
 

 
 

  

 

  

  شناسي دانشگاه تبريزن فصلنامه علمي ـ پژوهشي روا
  ١٣٨٨ بهار ١٣ شماره چهارمسال 

  گيري مذهبيو جهت  ابعاد شخصيتیرابطه
  استاديار گروه روانشناسي دانشگاه تهران ـ هرامی احسانـدکتر هادي ب
  استاديار گروه روانشناسي دانشگاه تهران ـ پورنقاش تهرانی دکتر سعید

    چکیده
 ۸۰ آيزنک، یهنظريگيري مذهبي و شخصيت براساس منظور بررسي روابط بين جهتهب

. صورت تصادفي انتخاب شدندد، بهـ نفر ديگر مرد بودن۴۰فر آنان زن و ـ ن۴۰ي که ـآزمودن
گيري منظور ارزيابي جهتچنين بههم.  شخصيت آيزنک پاسخ دادندیها به پرسشنامهآزمودني

گيري عد جهتاين مقياس چهار ب. ري مذهبي بهرامي احسان، اجرا شدگيمذهبي، مقياس جهت
  .کندسازي و کامجويي را ارزيابي ميارزندهمذهبي، سازمان نايافتگي مذهبي، بيش

ي، ـوروزگرايـهاي نقياسـرمـن زنان و مردان در زيـايج اين پژوهش نشان داد که بيـنت
خويي، پريشچنين بين روانهم. فاوت وجود داردنايافتگي مذهبي، تخويي و سازمانپريشروان

چنين نتايج اين پژوهش هم. دست آمدگيري مذهبي روابط معکوسي بهنوروزگرايي و جهت
خويي قادر پريشزگرايي و روانوشناختي در کنار متغيرهاي نورنشان داد که متغيرهاي جمعيت

خويي و پريشان داد که روانتحليل رگرسيون نش. گيري مذهبي نيستندبيني جهتبه پيش
شناختي سهمي در  منفي داشته و متغيرهاي جمعيتیهگيري مذهبي رابطنوروزگرايي با جهت

  .اين ميان ندارند
 سازمان نايافتگي ,خويي، نوروزگراييپريشگيري مذهبي، روان جهت,شخصيت :هاي کلیديواژه

  .سازي مذهبيارزنده بيش,مذهبي
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 تاکنون توسط تحقيقات متعددي ۱ شخصيتي و مذهبي بودنهايروابط بين ويژگي
هـاي شخصيت و مذهبي بندي درخصوص ابعاد و ويژگيبه انجام رسيده است، اما جمع

 یدست آمده از رابطههاي بهبراي مثال يافته. چنـان نيازمند بررسـي استبودن، هم
و مذهبي ) ۱۹۸۵، ۴نک و آيز۳آيزنک( آيزنک ی مبتني بر نظريه۲خوييپريشبين روان

، عليرغم يافتن شواهد متعددي )۱۹۶۷ ۶ و راس۵آلپورت( آلپورت یبر نظريهبودن مبني
 و ۷مالتبي(مشخص و ناهمسان است نفي بين اين دو متغير، همچنان نا میهبر رابط
  ).۱۹۹۹، مالتبي، ۱۹۹۶ ۸لوئيس

. کنندر تفکيک ميدو نوع متمايز از مذهبي بودن را از يکديگ) ۱۹۶۷(آلپورت و راس 
 ۹گيري دروني باشد که به يک مذهب شخصيتواند داراي جهتنظر آنان مذهب مي از

أمين حفاظت، کسب تواند بر عضويت در يک گروه قدرتمند، تاشاره دارد و گاهي مي
اين صورت مذهب در . انيزم دفاعي توصيف شودــعنوان مکموقعيت اجتماعي و يا به

؛ ۱۹۸۱، ۱۱ و ميدو۱۰؛ کـاهو۱۹۶۷آلپورت و راس، (است گيري بروني داراي جهت
آيزنک و آيزنک، (در حالي که در تفسير آيزنک ). ۱۹۹۹ مالتبي، ؛۱۹۹۱، ۱۳ و شا۱۲جنيا
داري با مذهبي بودن، بيشتر از صورت معنيخويي بهپريش، احتماالً بعد روان)۱۹۸۵
هاي انجام شده که با پژوهش ارتباط دارد، اغلب ۱۵ و ابعاد نوروزگرايي۱۴گراييبرون

