايش به ساير روشها ترجيح داده شود.
استفاده از پيمايش ،يک تصميم دوسويه است .در يکسژو
مزايا و امکاناتي است كه در اختيار پژوهشگر قرار مژيدهژد و
در سوي ديگژر ،محژدوديتهژايي اسژت كژه بژراي او ايجژاد
مي كند .توجژه ناكژافي بژه ايژن محژدوديت هژا ممکژن اسژت
پژوهشگر را به خطا دچار كند .برخالد آن ژه گمژان مژيرود
كه ساخت و اجراي يک پرسشنامه ،كژاري سژاده اسژت ،بايژد
5
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هنگام استفاده از پرسشنامه ،بايژد بژا محژدوديتهژاي آن
آشنا بود تا از اين ابژزار بژيش از یرفيژت آن انتظژار نداشژت.
اصو هيچ ابزار همه كاره و كاملي براي سنجش وجود نژدارد.
هر سنجه بضایت هاي محدودي دارد و بايد با مفهوم يژا بعژد
مورد سنجش ،تناسب كافي داشته باشد .از آنجا كه پرسشژنامه
حا ت دروني و صفات و نيات افراد را نميتوانژد بسژنجد؛ از
سنجشتمامي ابعاد و جنبههاي دينداري نيژز نژاتوان اسژت .از
همين رو براي سنجش دينداري در كليت آن بايژد از روش و
ابزارهاي ديگري نيز مدد جست .اين در حالي است كه بيشژتر
پژوهشگران ،ابعاد و جنبههاي مختل
قابل كش

دينداري را بژه سژطوح

و پرسش با پرسشنامه تاليل مژيدهنژد و آن را بژا

استفاده از همين ابزار ميسنجند .ايژن تاليژلگرايژي روشژي و
ابزاري خصوصژا در سژنجش ابعژادي نظيژر ايمژان ،اخژال و
یبادات به شدت منحرد كننده و آسيب رسان است .اسژتفاده از
ابزار پرسشنامه و بژهكژارگيري گويژه بژراي سژنجش ايمژان و
اخال و وجوه یميق یباديات در افژراد ،در حژالي اسژت كژه
او  ،اطال و گزارش فرد پاسژخگو از آنهژا چنژدان دقيژق و
صاهب نيست و دوما ،در پاسخگويان براي ابراز آنهژا تمژايلي
وجود ندارد و سژوما ،گژزارشهژا از آنهژا هژم غالبژا ،وعژع
يک دست و ماايسه پذيري پيژدا نمژيكنژد و تبژديل آنهژا بژه
شاخصها و ماو ت مدّنظر پژوهش نيز یموما ،بژا مژداخالت
و ایمال سلياة پژوهشگر همژراه اسژت؛ بنژابراين بايژد گفژت
پرسشنامه در بهترين حالت ،تنها وجوه یاهري اين ماو ت را

بررسي روايي در پيمايشهاي سنجش دينداري در ايران

ميتواند بسنجد و كش
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وجوه یميق و درونيتر آن ،از یهژدم

اين ابزار خارآ است.
اين مسأله بهجز عع

خويش يعني نشاندادن عع هاي جدي در ایتبار يافتژههژا و
گزارشهاي موجود از ميزان دينداري در ايژران نزديژک شژده

زاتي ابژزار پرسشژنامه اسژت كژه

هي گاه امکان مواجهة مستايم پژوهشگر را با موعو پژوهش

است .مالو ما در تشخيص پژوهشهژاي برجسژته چژه بژوده
است؟

و در اينجا بژا واقعيژت دينژداري فژراهم نمژيكنژد .آگژاهي و

اولين مالو در انتخاب پژوهشهاي برجسته ،انجامشژدن

يافته هاي پژوهشگر در اين شيوه ،تنها با پاسخگويان به دسژت

آن پژژژوهش روي جمعيژژت نسژژبتا گسژژتردهاي بژژود؛ بنژژابراين

ميآيد و در غالب موارد هم هيچ راهکار مکملي بژراي كسژب

پژوهشهايي كه در سطح ملي و كشوري انجام گرفتژه باشژند،

اطمينان از آن وجود ندارد و يا به كار گرفته نميشود .بهدليژل

اولويت نخست را دارند .انتخاب پژوهشها برمبناي فو او ،

همژين محژژدوديتهژا همژژواره در تعمژيم و اسژژتفاده از نتژژايج

بهدليل هزينة با يي است كه براي اجراي آنهژا صژرد شژده،

حاصل از پيمايشهاي انجامشده با ابزار پرسشنامه ،بايد بيشژتر

دوما ،انتظاراتي كه پديد آورده اند و سوم اينکه ،معمژو نتژايج

احتياط كرد .اين البته به معناي صژردنظركژردن از ايژن ابژزار

اينگونه پژوهشها با ایتماد بيشتري تعميم داده مژيشژود و از

نيست ،بلکه بهمعناي لزوم توجژه بيشژتر بژه محژدوديت هژاي

نتايج آنها براي ماايسه و تشخيص روند تغييرات دينداري در

پرسشنامه ،دقت در طراحي و سژاخت آن ،تحديژد انتظژارات،

جامعژژژة ايژژژران و هم نژژژين در سياسژژژتگژژژذاريهژژژا و

استفادم بجا و مناسب از نتايج پيمژايش بژا ابژزار پرسشژنامه و

تصميمگيريهاي كالن ،بيشتر استفاده مژيشژود .پژس بررسژي

اهتمام افزون تر در تحصيل روايي آن تا بژا ترين حژد ممکژن

روايژژي و نشژژاندادن خطاهژژاي احتمژژالي ايژژن مطالعژژات،

است.

عروري تر از پيمايش هاي محژدود بژهلحژاظ تعژداد جمعيژت

پس از مروري بر انوا روايي و كژارايي آن در مطالعژات
دينداري و بيان نکاتي دربژارم تعريژ

نمونه است.

دينژداري و مژدل آن و

مالو دوم انتخاب هاي ما ،اين بوده اسژت كژه مطالعژه را

اشاراتي به قابليت هاي پيمايش و پرسشژنامه ،اكنژون دسژتماية

پژوهشگران و صاحبنظران برجستة حوزم مطالعات دينژداري

زم بژژراي وارسژژي مطالعژژات دينژژداري در ايژژران از حيژژ

انجام داده باشند .از متخصص و پژوهشگر برجستة اين حژوزه

دارابودن روايي فراهم شده است .از آنجا كه انجام اين بررسي

بهدليل ساباه و تخصص او انتظار ميرود كه دقت بيشژتري را

روي تمامي پيمايش هاي دينداري در ايران ممکن نبود ،ناچژار

در احراز روايي براي سنجة خويش به كژار بژرد؛ زيژرا ایتمژاد

تعداد محدودي از پژوهشهاي شاخص از ميان آنها انتخژاب

بيشتري به نتايج كار ايشژان وجژود دارد و بژهدليژل شژهرت و

بر همان مژوارد

موقعيت آنان ،از اين پژوهشها بيشتر الگوبرداري ميشود .بژر

و در بررسي وعع روايي از جنبههاي مختل
تمركز شد.

همين اساس ،ده پيمايش كژه بژر سژنجش ميژزان دينژداري در
ايران متمركز بوده اند يا بخشي از مطالعژة ايشژان بژه سژنجش

انتخاب پژوهشها

دينداري يا وجوهي از دينژداري اختصژا

پژژژوهشهژژاي بسژژياري در يکژژي دو دهژژة اخيژژر روي ميژژزان

شرح مذكور در جدول زير برگزيده شدهاند:

دينداري در ايران انجام گرفته است كه پيش از اين در برخژي
مطالعات ،شناسايي شدهاند .5اگر اين پژژوهش ،برجسژتهتژرين
مطالعات انجامشده در اين حوزه را بررسي كنژد ،بژه ماصژود
5
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جدول  -پیمایشهای منتخب
عنوان پژوهش

پژوهشگر

گرايشهاي فرهنگي و نگرشهاي اجتمایي در ايران
بررسي آگاهيها ،نگرشها و رفتارهاي اجتمایي و فرهنگي در ايران
*

نگرشها و رفتارهاي ديني نوجوانان تهراني و د لتهاي آن بر نظرية سکو رشدن

سال انجام

تعداد نمونه

اسدي

5616

1110

محسني

5671

6110

سراآزاده

5671

635

ارزشها و نگرشهاي ايرانيان :موآ اول

رعايي

5673

53111

ارزشها و نگرشهاي ايرانيان :موآ دوم

گودرزي

5615

1115

گرايشهاي فرهنگي و نگرشهاي اجتمایي ايرانيان

گودرزي

5616

1301

خداياريفرد

5611

5613

پيمايش ملي سنجش دينداري در ايران

طالبان

5611

1000

دينداري ايرانيان

كایمي و فرجي

5613

6136

دين و بزهکاري جوانان

ابراهيمي

5613

1000

آمادهسازي ماياس دينداري و ارزيابي سطوح دينداري اقشار مختل

جامعة ايران

* اين پيمايش ،شرط نخست را ندارد؛ يعني اجراي آن در سطح ملي است ،در یين حال بهدليل داشتن ديگر شرايط بهخصژو

ك ژرت

اقتباس از مدل آن انتخاب شده است.

پس از مشخص شدن دامنة پژوهش ،بررسژي خژود را بژا

مطالعاتي كه تعريفي از دينداري اراهه كژردهانژد ،سژراآزاده بژا

پاسخ به پرسشهاي مطرحشده در ابتداي ماالژه و بژا مراجعژه

اينکه تعري

خود

به پژوهشهاي منتخب ادامه ميدهيم.

در اراهة تعري

تعریف دینداری در پژوهشهای منتخب
آيا پژوهش ،تعريفي روشن و دقيژق از دينژداري اراهژه كژرده
است؟ اين اولژين پرسژش فریژي ايژن پژژوهش اسژت .بژراي
بررسي روايي محتوا ،بررسي تعري

اهميت ويژهاي دارد؛ زيرا

شرط زم روايي محتوا ،بيژان تعريفژي دقيژق از مفهژوم مژورد
بررسي است .با بررسي پيمايش هژاي انجژامشژده در سژنجش
دينداري در ايران مالحظه شد كه از بژين همژة پژژوهشهژاي
منتخب ،فاط پنج پژوهش سژراآ زاده ( ،)5671خژداياريفژرد
( ،)5611طالبان ( ،)5611كایمي و فرجي ( )5613و ابراهيمي
( )5613تعريفي از دينداري اراهه كرده اند و ديگر پژژوهش هژا
بدون اراهة تعريفي از دينداري ،آن را سژنجيدهانژد و از همژين
نظر مبنايي تژرين كمبژود را در مسژألة روايژي دارنژد .از ميژان

مناسبي اراهه داده ،هيچ استفادهاي از تعري

یملياتي و ساخت مدل نکرده است .كایمي و

فرجژژي و ابراهيمژژي ،مسژژير معکژژوس از مژژدل بژژه تعري ژ

را

پيمژودهانژژد كژژه بژژهطژژور منطژق پژژذيرفتني نيسژژت و بژژهسژژبب
تأميننکردن پشتوانة مفهومي و نظري مژدل ،ناژص در روايژي
محتوا دارند .در پژوهش طالبان ،تعريژ هژاي متعژددي اراهژه
ميشود و درنهايت از يکي از اين تعري ها كه تعري

مناسبي

نيز هست ،براي ساخت مدل استفاده ميشود .با اين حال تعدد
تعري ها و اراههنکردن جمع بندي مناسب از آن ها ،ناص ايژن
پژوهش است .تعري

خداياريفرد نيز اگرچه با مباني مناسبي

انجام شده و استفادم مناسبي هم از آنها در تعريژ

یمليژاتي

دينداري شده است ،در یين حال بهدليل بيتوجهي به تفکيک
دقيق ميان دينداري و مفاهيم نزديک ،اندكي با مشکل روبژهرو
است.
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جدول  -وضع پژوهشهای منتخب از نظر تعریف دینداری و بهكارگیری آن در ساخت مدل
استفاده در ساخت مدل

روایي محتوا

پژوهش

روش تعریف

تعریف

اسدي ()5616

اراههنشده

-

-

ناقص

محسني ()5671

اراههنشده

-

-

ناقص

سراآزاده ()5671

اراهه

مرور نظري مناسب

استفادهنکردن

ناقص

رعايي ()5610

اراههنشده

-

-

ناقص

گودرزي ()5611

اراههنشده

-

-

ناقص

گودرزي ()5616

اراههنشده

-

-

ناقص

خداياريفرد ()5611

اراهه

مرور نظري مناسب

استفادم مناسب

مابول

طالبان ()5611

اراهه

مرور نظري مناسب

استفاده مناسب

مابول

كایمي و فرجي ()5613

اراهه

مسير از مدل به تعري

استفادم معکوس

ناقص

ابراهيمي ()5613

اراهه

مسير از مدل به تعري

استفادم معکوس

ناقص

مدل دينداري در پژوهشهاي منتخب

آنها پيمايش هايي هستند كه نه دينداري بهم ابه يک مفهوم يژا

دربارم مدل در بخش نخست ،پرسشي مطژرح شژد كژه خژود

پديدم مركب و نه حتي بعژد يژا جنبژة مشخصژي از آن ،بلکژه

شامل سه پرسش بود .پاسخ به هر سه پرسژش بژراي بررسژي

وجوه پراكنده و نامتعيّني از آن را سژنجيدهانژد؛ بنژابراين نبژود

روايي محتواي هر پژژوهش عژروري اسژت .ايژن پرسژشهژا

مدل در اين نو پيمايشها موجب ناص جدي در روايي آنها

استفاده از مدل را در مفهومسازي ،مشخصژات مژدل و مبنژاي

است ،البته اگر مدیي سنجش دينداري در كليت آن باشژند يژا

ساخت يا مرجع اخذ آن بررسي ميكنند.

چنين استفاده اي از آنهژا بشژود .غالبژا هژم چنژين ادیژايي را

در پژوهشهاي اسدي ( ،)5616محسني ( ،)5671رعايي
( ،)5610گژژژودرزي ( )5611و گژژژودرزي ( )5616از مژژژدل

نداشته و يا بهطور جدي مطرح نکرده اند ،پس روايي آنها نيز
در اين سطح اساسا موعویيتي ندارد.

مفهومي براي سنجش ميژزان دينژداري اسژتفاده نشژده اسژت؛

در حالي كه روايي براي پژوهشهاي پيشگفتژه بژهدليژل

بنابراين گويه هاي آنها نيز برگرفته از هيچ مدلي نيسژت .اگژر

تنازل آنها به سطح پرسش و پاسخي ساده ،موعویيت ندارد؛

نبود مدل دينداري در پيمايشهاي مذكور را با توجيه نداشژتن

براي ديگر پژوهشهاي منتخب كه برمبناي يژک مژدل سژامان

ادیاي سنجش دينداري بتوان پذيرفت و از تژأثير سژوآ آن بژر

يافتهاند ،جدي است .از بين ايژن پژژوهشهژا ،دو پژژوهش از

روايي سنجه صرد نظر كرد؛ مشخصنکردن بعد يا جنبة مورد

مدل اقتباسي ،يک پژوهش از مدل تركيبي و دو پژوهش ديگر

سژژنجش را نمژژيتژژوان از ايشژژان پژژذيرفت؛ زيژژرا بژژدون آن،

از مدل دينداري ابدایي استفاده كردهانژد .پژژوهش سژراآزاده

گويههاي مرتبط با دين و دينداري در پرسشژنامههژاي ايشژان،

( )5671و ابراهيمي ( )5613بژا اسژتفاده از يژک مژدل غربژي

و نامتعين خواهنژد مانژد و كژاربردي در حژد چنژد

دينداري انجام شده است كه ادیاي شموليت دارد .بهكژاربردن

بالتکلي

پرسش منفرد پيدا خواهند كرد.
بهطور كلي در اين مطالعات ،تنها توعيحاتي دربارم نحوم

اين راهکار ،يعني استفاده از مدل هاي اقتباسژي و بژهاصژطالح
یام ،روايي كار ايشژان را مخژدوش كژرده اسژت؛ زيژرا مژدل

تهية پرسشنامه و منبع اخذ يا طراحي گويههاي آنها مژيتژوان

استفادهشده در آن ،با دينژداري رايژج در ايژن جامعژه ،انطبژا

به دست آورد؛ ولژي دربژارم مژدل دينژداري يژا مفهژوم مژورد

كافي ندارد؛ بنژابراين تناسژب زم ميژان مژدل و متغيژر مژورد

سنجش ،مطلبي در آنها يافت نمي شود؛ بنژابراين بايژد گفژت
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سنجش برقرار نميشود .از ايژن كمبژود بژا ینژوان كمبژود در