 انجام شده است،) ۱۹۶۷آلپورت و راس،(گيري مذهبي استفاده از مقياس جهت
 معنادار بين نمرات پايين در سايکوتيزم و هر يک از اين دو بعد یهشواهدي براي رابط

  ).۱۷،۱۹۹۰؛ رابينسون۱۹۸۹ وديگران ، ۱۶جانسون( اندگيري مذهبي گزارش نکردهجهت
  

    

2- psychotisim  
4- Eysenck 
6- Ross 
8- Lewis 
10- Kahoe 
12- Genia  
14- extroversion 
16- Janson  

1- religiosity 
3- Eysenck 
5- Allport 
7- Maltby 
9- personal  
11- Meadow 
13- Shaw 
15- neuroticism 
17- Robinson 
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خويي  پريشوان منفي بين ریهها وجود رابطاين در حالي است که برخي از پژوهش
با ). ۱۹۹۵مالتبي و ديگران، (اند گيري دروني  به سمت مذهب را گزارش کردهو جهت

گيري مذهبي بيروني و داري بين جهت معنيیهاين حال حتي در اين پژوهش نيز رابط
  .خويي، مشاهده نشده استپريشروان

ها به نگي يافتهدر تبيين اين ناهماه) ۱۹۹۹و مالتبي،  ۱۹۹۵(مالتبي و ديگران 
اي که به مالتبي معتقد است که اغلب مطالعات انجام شده. تبيين موضوع پرداخته است

رسند، بر بي نميـيري مذهـگخويي و جهتپريشداري بين رواني معنيـ منفیهرابط
ها، در دانشجويان دانشگاه) ۱۹۹۵(نظر مالتبي به. اندهاي دانشجويي اجرا شدهنمونه

شوند، عقايد مذهبي را کمتر حفظ  افراد ديگري که به دانشگاه ملحق نميمقايسه با
، قابل دفاع ارزيابي شده )۱۹۶۰(، ۱هاي فورداين موضوع با استناد به يافته. کنندمي
هايي که به دهد، نتايج اندازهدر اين زمينه شواهدي وجود دارد که نشان مي. است

اعتبار اند، بيمذهبي پرداختهدر جوامع غير بيروني -گيري مذهبي درونيبررسي جهت
بدين ترتيب ). ۱۹۹۹؛ مالتبي، ۱۹۹۶ مالتبي و لوئيس، ؛۱۹۹۴مالتبي و ديگران، (است 

ها، ديده يان اين نمونهـم بي درـگيري مذهازه جهتـهاي واضح و درستي از سدازهـان
  .شودنمي

تواند ناهماهنگي در ميگيري رسد که خطاي اندازهنظر ميبراساس اين شواهد به
گيري مذهبي را توضيح دهد  بين شخصيت و جهتیهدست آمده از رابطنتايج به

توان با حل اين در صورتي که اين اصل مورد پذيرش قرار گيرد، مي). ۱۹۹۹مالتبي، (
. ابعاد شخصيت آيزنک پرداخت گيري مذهبي و بين جهتیهبررسي رابطمشکل به

وي با . تفاوت ترغيب شده استـزاري مـاستفاده از اب ردي بهکـمالتبي با چنين روي
تغييراتي ) ۱۹۸۳، ۳ و نابل۲اچـگورس I-E (Age- universal)(قياس  ـبرداري از مبهره
  گيري قياس از جهتـاين م. ته استـه تحليل پرداخـبا استفاده از آن ب و آورده دديـرا پ

  

    

2- Gorsuch 
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گيري اي از جهتشدهاقتباس شده و نتايج اصالح) ۱۹۶۷(و راس آلپورت ي مذهب
 تواند بهمي) ۱۹۹۶(دهد که از نظر مالتبي مي بيروني در اختيار قرار ـ مذهبي دروني

مذهبي است، استفاده هايي که واجد افراد مذهبي و غيرصورت مؤثري درميان نمونه
 کند تا دريـه مـين ترتيب مالتبي توصيدـب). ۱۹۹۹، مالتبي، ۱۹۹۶مالتبي (ود ـش