بررسي و گزارش روایي در پژوهشهای منتخب

بعدشناسي دينداري ميتوان ياد كرد.5

بنابر آن چه راجع به روايي سنجه و اهميت آن در ايجاد ایتماد

پژژژوهش كژژایمي و فرجژژي ( )5613هژژم كژژه از راهکژژار

و استفادم از نتايج پژوهش ها آمد ،بديهي اسژت هژر پژژوهش

ساخت يک مدل تركيبي براي رفع ناص مدلهژاي موجژود و

بايد روايي سنجة خويش را بررسژي جژدي كژرده و گژزارش

نيل به يک مدل یام استفاده كرده است ،همان ايراد پيشگفتژه

كژژژاملي نيژژژز از آن بژژژراي اطمينژژژان خژژژاطر مخاطبژژژان و

را دارد .روايژژينداشژژتن ايژژن راهبژژرد ،بژژيش از ناصژژان در

اسژژتفادهكننژژدگان از نتژژايج آن پژژژوهش اراهژژه كنژژد .برخژژي

بعدشناسژژي دينژژداري ،از نبژژود ماژژدمات مفهژژومي و نظژژري و

پژوهشگران شايد بررسي روايي در فرايند پژژوهش را جژدي

معکوسشدن نسبت نظريه و مدل نشأت ميگيرد .درواقع هيچ

گرفته و در فرايند پژوهش خويش بهخوبي به كار برده باشژند

پشتوانة منطاي و نظژري روشژني بژراي دفژا از ایتبژار مژدل

و بهواسطة آن ،از نتايج پژوهش خويش نيز مطم ن باشند؛ امژا

تركيبي نسبت به مدل هاي موجود وجود ندارد و به هيچ معيار

نکتة مهم و غالبا ناگفتة تمامي اين پژوهشهژا ،گژزارشنژدادن

و مبنايي هم براي انتخاب و واردكردن مدلها در تركيب ،جژز

دقيق و مفصل آن به مخاطبان بوده است؛ زيرا مهمتر از كسژب

رواآ آنها اشاره نشده است.

اطمينان پژوهشگر از روايي كار خويش ،انتاال اين اطمينان بژه

خژژداياريفژژرد ( )5611و طالبژژان ( )5611هژژم از مژژدل

ديگران است و از همين راه است كه دانش بهم ابه يک آگاهي

 ،مبتنژي بژر

مشترو و یمومي شکل ميگيرد؛ اما با گزارشنژدادن روايژي،

آموزههاي اسالمي رفتهاند .با اينکه مدلهاي پيشژنهادي ايشژان

اين اطمينان در مخاطب پژوهشهژاي دينژداري ايجژاد نشژده

داشتن بژه ديژن اسژالم و قرارگژرفتن بژر

اسژژت .پرسژژش سژژوم پژژژوهش ،بژژه بررسژژي همژژين امژژر در

استفاده كردهاند و هم به سراغ طراحي مدلي خا
با توجه به اختصا

منطق و مباني نظري مناسب ،قابل ایتمادتر است ،در یين حال

پيمايشهاي سنجش دينداري در ايران اختصا

دارد.

برخژژي ناژژصهژژا و آميختگژژيهژژا در بعدشناسژژي دارد؛ ماننژژد

بررسي روايي تنها در شش مورد از پيمژايش هژاي مژورد

تفکيکنکردن ابعاد ايمان و ایتاادات و نبود بعژد شژريعت در

بررسي گزارش شده است .ديگژر پيمژايشهژا يژا گزارشژي از

مدل خداياريفرد ( )5611و قراردادن تجربژة دينژي بژهینژوان

سنجش روايي اراهه نکرده و يا در حد جمالتژي كوتژاه ،آن را

يکي از مؤلفه هاي دينژداري در مژدل طالبژان ( .)5611وجژود

زيل روش تدوين پرسشنامه بررسي كژردهانژد .پژژوهش هژاي

همژين ناصژژانهژژا در صژژورت احژژراز ،ایتبژژار مژژدل ايشژژان را

اسدي ( ،)5616گودرزي ( ،)5611گودرزي ( )5616و طالبژان

ميتواند با ترديد مواجه كند و به همان ميزان از روايي سژنجة

( )5611هيچ توعيحي دربارم بررسي روايي كار خويش اراهژه

آنها بکاهد .البته بررسي دقيق و مستند اين موعژو و ایژالم

نکرده است .در پژوهش گودرزي ( )5611توعژيحاتي كوتژاه

نظر قطعي دربارم ایتبار مدل به كاررفته ،مستلزم يک مدل مبنژا

دربارم چگونگي تدوين پرسشنامه و نحوم اسژتفاده از نظژرات

است .از آنجا كه هنوز چنين مدل مبنايي وجود ندارد كه ایتبار

كارشناسان در روند شکلگيژري پرسشژنامه اراهژه شژده اسژت

و اجما كافي داشته باشژد؛ بررسژي خژود را در ايژنبژاره بژر

(گودرزي .)11 :5611 ،گودرزي در پژژوهش ديگژر خژود نيژز از

اساس درو مشژترو و متعژارفي انجژام دادهايژم كژه از مژدل

بررسي روايي ،گزارشي اراهه نکرده است و با اين توعژيح كژه

دينداري اسالمي و ابعاد آن وجود دارد.

هدد آن ،تکرار پيمايشهاي قبلي است و ناگزير به استفادم از
همان گويه ها با كمترين دخل و تصرد بژوده

(گژودرزي:5616 ،

 )10از بررسي روايي و گزارش آن خودداري كرده است .البتژه
در انتهاي پژوهش ،گزارشي از پژيش آزمژون پرسشژنامه آمژده
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بررسي روايي در پيمايشهاي سنجش دينداري در ايران

است (گودرزي )116 :5616 ،كه ميشود آن را به نویي با بررسي

مي شوند ،پژوهشگر ميان رفع ناصان هژاي مربژوط بژه روايژي

روايي صژوري مشژابه دانسژت ،در یژين حژال آن را بژهم ابژه

سنجه يا حفظ ثبات و يکساني سنجه ،محصور است و یژاهرا

بررسي روايي سنجه بژه معنژاي كامژل و دقيژق آن نمژيتژوان

او دومي را ترجيح داده و ناچار از تأمين روايي آن صرد نظر

پذيرفت .بدينترتيب هرگونه ناصان در روايژي پژژوهشهژاي

كرده است .در اين شرايط ،سطح مطالعه از سژنجش تغييژرات

قبلي ،یينا به پژوهش او منتاژل شژده اسژت .گفتنژي اسژت در

يک مفهوم يا يک پديده در گذر زمان ،به سنجش تغييژرات در

پيمايش هايي از اين نو كه بخشي از يکسري زماني محسوب

تاليل پيدا ميكند.

سطح گويههاي خا

جدول  -3وضع پژوهشهای منتخب از نظر مدل و بعدشناسي
پژوهش

بعدشناسي مدل

نوع مدل

روایي محتوا

سراآزاده ()5671

اقتباسي و یام

انطبا نداشتن با مسلماني

ناص از دو نظر

خداياريفرد ()5611

ابدایي و خا

زيادت و كاستي در بعدشناسي

ناص احتمالي از يک نظر

طالبان ()5611

ابدایي و خا

زيادت و كاستي در بعدشناسي

ناص احتمالي از يک نظر

كایميوفرجي ()5613

تركيبي و یام

انطبا نداشتن با مسلماني

ناص از دو نظر

ابراهيمي ()5613

اقتباسي و یام

انطبا نداشتن با مسلماني

ناص از دو نظر

در پژوهش طالبان ( )5611نيز هيچگونژه بررسژي روايژي

اين گفته شد كه اطمينانيافتن پژوهشگر از روايي سنجه ،تنهژا

انجام نشده است و تنها به اشاراتي دربارم تدوين سژنجه اكتفژا

يک مرحله از كار است و مهمتر از آن ،انتاال اين اطمينژان بژه

شده است .در اينباره گفته شده است تا جايي كه مفهومسازي

ديگران است تا نتايج حاصل از پژوهش به يژک دانژش معتبژر

دينداري اجازه ميداده ،از گويههايي استفاده شده است كژه در

یلمي تبديل شود .اين كمبود حتي در آن دسته از پيمژايشهژا

پيمايشهاي ملي قبلي بهويژه پيمايش ارزشها و نگژرشهژاي

هم مشاهده ميشود كه بررسي روايي آنها بهدرسژتي و كمژال

ايرانيان ( 5610و  )5611به كار رفته اسژت تژا امکژان ماايسژة

انجام شده است.

نتايج و بررسي تغييرات طولي در طول زمان فراهم شژود .ايژن

بررسژژيهژژاي روايژژي مالكژژي در دو پژژژوهش سژژراآزاده

دليل براي صردنظركژردن از بررسژي روايژي سژنجه ،اگژر از

( )5671و خژژداياريفژژرد ( )5611بژژهدليژژل نژژامطمژژ نبژژودن
5

گودرزي ( )5616پذيرفتني باشد كه به نویي مژوآ سژوم كژار

مالو هاي انتخابي ،پذيرفتني نيست .بررسي روايژي سژازه بژا

مرحوم اسدي را به انجام رسانده است ،از او پذيرفتژه نيسژت

استفاده از تفاوت هاي گروهي نيژز در دو پژژوهش سژراآزاده

كه با اراهة مدل و سنجة جديد ،در صدد رفع ناصژان كارهژاي

( )5671و رعايي ( )5610انجام شده اسژت .همژانگونژه كژه

قبلي بوده است.

پيشتر گفته شد ،روايي سژازه برمبنژاي تفژاوتهژاي گروهژي،

پنج پژوهش از پيمايشهاي بررسژيشژده ،روايژي سژنجة

وقتي بررسژي شژدني اسژت كژه تغييژر در ميژزان متغيژر مژورد

خود را بررسي و گزارش كژرده انژد .چهژار پژژوهش از ميژان

سنجش ،بهازاي تفاوتهاي گروهي ،محرز و مسژلم باشژد .در

آنها ،بررسي روايي محتوا را با قضاوت داوران سامان دادهاند.

اينجا ،بهدليل اطمينژاننداشژتن از تفژاوت ميژزان دينژداري در

در اين ميان بهجز پژوهش خداياريفرد ،پژژوهشهژاي ديگژر

گروههاي انتخابي ،تأييد روايي ناممکن است.

بهدليل گزارشندادن درست مشخصژات داوران و سژاز و كژار
داوري و مبناي قضاوت ،چندان ایتمادكردني نيستند .پژيش از

5

استفاده از خودارزيابي بهینوان مالو دينداري در پژژوهش سژراآزاده ( )5671و

استفاده از پرسشنامة ديگران بهینوان مالو پژوهش خداياريفرد (.)5611
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تحليل یاملي هم روشي است كه در دو پژژوهش از بژين

است .البته ناصانهاي پيشگفتژه در ايژن روايژي كمژابيش بژه

پيمژژايشهژژاي مژژذكور بررسژژي شژژده اسژژت .در پژژژوهش

قوت خود باقي است؛ اما استفاده از آن در پژوهش كژایمي و

خداياريفرد بهدليل استفادم نسبتا مناسژب از روايژي محتژوا و

فرجي ،پذيرفتني نيست؛ زيرا با بررسي هاي دقيق روايي محتوا

استفاده از روايي سازه با تحليژل یژاملي ،تژا حژدي پژذيرفتني

پشتيباني نشده است.

جدول  -4وضع پژوهشهای منتخب از نظر بررسي و گزارش روایي
پژوهش

گزارش

نوع روایي بررسيشده

روایي

نقص در روایي

اسدي ()5616

اراههنشده

-

-

محسني ()5671

اراهه

محتوا

نبود تشريح و توعيحات اطمينانآور از قضاوت داوران

سراآزاده ()5671

اراهه

مالكي ،سازه ،محتوا

رعايي ()5610

اراهه

سازه ،محتوا

گودرزي ()5611

اراههنشده

-

گودرزي ()5616

اراههنشده

-

خداياريفرد ()5611

اراهه

مالكي ،تحليل یاملي ،محتوا

طالبان ()5611

اراههنشده

-

اراهه

تحليل یاملي

كژژژژژایمي و فرجژژژژژي
()5613
ابراهيمي ()5613

اراهه

اشژژاره بژژه روايژژي پيمژژايش مژژورد

نبود اطمينان به مالو ،نبود اطمينان به نظريه،
نبود تشريح و توعيحات اطمينانآور از قضاوت داوران
نبود اطمينان به نظريه،
نبود تشريح و توعيحات اطمينانآور از قضاوت داوران
اكتفژژا بژژه چگژژونگي تژژدوين پرسشژژنامه و چگژژونگي اسژژتفاده از نظژژرات
كارشناسان
ناگزير از ایتماد به روايي پيمايشهاي قبلي
نبود اطمينان به مالو ،نبود كفايت تحليل یاملي،
نبود تشريح و توعيحات اطمينانآور از قضاوت داوران
اكتفا به اشاراتي دربارم چگونگي تدوين سنجه
كافينبودن تحليل یاملي
ایتماد به روايي پيمايش مورد اقتباس

اقتباس

بررسي روایي محتوای پژوهشهای منتخب

ساخت و اراهة مدل بررسي و نتيجژة آن در جژدولهژاي بژا

پيش از اين توعيح داده شژد كژه تنهژا روايژي مناسژب بژراي

گزارش شد .در اين مرحله ،وعع روايي محتواي پيمايش هاي

پيمايش هاي دينداري ،روايي محتژوا اسژت و انژوا ديگژر آن

مذكور را از نظر شمول سژنجه ،تناسژب سژنجه و گويژههژاي

چندان اطمينانبخش نيستند و به كار نميآيند .با بررسژيهژاي

بهكاررفته در پرسشنامه بررسي خواهيم كژرد .ايژن سژه جنبژه،

انجامشده مشخص شد بيشتر پژژوهش هژاي منتخژب ،روايژي

متنایر با سطوح مورد بررسي در روايي محتوا و در پاسژخ بژه

محتوا را به كار نبرده و يا بهدرستي و كامل به انجام نرسانده و

سه پرسشي است كه در بيان مسأله مطرح شد.

گزارش نکردهاند .همين امر نشاندهندم وجژود ناصژان جژدي

شمول سنجه :پرسش چهارم پژوهش براي بررسي سطح

در پيمايش هاي دينداري در ايران است و از همين رو به نتايج

اول روايي محتوا ،نایر به بررسي شمول سنجه بر همژة ابعژاد

اين نژو پژژوهشهژا نمژيتژوان ایتمژاد كژرد .وعژع روايژي

دينداري است ،البته اگر دایية سنجش دينداري در تماميت آن

پژوهش هاي منتخب تا بدين مرحله در سطح مفهومشناختي و

را داشته باشد .در پژوهشهاي بدون مدل ،از مفاد گويژههژاي
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آنها ،ابعاد سنجيدهشدم دينداري را بهگونهاي ميتژوان حژدس

امتياز شمول سنجه ميتوان دانست .در یژين حژال پرسژش از

زد و با ابعاد مفروض دينژداري 5تطبيژق داد تژا ميژزان شژمول

مفاهيم غيرمرتبط ديگر بژا ابعژاد در برخژي گويژههژا ،ويژگژي

سژژنجة آنهژژا در سژژنجش دينژژداري بژژه دسژژت آيژژد؛ امژژا در

كژرده

شموليت سنجة اين پنج پژوهش را تژا حژدي تضژعي
1

پژوهش هاي داراي مدل كافي است سنجه يا سنجههاي مژورد

است؛ زيرا نشاندهندم تطابقنداشتن زم ميان مژدل و سژنجة

استفاده با ابعاد و مؤلفههاي مذكور در آن مطابات داده شود.

بهكاررفته است .عمن اينکه تركيب نتايج اين گويهها با سژاير

توجه به دو نکته در اينجا زم است .نخست آنکه در اين
سطح تنها بر سنجيدن يا نسنجيدن ابعژاد منظورشژده در مژدل

گويه ها ،نتيجة نهايي دينداري را نيز با مشکالتي مواجه خواهد
كرد.

تمركز خواهيم داشژت و سژنجش درسژت و كامژل هژر بعژد،

پژوهش هاي بدون مدل نيز حتي با كنکاش در گويههژا و

مسألهاي ديگر است كه در مرحلة بعدي بررسي خواهژد شژد؛

تالش براي تشخيص ارتباط آنها با ابعژاد و وجژوه دينژداري،

بنابراين درآ حتي يک گويه در پرسشنامه بژراي سژنجش هژر

پاسخگوي الزامات روايي محتوا در سطح اول نيستند .در یين

بعد كفايت ميكند .گويژه هژا در ايژن مرحلژه ،صژرفا بررسژي

حال بايد توجه داشت بررسي شمول سنجه در پيمژايشهژايي

صوري ميشوند تا با مؤلفههژا و ابعژاد مژدل متنژایر باشژند و

كه در آنها هيچ مدل مفهومي وجود نداشته و دایيهاي دربژارم

بررسي تفصيلي آنهژا از نظژر صژحت و كفايژت ،در بررسژي

سنجش دينداري در كليت آن ندارند ،اساسا موعویيت ندارد.