گيري مذهبي و ابعاد  بين جهتیههاي آميخته، اين آزمون براي بررسي رابطنمونه
  ).۱۹۹۹مالتبي، (شخصيت، استفاده شود 

 اگان و ديگران،( و ديگران ۱اگان. اما از سوي ديگر، تفسير ديگري نيز وجود دارد
آيزنک . اندگيري مذهبي پرداختهت و جهت بين شخصيیهبه نقش سن در رابط) ۲۰۰۴

وروزگرايي با افزايش سن کاهش ـخويي و نپريشعتقدند که روانـم) ۱۹۸۵(و آيزنک 
هايي گيري دروني نيز در آزمودنيرسد که مذهب با جهتهمچنين به نظر مي. يابدمي

، ۴و داويس ۳، ريسک۲فالستي(تر است هاي جوانکه سن باالتري دارند، بيش از آزمودني
زايش ـخويي و افريشـپسئول کاهش روانـتواند ميـرتيب سن مـبدين ت). ۲۰۰۳
گران ـنظر ايگان و ديبه). ۲۰۰۴اگان و ديگران، (يري مذهبي دروني باشد ـگجهت

هاي اگان نيز يافته. انداغلب تحقيقات در اين زمينه، نقش سن را ناديده گرفته) ۲۰۰۴(
سن و  وي با ورود متغيرهاي دموگرافيکي نظير. سن است ظيرييد حضور متغيري ندر تأ

گيري گرايي را با جهتخويي و برونپريش بين نوروزگرايي، روانیجنسيت، رابطه
اگرچه . داري گزارش شده است معنيیهمذهبي دروني بررسي کرده و نهايتاً عدم رابط

دست آمده است، اما يي بهخوپريش منفي بين مذهب و روانیهدر اين تحقيق نيز رابط
بر حضور ) ۲۰۰۴(به همين دليل اگان و ديگران . رودبا کنترل سن اين رابطه از بين مي
  .أکيد دارد بين مذهب و شخصيت تیه رابطیهمتغيرهاي دموگرافيک در مطالع

. گيري نيز مجدداً بحث کرد ابـزار اندازهیهتوان درباررسد مـينظر ميحال بهبا اين
  . مقياس اصالح شده نتايج متفاوتي را توليد کرده استبا ؛ )۱۹۹۶(هش مالتبي پژو
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اي گيري مذهبي از زاويهتوان با استفاده از ابزار ديگري که به بررسي جهتمي آيا
 وارسي کرد؟ اين  رابطه بين ابعاد شخصيت و مذهبي بودن را مجدداً،پردازدمتفاوت مي

اش بررسي رابطه مذهب و ابعاد شخصيت در يک جامعه اسالمي و پژوهش هدف عمده
  .با ابزاري متفاوت است

  روش 
   آمارييهجامعه و نمون

 =۱۴/۷SD( ساله ۸۲ تا ۵۰ سني یهنفر از بزرگساالن در دامن ۸۰تحقيق حاضر،  در
و ) n=۴۰(از نمونه را مردان نيمي . از مسلمانان ايراني شرکت داشتند) M=۷۸/۵۸ و

هر مذهبي قم و ـمونه مورد نظر از شـن). n=۴۰(دادند کيل ميـنيمي ديگر را زنان تش
  .صورت تصادفي انتخاب شدبه

  گیريابزارهاي اندازه
 گيري مذهبيبراي ارزيابي جهت :)1383بهرامی احسان، ( گیري مذهبیقیاس جهتم

 بي فرد هاي مذهيگير جهت،ني اين مقياسمبابراساس . مورد استفاده قرار گرفت
 معطوفهاي هستي و نسبت به ساير پديده هاي ديگرننسبت به خود، نسبت به انسا

  : زير مقياس است۴اين مقياس داراي  .است
مستقيم صورت مستقيم و يا غير است كه بههاييعبارتاز متشکل عامل نخست 

اتخاذ رفتارهاي  هاي ديني، براساس آموزهرابطه با مردم  عميق و قلبي با خدا،یهرابط
که اين عامل  .دهندنشان ميگرايي و توجه به آخرت را عاقبت توصيه شده ديني،