پرسش ششم مطالعه خواهد شد .نکتة دوم اينکژه ،بررسژي مژا

نبود روايي در آنها اساسيتر از اين سطح از بررسي است.

دربارم شمول سنجه ،صردنظر از تطابق و تناسب آن مژدل بژا

تناسژژب سژژنجه :پرسژژش پژژنجم ،بژژه تناسژژب سژژنجه يژژا

دينداري مسلماني ،با نظر به همان مدلي انجام ميگيژرد كژه از

سنجه هاي به كاررفته با ابعاد مختل

دينژداري مربژوط اسژت.

سوي پژوهشگر برگزيده شده است؛ يعنژي سژنجيدهشژدن يژا

براي پاسخ به اين پرسش ،سنجة استفادهشده براي هژر بعژد را

نشدن تماميت دينژداري برحسژب مژدل اراهژهشژدم پژژوهش

از دو جنبه بايد بررسي كرد .نخست ،تناسب سنجه با آن بعژد

بررسي ميشود.

و دوم ،شمول سنجه بر همة مؤلفژههژاي آن بعژد اسژت .بايژد

از ميان پژوهش هاي منتخب ،تنها پژنج پژوهشژي كژه بژر

توجه كرد كه اين موعو با شموليت سنجه كژه پژيش از ايژن

مدلي استوار بوده و دينداري را در كليژت آن سژنجيدهانژد ،از

بررسي شد ،متفاوت است .در حالي كژه آنجژا شژموليت كژل

آزمون سطح اول روايي محتوا ،سربلند بيرون آمدهانژد .سژنجة

سنجه بر ابعاد مدل را بررسي كژرديم ،در اينجژا ايژن نکتژه را

پژوهشهاي طالبان ( )5611و كایمي و فرجژي ( )5613همژة

بررسي ميكنيم كه آيا سنجه ،همة مؤلفهها و اجزاي يژک بعژد

ابعاد مدل آنها را شامل مي شود؛ يعني فارغ از ايرادهژايي كژه

را پوشش داده است يا خير؟ بديهي است كه در پژوهشهژاي

ممکن است مژدل يژا سژنجة آنهژا داشژته باشژد ،همژة ابعژاد

بدون مدل ،بهدليل تصريحنکردن ابعاد و مشخصنبودن ارتباط

سنجششدني دينداري را به نویي در پرسشنامه بهینوان سنجة

گويهها با ابعاد ،اين پرسش چندان موعویيتي ندارد.

خويش آوردهاند .پژوهش خداياريفرد ( )5611نيز صردنظژر
از ايرادهاي احتمالي موجود در بعدشناسژي آن ،ايژن امتيژاز را
دارد .سنجه هاي بهكاررفته در پژوهشهاي سژراآزاده ()5671
و ابراهيمي ( )5613هم به مدل خويش وفادارند و تمامي ابعاد
مذكور در آن را پوشش دادهانژد؛ بنژابراين آنهژا را نيژز داراي

1

در پژوهش طالبان ( )5611گويه هايي وجود دارند كه بژه جژاي پرسژش از ابعژاد

مدل از مفاهيمي مانند «خودپنداره ديني» و «معلومات ديني» پرسژش كژردهانژد .در
پژوهش خداياريفرد ( )5611مفاهيم «قراهت ديني»« ،تلاي از دين»« ،گرايش ديني»
و «معلومات ديني» و برخي از ابعاد محذود از مدل ،م ل «ايمان» و «شریيات» نيز
پرسيده شده است .در پژوهش سراآزاده ( )5671از مفاهيم «قراهت دينژي»« ،تلاژي

5

بر اساس همان درو مشترو و متعارد از مدل دينداري و ابعاد آن در اسالم.

از دين» و «قلمرو دين» یالوه بر ابعاد مدل پرسش شده است.
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از محدوديتهاي پرسشنامه گفته شژد كژه ايژن

استفاده از پرسشنامه براي سنجش تجربة دينژي در اغلژب

ابزار ،حژا ت درونژي و صژفات و نيژات افژراد را نمژيتوانژد

پژوهش ها و سنجش اخال در برخي از آنها ،خطاي شژايعي

بسژژنجد؛ بنژژابراين توانژژايي سژژنجش آن جنبژژه از دينژژداري را

است كه كمتر بدان توجه شده است .براي سنجش اين ابعاد و

نخواهد داشت كه واجد اين خصوصيات است .اگرچه ممکژن

مؤلفه هاي دينژداري بايژد از روش هژا و سژنجه هژاي ديگژري

است اصرار بر گنجاندن گويه هايي براي شناسايي ايژن وجژوه

استفاده كرد و يا اقل هم ژون طالبژان ،در یژين اسژتفاده بژه

در پرسشنامه بژر ميژزان شژمول سژنجه بيفزايژد؛ امژا بژهدليژل

ناصانهاي آن نيز ازیان و با نتايج آن با احتياط برخورد كرد.

تناسبنداشتن سنجه با بعد يا مؤلفة مژورد بررسژي ،از ایتبژار

براي تعيين و طراحي معردهاي مناسب و كافي براي هر

نتايج آن مي كاهد .اين تاليل گرايي روشي و ابزاري ،خصوصژا

بعد ،یالوه بر دقت زم ،بايد از متخصصان حوزم مژدنظر نيژز

در سنجش ابعادي نظيژر ايمژان ،اخژال و یبژادات بژهشژدت

استفاده شود .آن ه مشخص است ناص موجود در بيشتر ايژن

منحردكننده و آسيب رسان است .اين در حالي است كه كمتر

آثار در ریايت شژمول سژنجه بژر بعژد مژدنظر و نبژود منطژق

پيمايشي وجژود دارد كژه از ابژزار مکملژي بژهجژز پرسشژنامه

مشژژخص در حژژذد برخژژي از مؤلفژژههژژا و معژژردهژژا بژژراي

استفاده كرده باشد .هم نين كمتر پژوهشي وجود دارد كژه بژا

كوتاهكردن حجم پرسشنامه است.

ازیان بدين كمبود ،متواععانه تصريح كند كه تنها وجژوهي از
دينداري را سنجيده است.
جدول  -5وضع پژوهشهای منتخب از نظر تناسب سنجه
پژوهش

تناسب سنجه با بعد

شمول سنجه بر وجوه هر بعد

سراآزاده ()5671

پرسش از تجربة ديني

ناص در پرسش از ابعاد ایتاادي و مناسکي

خداياريفرد ()5611

پرسش از تجربة ديني و اخال

ناص در پرسش از ابعاد باور ديني و یبادات

طالبان ()5611

پرسش از تجربة ديني و اخال ،
ازیان به تناسبنداشتن سنجه

پوشش هر بعد با سنجه

كایمي و فرجي ()5613

پرسش از تجربة ديني و اخال

ناص در پرسش از ایتاادات ،واجبات و شریيات

ابراهيمي ()5613

پرسش از بعد تجربة ديني

ناص در سنجش همه ابعاد

گويهها :آميختگي و خطاي رايج در گويههژا از دو ناحيژه

مفهومي نشان دهد (جدولهاي  3تا )50؛ اما جلوم بارز آن در

و ابهام در یبارتپردازي و  -1ناژص

آن دسته از گويه هايي است كه ابهژام اساسژي دارنژد (جژدول

در دقتنظرهاي مفهومي .گويههاي بهكاررفته در پژوهشهژاي

)51؛ يعني حتي با احتمال هم نميتوان تشخيص داد كژه چژه

منتخب ايراداهايي دارند كه در سطح سوم روايي محتژوا بژدان

جنبهاي از دينداري را ميسنجند.

پديد ميآيد -5 :عع

اشاره شد و آن ابهام در یبارت پژردازي اسژت .ايژن گويژههژا

بي توجهي و دقت ناكژافي در تعريژ

دينژداري و جنبژة

بهدليل وجود اين ناص ،منظژور خژود را بژهطژور مناسژب بژه

مدنظر آن در اينجا ،يعني «ميژزان دينژداري» ،اثژر خژود را بژر

مخاطب منتال نميكننژد و درنتيجژه پاسژخهژاي مناسژبي هژم

گويههاي بهكاررفته در سنجة اين مطالعژات گذاشژته و بایژ

دريافت نميكنند .اين ايژراد ممکژن اسژت خژود را در برخژي

شده است بعضا مفاهيمي سنجيده شوند كه اگرچه بژه مفهژوم

مصدا هاي ناشي از ايراد دوم ،يعني ناژص در دقژتنظرهژاي

دينداري نزديک هستند؛ تفاوتهايي اساسي با وجه مژدنظر آن
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دارند .به برخي از اين مفاهيم نزديک و در یين حال متفژاوت

حالي كه آموزه ها و تعاليم يک ديژن ،مضژموني ثابژت دارنژد؛

دينداري اشاره شد .درادامه عمن توعيحاتي

قراهتها و برداشتها از آن به هر دليل ممکن اسژت متعژدد و

دربارم تمژايزات معنژايي آنهژا ،بژه برخژي از مصژاديق آن در

متفاوت باشد .اگژر پرسژش از قراهژت دينژي بژه تسژامح و بژا

پژوهشهاي منتخب اشاره خواهد شد.