  . ماده است۲۸داراي نام دارد،  ۱گيري مذهبيگرايي يا جهتمذهب
ماده تشكيل شده است كه  ۱۹ از ، استقرار نا يافتگي يا سازمان نا يافتگي عامل دوم
  .ناخشنودي از زندگي و حيات و پريشاني خاطر است دودلي، مي آن ترديد،ويژگي عمو

  

    

 1- religiosity oriented 
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 ارزيابي مثبت و شود، بهسازي مذهبي ناميده مياين مقياس که ارزندهعامل سومين 
در اين عامل  .پردازدميسازي مذهبي هاي جدي در مناسك مذهبي و ارزندهقيد
گيرند و مورد بررسي قرار ميناپذير از مذهب و رفتارهاي مذهبي افهاي انعطيارزياب

طلبي و لذت ۱كامجوييتحت عنوان  ماده ۸با عامل چهارم  . ماده است۹مشتمل بر 
ذهبي و ـتفسير شخصي از دستورات م مومي به مذهب،ـتقاد عـاع عدم ح آن،ـترجي
  .سازد را مشخص ميجوييلذت

بر تأمين روايي  آغاز شده است عالوه۱۳۸۱ابي آن از اين مقياس که مراحل هنجاري
هاي مشابه  سازه، روايي مقياس از طريق بررسي ميزان همگرايي و واگرايي آن با مقياس

، هايي با تمايالت مذهبي كمتر گروههاي مذهبي و  و نيز توانايي ايجاد تمايز در بين گروه
هاي مختلف اد مقياس به روشچنين قابليت اعتمهم. مورد بررسي قرار گرفته است

.  است۲مورد بررسي قرار گرفته است که يکي از آنها بررسي ميزان هماهنگي دروني
، براي عامل ۸۶/۰، براي عامل دوم ۹۳/۰ضرايب آلفاي كرونباخ براي عامل نخست؛ 

از  غير  اين نتايج به. دست آمده است  به۵۷/۰مل چهارم،  و نهايتاً براي عا۷۹/۰ سوم،
. ها باال و مطلوب است ، در ساير عاملشود ل چهارم كه متوسط ارزيابي ميي عامآلفا
. است) r=۸۸/۰و  >۰۰۰/۰P(سازي معادل  آمده از روش دونيمه  دست چنين نتايج بههم

بر آن توان يک نمره محاسبه کرد و عالوهدر اين مقياس براي هر فرد در هر عامل مي
بر اي مبتنيگذاري اين مقياس، شيوهبراي نمره. ددست آورتوان يک نمره کلي بهمي

توجه به تفاوت نمرات ت استاندارد طراحي شده است که باتبديل نمرات خام به نمرا
ها بر اساس سن و جنس نمره فرد در هر عامل و نيز در کل مقياس محاسبه آزمودني
  .   مي شود

استفاده ) EPQ( آيزنک منظور بررسي ابعاد شخصيتي از پرسشنامه کوتاه شخصيتبه
  گرايـي، برون)هيجاني/با ثبـات(اين مـقياس سه بعد شخصيتي نورزگرايـي . شـده است

  

    

2- internal consistency 1- hedonistic oriented 
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قياس ـمچنين اين مـه. سنجديـخويي را مپريشو روان) يـگرايدرون/گراييبرون(
هاي د روايي و قابليت اعتماد اين آزمون در بررسيشواه. دربرگيرنده  مقياس دروغ است

به ارزيابي اين مقياس  )۱۳۷۷(م مقدمحمدياز جمله  .متعدد گزارش شده است
ها از طريق ضريب آلفاي كرومباخ محاسبه شده  اعتبار هر يك از مقياس. پرداخته است

 مورد ارزيابي بندي و روايي مالكو روايي آنها به سه روش روايي محتوي، روايي طبقه
بيني عضويت در نهايت براي بررسي قدرت تمايز و پيشمحمدي مقدم . ه استقرار گرفت
  اعتبار مقياس. مميز استفاده کرده استتحليل از  E.P.Q پرسشنامه یهوسيلهگروهي ب

)E( مقياس، ٦٣/٠ )N (۷۸/مقياس ، ٠)P( و مقياس  ٥٣/٠)L ( محاسبه شد٥٦/٠  .
 . ييد شدندتأظرروايي محتوي ها از نتمامي مقياس

  هایافته
هاي آماري ابعاد ابتدا ويژگي. سه بخش ساماندهي شده است نتايج اين پژوهش در

توجه به اهميت متغير جنس، بي گزارش و باـگيري مذهاد جهتـابعشخصيتي و نيز 
در بخش دوم روابط بين ابعاد . تفاوت اين ابعاد در زنان و مردان بررسي شده است

گيري مذهبي بررسي و تحليل شده و در پايان به بررسي نقش يت و ابعاد جهتشخص
ک از ـي بيني هرذهبي در پيشـري مـگيعاد جهتـشناختي و ابمتغيرهاي جمعيت

  .متغيرهاي شخصيتي پرداخته شده است

  هاي نمونهویژگی
ئه شده ميانگين و انحراف استاندارد زنان و مردان به تفکيک در جدول شماره يک ارا

گيري مذهبي محاسبه گرديده  براي ابعاد شخصيت و ابعاد جهتtچنين مقدار هم. است
  .است
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   براي دو جنسtمیانگین و انحراف استاندارد و مقادیر ) 1( جدول شماره
     )n=40(زنان    )n=40(مردان 

  ستانداردامیانگین انحراف   ستانداردانحراف ا میانگین  
 
t 

۴۸/۲  ۶۱/۲  ۹۵/۵  ۶۷/۲  ۴۹/۴  خوييپريشروان ∗∗ 
  ۴۹/۲∗∗  ۶۰/۳  ۶۱/۱۳  ۵۳/۴  ۳۳/۱۱  نوروزگرايي
  ۵۹۸/۰  ۲۶/۳  ۲۴/۱۳  ۱۹/۴  ۷۴/۱۲  دروغگويي

  -۴۹۸/۰  ۶۰/۳  ۹۸/۱۱  ۷۵/۳  ۳۸/۱۲  گراييبرون
  -۵۷/۰  ۵۹/۱۱  ۲۷/۱۳۰  ۲۹/۹  ۶۲/۱۳۱  گيري مذهبيجهت

  ۱۳/۲∗  ۴۱/۱۵  ۷۶/۵۳  ۰۸/۱۳  ۹۲/۴۶  سازمان نايافتگي
  ۲۴/۰  ۸۲/۶  ۰۰/۳۴  ۴۵/۵  ۶۷/۳۳  مذهبيزيساارزنده

  ۱۴/۰  ۳۳/۴  ۶۸/۲۰  ۵۹/۴  ۵۴/۲۰  کامجويي
  

۰۵/۰  * p<  
۰۱/۰  ** p< 

خويي، نوروزگرايي و پريشدست آمده، ميانگين نمره زنان در روانبراساس نتايج به
يان اين ـاما در م. ي کمتر از مردان استـگرايي بيش از مردان و در برونـدروغگوي
نحو خـويي و نوروزگرايي بهپريش زنان و مردان در دو بعــد روانیا، تنها نمرههتفاوت

هايي بين دو جنس گيري مذهبي تفاوتعاد جهتـاب در. معناداري متفاوت است
ازمان ـردان بيش از زنان، سـيري مذهبي مـگ جهتیميـانگين نمره. شودمشاهده مي

دار بين دو جنس در حال تنها تفاوت معنيينبا ا. نايافتگي زنان بيش از مردان، است
  .شودسازمان نايافتگي مذهبي مشاهده مي

  همبستگی بین مذهب و شخصیت
در اين جدول چهار . دو ارائه شده است نتايج همبستگي پيرسون درجدول شماره

  .اندگيري مذهبي با يکديگر در رابطه گذاشته شدهبعد شخصيتي با چهار بعد از جهت
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  ضرایب همبستگی پیرسون براي متغیرهاي مورد مطالعه )2(ره جدول شما
  ۱  ۲  ۳  ۴   ۵  ۶  ۷  ۸  