ریايت برخي مالحظات بتواند نشاندهنژدم نژو دينژداري آن

در بخش تعري

قراهت ديني :اين مفهوم ،به برداشتهاي مختل
تفسيري از آموزهها و تعاليم يک ديژن خژا

كالمي و

فرد باشد ،به هيچ رو مبين ميزان دينداري او نخواهد بود.

اشژاره دارد .در

جدول  -6گویههایي كه به جای دینداری یا ابعاد مقصود« ،قرائت دیني» فرد را سنجیدهاند.
پژوهش

گویه
بعضيها معتادند دينداري به قلب پاو است هرچند آدم ایمال مژذهبي (نمژاز ،روزه و  )...را انجژام ندهژد.

شمارة

مقصود

گویه

سنجش

رعايي ()5610

1

دينداري

رعايي ()5610

3

دينداري

بعضيها معتادند دين بايد از سياست جدا باشد .نظر شما چيست؟

گودرزي ()5611
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دين و جامعه

توسل به اولياي الهي از مهمترين راههاي ارتباط با خداست.

خژژژداياريفژژژژرد

11

باور ديني

رستگاري در آخرت از موفايت در دنيا مهمتر است.

ابراهيمي ()5613

1-7

ایتاادات

بر اساس احکام دين بايد جامعه را اداره كرد.

ابراهيمي ()5613

1-51

پيامدي

شما با اين نظر بيشتر موافايد يا مخال ؟
بعضي معتادند اگر دين از سياست جدا باشد ،پاوتر ميماند.
شما با اين نظر بيشتر موافايد يا مخال ؟

()5611

معلومات ديني :داشتن دانش و معلومات ديني مژي توانژد

گويههاي دو وجهي :گويههاي جژدول  1بژا اينکژه بژراي

«نشانه»اي از دينداري فرد باشد .5در یين حال مژواردي ماننژد

سنجش برخي ابعاد و مؤلفه هاي دينژداري طراحژي شژدهانژد؛

آموزش ديني اجباري ،ساباة دينداري قبلي و یالقژه يژا لژزوم

بيشتر براي استفاده در مجمویهاي از گويهها براي سنجش نو

يادگيري برخي اطالیات ديني ممکن اسژت نتژايج حاصژل از

خاصي از دينداري مناسب به نظر ميرسند .مسألهاي كه دربارم

سنجش چنژين نشژانهاي را بژا خطژا مواجژه كنژد1؛ امژا آن ژه

اسژژتفاده از ايژژن گويژژههژژا در پرسشژژنامههژژاي سژژنجش ميژژزان

گويه هاي زيژر را بژا مشژکل مواجژه كژرده اسژت ،پرسژش از

دينداري وجود دارد ،اين است كه نبايد همتراز و هموزن ساير

معلومات ديني فرد براي سنجش ابعاد ديگژر اسژت؛ بژهینژوان

گويه ها ارزيابي و نمره دهي شوند؛ زيرا رفتارهاي ديني خاصي

م ال گويه اي كه به قصد سنجش ایتاادات در سنجه گنجانژده

هستند كه در ماايسه با سژاير واجبژات و مسژتحبات ،اهميژت

شده ،بهدليل خطا در یبارت پردازي ،دریمل از معلومات ديني

نازل تري دارند و بر انجام آنها تأكيد كمتري شده است .وقتي

فرد پرسش كرده است.

سنجهاي نميخواهد با جزهياتي مفصژل ،دينژداري را بسژنجد،

5

براي اشاراتي دربارم تفاوت ميان ابعاد دينداري و نشانههاي دينداري ،نگژاه كنيژد

به( :شجایيزند.)5611 ،
1

حضور چنين گويههژايي در نبژود مفژاهيم بژا اهميژت بيشژتر،
چندان مناسب به نظر نميرسد .البته در مورد سنجههژايي كژه

سراآزاده در پژوهش خويش به اين مسأله توجه كرده است و به همين دليل ،بعد

با تفصيل بيشتر ،ابعاد را سنجيدهاند ،حضور اين گويهها بژدون

معلومات ديني را از مدل خود كه برگرفته از گالو و استارو است ،حژذد كژرده

اشکال است؛ اما سنجش همتراز و هموزن مفاهيم بژا اهميژت

است .نگاه كنيد به( :سراآزاده.)5677 ،
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اهميژت را از

متفاوت هم نان ايراد اساسي اين سنجه ها است كه البته ناشي

شدهاند .حتي مدلهاي اندكي كه سطوح مختل

از ايجادنکردن تمايز در سطح مفهژومي و هنگژام مژدلسژازي

هم تفکيک كردهاند ،در هنگام نمرهدهي ،سطوح مختلژ

است .اين ايراد را تاريبا همة مدلهاي دينژداري دارنژد ،حتژي

هم متمايز نکردهاند .پس ايراد وارد بر اين گويهها نه بژر خژود

مدل هايي كه با مبژاني صژحيح و مبتنژي بژر مسژلماني سژاخته

گويهها كه بر استفادم نامناسب از آنها است.

را از

جدول  -7گویههایي كه به جای ابعاد مقصود« ،معلومات دیني» فرد را سنجیدهاند.
پژوهش

گویه

خژژژژداياريفژژژژرد

وجود قيامت براي اجراي یدالت خداوند عروري است.

شمارة

مقصود

گویه

سنجش

6

باور ديني

55

باور ديني

طالبان ()5611

55

ایتاادات

مصرد مشروب يا آبجو در حدي كه زيادهروي نباشد ،اشکالي ندارد.

طالبان ()5611

13

رفتار ديني

پاسوربازي كردن شرطي ،اشکال ندارد.

طالبان ()5611

31

رفتار ديني

طالبان ()5611

33

رفتار ديني

13

شریيات

()5611
خژژژژداياريفژژژژرد

روز قيامت ،خداوند ممکن است از حق خود بگذرد ولي از حق مردم گذشت نميكند
روح انسان پس از مر

()5611

به یالم برزخ منتال ميشود.

اگر كسي حاعر باشد به شما  50ميليون تومان قرض دهد ولي شرط كند كه سال بعژد  51ميليژون تومژان
ميگيرد ،چادر احتمال دارد از او قرض بگيريد؟
اگر براي خانوادهاي بارداري ناخواسته اي پيش آيد و در مورد ساط جنين با شما مشژورت كننژد ،بژه ايژن

كژژژایمي و فرجژژژي

خانواده چه توصيهاي ميكنيد؟

()5611
جدول  -8گویههای دو وجهي
گویه

پژوهش

مقصود سنجش

شمارة گویه

رفتن به دیاي كميل.

محسني ()5671

66-1

رفتارهاي مذهبي

تا چه حد با مسجد محل يا هر مؤسسة اسالمي ديگري همکاري داريد؟

سراآزاده ()5671

16

مناسک ديني

هر چند وقت يکبار در نماز جمعه شركت ميكنيد؟

رعايي ()5610

51

دينداري

براي حل مشکالت به نذر و نياز متوسل ميشويد؟

گودرزي ()5616

1

رفتارهاي مذهبي

كتابهاي ديني را مطالعه ميكنم.

خداياريفرد (( 5611

31

یمل به ویاي

چند بار در جلسات دسته جمعي تالوت قرآن شركت كردهاي؟

ابراهيمي ()5613

63

مناسک ديني

ديني

راهبردهاي ديني :واكنشها و راهبردهاي ديني افراد ،بيش

موقعيت است .پس پرسشهايي كژه از واكژنش و راهبردهژاي

از آنکه از ميزان دينداري آنان نشأت بگيرد ،از نژو دينژداري

ديني فرد در برابر ديگران ميپرسژند ،شژاخص مناسژبي بژراي

آنهژا متژژأثر اسژژت و نشژژاندهنژدم تحليژژل افژژراد از شژژرايط و

سنجش ميزان دينداري پاسخگويان نيستند.
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بررسي روايي در پيمايشهاي سنجش دينداري در ايران

جدول  -9گویههایي كه به جای میزان دینداری« ،راهبرد و واكنش دیني» فرد را سنجیدهاند.
پژوهش

گويه

شمارم

ماصود

گويه

سنجش

سراآزاده

در مورد خريد و فروش مشروبات الکلي نبايد اينادر سختگيري كرد.

51

()5671
سراآزاده

با پديدم بدحجابي بايد با قاطعيت مبارزه كرد.

موافايد يا مخال ؟
بعضي مي گويند به كساني كه معتاد به جدايي دين از سياست هستند ،نبايد پست و ماام دولتي داد .شما با اين
نظر بيشتر موافايد يا مخال ؟

دينداري

رعايي ()5610

1

رعايي ()5610

50

دينداري

511

دين و جامعه

گودرزي
()5611

دين از يک موعع بيروني است .دين براي فرد در اين موعع،

پيامد

دينداري

بعضيها معتادند با آدمهايي كه نماز نميخوانند ،نبايد رفت و آمد كرد .شما با اين نظر موافايد يا مخال ؟

تلاي از دين :تلاي از دين ،بررسي نگرش فرد نسژبت بژه

دينداري

51

((5671

بعضيها معتادند به كتاب هايي كه با یاايد ديني تضاد دارد ،نبايد اجژازم چژاد داد .شژما بژا ايژن نظژر بيشژتر

پيامد

گويه هايي كه نظر فرد را دربارم دين يا يکي از آمژوزههژاي آن
ميپرسند ،تلاي وي از دين را سنجيدهاند ،نه ميزان دينداري.

موعو بررسي و ارزيابي است ،نه پيروي؛ بنابراين آن دسته از
جدول  - 1گویههایي كه به جای میزان دینداری« ،تلقي از دین» را سنجیدهاند.
گویه

پژوهش

بعضي معتادند دين و ايمان يکي از بهترين راههاي غلبه بر مشکالت زندگي اسژت .شژما بژا ايژن نظژر
موافايد يا مخال ؟
یدهاي معتادند ايمان به خدا بای

ميشود آدم راحتتر با مشکالت زنژدگي كنژار بيايژد .بژا ايژن نظژر

موافايد يا مخال ؟
دين ،زندگي فردي و اجتمایي انسان را هدايت ميكند.
دين اسالم پاسخگوي نيازهاي اجتمایي جوامع بشري است.
بسياري از قوانين اسالم را ميتوان در جامعه امروز اجرا كرد.
دينداري بای

یابماندگي ميشود.

شمارة
گویه

رعايي ()5610

5

گودرزي ()5611
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خژژژژداياريفژژژژرد

مقصود سنجش
دينداري
كاركردهژژژژژاي
دين

1

باور ديني

51

باور ديني

ابراهيمي ()5613

1-51

پيامد دينداري

ابراهيمي ()5613

1-11

پيامد دينداري

()5611
خژژژژداياريفژژژژرد
()5611

خودپندارم ديني :در اين پيمايشها گويههايي وجژود دارد

متفاوت اسژت .مسژلم اسژت از آن روش بژه واقعيژت ميژزان

كه از فرد دربارم وعع مذهبي خود و نمرهاي كه در اين مژورد

دينداري فرد نميتوان پي برد؛ زيرا برداشت و گزارش فژرد از

به خود مي دهد ،پرسش كرده اند .منظژور پژوهشژگران از ايژن

دينداري خود لزوما با واقعيت دينداري او مطابات ندارد و در

پرسژژش و اسژژتفادهاي كژژه ممکژژن اسژژت از نتژژايج آن بکننژژد،

غالب موارد ،فاصله و تفاوت معناداري هم دارد.
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جدول

 گویههایي كه «خودپندارة دیني» را سنجیدهاند.گویه

شمارة

پژوهش
رعايي

شما خودتان را تا چه اندازه فردي مذهبي ميدانيد؟

()5610
گودرزي

خودتان را تا چه اندازه مذهبي ميدانيد؟

()5611

صرد نظر از ديدگاه ديگران در بارم شما ،در مجمو اگر قرار باشد به ميزان مذهبيبودن خژود نمژرهاي از صژفر تژا بيسژت بدهيژد،

طالبان

بهگونهاي كه  10نشاندهندم فرد كامال مذهبي و صفر ،نشانة فرد كامال غيرمذهبي باشد به خودتان چه نمرهاي ميدهيد؟

()5611

گویه
51
133
515

گويههاي مبهم :در گويههژايي كژه در جژدول زيژر آورده

دست ميآيد ،بسيار پراكنده خواهد بود و نميتوان فهميژد كژه

شده است ،مفهوم سنجيدهشده ،مبهم يا كامال غيرمرتبط اسژت.

درواقع چه مفهومي را سنجيده اند؛ اما بديهي است كژه مفهژوم

مبهم بدين معنا كه نتيجهاي كه از پاسژخ بژه ايژن گويژههژا بژه

مدنظر پژوهشگر را نسنجيدهاند.

جدول

 گویههای مبهمشماره

مقصود سنجش

گویه
تالب در انتخابات كار نادرستي است

سراآزاده ()5671

51

پيامد دينداري

بهترين تجربههاي ديني من وقتي بوده است كه هنگام یبادت و دیا احساس روحاني خاصي داشتهام.

خداياريفرد ()5611

51

باور ديني

دارم .

آبياري گياهان و درختان اطراد منزل را دوست

پژوهش

خداياريفرد ()5611

10

یواط

ديني

هيزمهاي خاموشنشده در كنار درختان يا طبيعت را خاموش ميكنم.

خداياريفرد ()5611

31

یواط

ديني

آيا تا به حال مشاهده كردهايد كه با دیا و خواستن از خدا ،مريضي صعبالعالآ شفا گرفته باشد؟

طالبان ()5611

53

ايمان

تطبيقنداشتن گويه با مؤلفژه يژا بعژد ماصژود :در برخژي
مژژوارد كژژه گويژژههژژا ،در یبژژارتپژژردازي و ناصژژانهژژاي
مفهومشناختي ،عع

مواجه بودهاند؛ يعني جنبه اي را كه سنجيدهاند ،بهجژز بعژد يژا
مؤلفة مدنظر پژوهشگر بوده است.

و ابهام ندارند ،بعضا با خطژا در تطبيژق
جدول  - 3گویههایي كه ابعاد دیگری را سنجیدهاند.
گویه

شمارة

مقصود سنجش

سنجیده شده

پژوهش

تا چه حد با مسجد محل يا هر مؤسسة اسالمي ديگري همکاري داريد؟

سراآزاده ()5671

16

مناسک ديني

مشاركت ديني

اگر یذر شریي نداشته باشم در ماه رمضان روزه ميگيرم.

خداياريفرد ()5611

31

باور ديني

یبادات

گویه

با ديگران خوشاخال هستم.

خداياريفرد ()5611

33

یواط

ديني

فعل اخالقي

حاو اقليتهاي ديني را ریايت ميكنم.

خداياريفرد ()5611

13

یواط

ديني

شريعت

خدا هميشه راهگشاي كارها و مشکالت زندگيام بوده است.

ابراهيمي ()5613

1-51

پيامد دينداري

با توجه به انوا و ك رت خطاهاي مژذكور در گويژههژا و

ايمان

مصاديق هر كدام ،مشخص است روايي سنجه در پژوهشهاي

بررسي روايي در پيمايشهاي سنجش دينداري در ايران

منتخب ،از اين نظر نيز با ناصان جدي روبهرو است.
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تعاري

نظري و یملياتي دينداري بررسي و مشخص شد كژه

نيمي از ايژن پژژوهشهژا ( 1مژورد) اساسژا هژيچ تعريفژي از
نتیجه

دينداري اراهه نکرده اند و تنهژا دو پژژوهش ديگژر از تعريژ

اين پژوهش و ماالة حاصل از آن كوشيده است به دركي بهتژر

نظري خويش براي رسيدن به مدل دينداري استفاده كژردهانژد

و جامعتر از مسألة روايي بهطور كلي و بررسي وعع و كاربرد

(جژژدول  .)1در بررسژژي روايژژي در سژژطح مفهژژومي ،تعري ژ

دسژت يابژد .در یژين

یملياتي ،يعني مدل اراههشژده بژراي دينژداري نيژز بررسژي و

حژژال تژژرجيح داده اسژژت آن را بژژا تأمژژل در جژژديتژژرين

مشخص شد كه از بين پيمايشهاي مبتني بژر مژدل ( 1مژورد)

پيمايش هاي سنجش دينداري در ايژران بژه انجژام برسژاند تژا

تنها دو مورد از آنها از مژدل خژا

برگرفتژه از آمژوزههژاي

مشخص شود يافته هاي ما از وعع دينداري در ايژران تژا چژه

اسالمي بهره بردهاند (جدول .)6

آن در مطالعات دينداري بهطور خژا

حژژد كژژافي ،معتبژژر و ایتمژژادكردني اسژژت .هژژدد سژژوم نيژژز

مااله در گام چهارم ،روايژي «سژنجه» و روايژي محتژواي

برجسته سازي مسألة روايژي در پيمژايشهژاي دينژداري بژوده

پيمايش هژاي منتخژب داراي مژدل را در سژه سژطح «تناسژب

است كه بهتدريج در حال تبديلشدن به كليشژهاي تکژراري و

سنجه»« ،شمول سنجه» و «گويه هاي بهكاررفته» بررسژي كژرد.