                ۰/۱  خويي پريشروانـ ۱
              ۰/۱  ۰۸/۰  نوروزگرايي  ـ ۲
            ۱  ۱۵/۰  ۰۱/۰   دروغگويي  ـ۳
          ۱  -۰۷/۰  -۰۳/۰  -۲۲/۰  گرايي   برونـ۴
        ۱  -۱۳/۰  ۱۹/۰  -۲۹/۰∗∗  -۴۶/۰∗∗  گيري مذهبي  جهتـ۵
      ۱  -۴۰/۰∗∗  -۱۳/۰  -۰۶/۰  ۶۲/۰∗∗  ۳۴/۰∗∗    سازمان نايافتگيـ۶
    ۱  -۳۱/۰∗∗  ۶۶/۰∗∗  ۰۲/۰  ۲۶/۰∗  -۲۶/۰∗∗  -۲۱/۰∗  سازي مذهبي  ارزندهـ۷
  ۱  -۱۹/۰  ۱۶/۰  -۲۲/۰  ۱۸/۰  -۰۴/۰  ۰۲/۰  ۱۶/۰   کامجويي  ـ۸

  

۰۱/۰  ** p<  ۰۵/۰  * p<  

خويي و پريشاري با روانديـنحو معنگيري مذهبي بهد جهتـتايج بعـبراساس ن
در . ساير روابط اندک و در حد معنا دار نيست. اي منفي استگرايي داراي رابطهنوروز

اي عوض بعد سازمان نايافتگي مذهبي، با سه بعد از ابعاد شخصيت آيزنک داراي رابطه
قدار همبستگي مثبت را با ـبي باالترين مـازمان نايافتگي مذهـس. دار استمعني
 بين سازمان نايافتگي یرابطه. دهدخويي نشان ميپريشوزگرايي و پس از آن با رواننور

نحو سازي مذهبي نيز با نوروزگرايي بهبعد ارزنده. دار نيستگرايي معنيمذهبي و برون
سازي با دروغگويي اين در حالي است که ارزنده. صورت منفي رابطه داردقابل توجهي به
سازي اين در حالي است که ارزنده. دار استن رابطه مثبت و معنياي. نيز رابطه دارد

بعد کامجويي، با . دهدداري نشان نمي، ارتباط معنيخوييپريشمذهبي نيز با روان
  .دهددار نشان نمياي معنييک از ابعاد شخصيت رابطههيچ

  گیري مذهبی هاي جهتکنندهبینی پیش
 رگرسيون به یهتغيرهاي دموگرافيک در معادلهنگامي که متغيرهاي شخصيتي و م

عنوان متغير مالک وارد شدند، گيري مذهبي بهبين و جهتعنوان متغيرهاي پيش
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اما در  . )F(5,74)(و  >۰۰۰/۰Pدهد داري را نشان ميالگوي معني  ANOVAتحليل 
 داري بهنحو معنييک از متغيرهاي سن، جنس و تحصيالت بهضرايب رگرسيون، هيچ

نحو قابل در عوض دو متغير شخصيتي به. پردازندگيري مذهبي نميبيني جهتپيش
خويي و نوروزگرايي پريشبعد روان. عنوان متغيرهاي پيش بين حضور دارندتوجهي به
خويي پريشروانبعد . پردازنديـيري مذهبي مـگبيني جهتاي منفي به پيشبا رابطه

 >۰۰۳/۰P  وB=-۳۱/۰ غير و بعد نوروزگرايي بانخستين مت>P ۰۰۰/۰و B =-۴۸/۰ با
، اين بدان معني  Bتا توجه به عالمت منفي در مقدار. بيني را دارندباالترين وزن پيش
  .يابدگيري مذهبي افزايش مي، مقدار جهتخوييپريشرواناست که با کاهش 

  گیريبحث و نتیجه
گيري مذهبي الگوي تـاد شخصيت و جهـايج اين پژوهش، رابطه ابعـبراساس نت

 منفي و سازمان یهگيري مذهبي باالترين رابطجهت. دهدداري به دست ميمعني
نشان خويي پريشروانرا با  دارعنيـرين همبستگي مثبت و مـگي مذهبي باالتـنايافت
در بعد نوروزگرايي، باالترين مقدار همبستگي از آن سازمان نايافتگي مذهبي . دهندمي

صورت منفي با سازي مذهبي بهگيري مذهبي و ارزندهي که جهتاست در حال
بيني بود، نان که قابل پيشـچگويي نيز همعد دروغـدر ب. اندطهـي در رابـگراينوروز
گرايي نيز رابطه بين برون. دار را نشان دادسازي مذهبي تنها رابطه مثبت و معنيارزنده
  .دهداي نشان نميبطهگيري مذهبي، رايک از ابعاد جهتبا هيچ