بخشي حاشيهاي و كماهميت در اين پژوهشها است.

بررسي هاي ما نشان داد در هيچ يک از اين پژوهشها ،تناسب

اين مطالعه نشان داد تنها روايي زم و موجه بژراي ايژن

كافي ميان ابعاد مورد سنجش و سنجة بهكاررفته وجژود نژدارد

مطالعات ،بررسي «روايي محتژوا» اسژت و انجژام روايژيهژاي

(جدول )1؛ اما از نظر شمول سنجه تنها يکژي از پژژوهشهژا،

ديگر در صورت لژزوم ،متکژي و منژوط بژه احژراز آن اسژت.

كفايت داشت (جدول  .)1خطاي گويههاي بهكاررفته ،خژود را

مشخص شد كه استفاده از رواييهاي «مالكي» و «سازه» بژراي

در سه دستة «ابدال مفهومي»» ،ابهام در یبژارت» و «جابجژايي

بررسي روايي سنجه در اين پژوهشها بهتنهايي كارساز نيست

در بعد مورد سنجش» نشان داده است .جژدولهژاي  3تژا 55

و به نتيجة مطم نژي هژم منتهژي نمژيشژود .پژس آن دسژته از

دربردارندم نمونههايي از گويههاي بهكاررفته در اين پيمايشها

پژوهش هاي دينداري كه به انجام هژيچ نژو روايژي مبژادرت

است كه به جژاي پرسژش از «ميژزان دينژداري» بژهترتيژب از

نکرده و يا به بررسي رواييهاي ديگري بهجژز روايژي محتژوا

«قراهت ديني»« ،معلومژات دينژي»« ،نژو دينژداري»« ،راهبژرد

بسنده كردهاند ( 1مورد) ،نتژايج اطمينژانآور نخواهژد داشژت.

ديني»« ،تلاي از دين» و «خودپندارم ديني» پرسيدهانژد .جژدول

جدول  1نشان ميدهد  1مورد از پژوهشهاي منتخب ،بژدون

 51نيز شامل برخي از گويههايي است كه اساسا مژبهم هسژتند

گزارش روايي هستند و  1مورد هم به روايي ديگژري بژهجژز

و جژژدول  56نيژژز دربردارنژژدم گويژژههژژايي اسژژت كژژه نژژویي

روايي محتوا اكتفا كردهاند.

جابژژهجژژايي در آنهژژا انجژژام شژژده اسژژت و بعژژد يژژا مؤلفژژة

در گژژام دوم ،وعژژع «گژژزارش روايژژي» در پژژژوهشهژژاي

سنجيده شژده ،چيژزي غيژر از هژدد پژوهشژگر بژوده اسژت.

منتخب بررسي و مشخص شد كمكاري در اراهة گزارش كامل

ايرادهايي كه در گويه هاي به كاررفته در ايژن مطالعژات ديژده

از بررسي روايي در اينگونه پژژوهشهژا ،یارعژهاي یمژومي

شد ،ممکن اسژت بژهینژوان ايژرادهژاي جزهژي و كژماهميژت

است و حتي آن دسته از پيمايشهاي نادري كه بژهگونژهاي آن

محسوب شود و بهیايژدم برخژي ،اغمژاضكردنژي باشژند .در

را بررسي كرده اند ( 3مورد از پژوهشهاي منتخژب) در اراهژة

اين باره نکاتي هست كه زم است به آنها توجژه شژود .او ،

گزارش تفصيلي آن كوتاهي داشتهاند (جدول .)1

اين اشکا ت جزهي و نه كماهميت ،تأثير ناصانهژاي اساسژي

در گام سوم ،روايژي در سژطح «مفهژوم شژناختي» شژامل

در مادمات و متن اين پژوهشها است كژه خژود را در اينجژا
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نشان داده است؛ دوما ،جزهيبودن يک اشژکال ،نبايژد موجژب

 ،5616تهران :پژوهشکدم یلوم ارتباطي و توسعة

ناديدهگرفتن آن بشود ،بهويژه اگر اين قبيل اشکالها ،با كميت

ايران( .جزوم چادنشده)

در خور توجهي در اين مطالعژات تکژرار شژده باشژد .سژوما،
هدد اين پژوهش ،برجسته سژازي همژين اشژکالهژا در ايژن
مطالعات بوده است .تعيين ارزش و اهميژت آن در ماايسژه بژا
عرورت و دستاوردهاي بزر

اين مطالعات ،البته كار ديگري

است كه بايد صاحبنظژران اصژلي ايژن حژوزه بژا اشژراد و

اوپنهايم ،ا .ا .)5671( .طرح پرسشنامه و سژنجش نگژرش هژا،
ترجمة :كريم يا ،م ،.مشهد :آستان قدس رعوي.

آلژژن ،م .)5671( .مادمژژهاي بژژر نظريژژههژژاي انژژدازه گيژژري
(روانسنجي) ،ترجمة د ور ،. ،تهران :سمت.

حيدري چروده ،م .)5613( .روايي و پايايي در پژوهش هژاي
فرهنگي و اجتمایي ،مشهد :جهاد دانشگاهي.

جامعيت بيشتري انجام گيرد.
نشژان

خداياريفرد ،م.؛ فايهي. ،؛ غباري بناب ،ب.؛ شژکوهي يکتژا،

بررسيهاي چندگانه در سطوح و جوانب مختلژ

داد پژوهشهاي منتخب با عع هاي جدي در زمينژة روايژي

م .و به پژوه ،ا .)5611( .آماده سازي و هنجاريژابي

مواجه هستند و از آنجا كه ايژن پژژوهشهژا از برجسژتهتژرين

ماياس سژنجش دينژداري در جامعژة دانشژجويي

مطالعات انجامشده در زمينة سنجش ميزان دينژداري در ايژران

كشور ،تهران :با همکژاري انسژتيتو روانپزشژکي

است و پژوهشهاي ديگر نيز بهنویي از آنها اقتباس ميكننژد

تهران و مركز تحاياات بهداشت روان.

روايژي در

خداياري فرد ،م .و همکژاران .)5611( .گژزارش نهژايي طژرح

و به آنها ارجا ميدهند؛ ميتوان ادیا كرد عژع

پيمايشهاي دينداري در ايران ،یارعهاي یمژومي اسژت و بژا

پژوهشي :آمادهسازي ماياس دينژداري و ارزيژابي

اتکا به يافتههاي اين پژوهشهژا ،بژه بژرآورد دقياژي از ميژزان

سطوح دينژداري اقشژار مختلژ

جامعژة ايژران،

دينداري ايرانيان نميتوان دست يافت.

تهران :با همکاري سازمانهاي حامي.

نتيجة حاصل از اين پژوهش بهجژز آشژکاركردن اهميژت
بررسي روايي محتوا در انوا مطالعات ميداني و بژهخصژو

دواس ،دي .اي .)5671( .پيمژژايش در تحاياژژات اجتمژژایي،
ترجمة :نايبي ،ه ،.تهران :نشر ني.

پيمايش هاي دينداري ،يک پيامد عمني ديگژر نيژز بژه همژراه

رعايي .)5610( . ،ارزشها و نگرشهاي ايرانيژان :ويژرايش

داشته است و آن ،افزايش احتيژاط در تعمژيم نتژايج و تحليژل

اول (يافتژههژاي پيمژايش در  11اسژتان) ،تهژژران:

وعع دينداري در ايران بر اساس يافتههاي موجود است.

دفتر انتشژارات طژرح پيمژايش ملژي ارزشهژا و
نگرشها.
سراآ زاده ،ح« .)5677( .نگرش ها و رفتارهاي ديني نوجوانژان
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