گيري مذهبي در زنان و مردان دهد که جهتبررسي نتايج اين پژوهش نشان مي
  ؛ ۱۹۹۶، ۳؛ پالوتيزيان۱۹۷۵، ۲، بيت هااللي۱هاي آرجيليکسان است و اين يافته با يافته

  

هاي مالتبي اند ناهماهنگ و با يافتهکه به تفاوت دو جنس در مذهبي بودن اشاره کرده
  اهنگ ـصريح کرده است، همـي بودن تـنس را در مذهبـفاوت دو جـکه عدم ت) ۱۹۹۵(

  

    

2- Beit-Hallahmi 
 

1- Argyle 
3- Paloutzian 
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را درخصوص ) ۲۰۰۴(هاي اگان و ديگران چنين نتايج اين پژوهش يافتههم. است
 ضرورت توجه به متغيرهاي دموگرافيک در مطالعات مربوط به مذهب و شخصيت را به

گيري صورت کلي تاييد کرده اما صرفاً بر تفاوت دو جنس در برخي از ابعاد جهت
، )۲۰۰۴(خالف پژوهش اگان و ديگران برچنين هم. أکيد داردمذهبي و ابعاد شخصيت ت

 بين یهورود متغيرهاي دموگرافيک در معادله رگرسيون هيچ تغييري در نتايج رابط
  .آوردشخصيت و مذهب پديد نمي

 یبر رابطهمبني) ۱۹۹۹(هاي مالتبي بر نکات فوق نتايج اين پژوهش با يافتهعالوه
ماهنگ است و با ـي هـذهبي درونـگيري مهتـو جي ـخويپريشرواننفي بين ـم

 بين یبر عدم رابطهمبني) ۱۹۹۰ (؛ رابينسون)۱۹۸۹(هاي جانسون و ديگران يافته
 منفي یاين پژوهش رابطه.  استماهنگـگيري مذهبي ناهو جهتخويي پريشروان

  .کندرا تاييد ميخويي پريشروانبين مذهب و 

هاي مختلف ترين نکته اين است که در هر صورت نا هماهنگي نتايج پژوهشاما مهم
ها را به صورتي کلي هماهنگي در پژوهشنا. توان تفسير کرددر اين حوزه را چگونه مي

  :توان در موارد ذيل خالصه کردمي

 بين مذهب و شخصيت را تعديل کرده و یحضور متغيرهاي ميانجي که رابطهـ ۱
) ۲۰۰۴(شواهد اگان و ديگران . گرددناديده گرفتن آنها منجر به توليد نتايج متفاوت مي

  .در اين زمينه قابل توجه است

 هايي استخراجها از جامعهويژه هنگامي که نمونهگيري بهنارسايي ابزارهاي اندازهـ ۲
هاي مورد اندازه  واريانس الزم دریگردد که ابزارهاي مورد استفاده قادر به محاسبهمي
هاي دانشجويي ناظر بر اين در خصوص نمونه) ۱۹۹۹( مالتبي یمالحظه. نيست نظر

 .نکته است
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تري از هاي وسيعتر به منظور بررسي طيفهاي مناسبضرورت استفاده از آزمونـ ۳
 باتوجه به تنوع رفتارهاي مذهبي و نيز پيچيدگي ساختارهاي درون .ابعاد مذهبي بودن
. گيري مذهبي را مورد توجه قرار دادهاي متفاوتي از اندازهتوان مقياسرواني مذهب، مي

هاي ها و سبکتعاليم، آموزه. ويژه واجد اهميت استابعاد بين فرهنگي مذهب، به
هاي ات مشترکي است، اما تفاوتها ضمن آن که واجد نکمختلف عبادات و آيين
انجام مطالعه بدون توجه به . گذارديـختلف از خود به نمايش مـبسياري نيز در اديان م

 .هاي موجود را تبيين کندتواند بخشي از ناهماهنگياين مالحظه مي

بديهي . هاي مسلمان اجرا شده استاي اسالمي و بر نمونه اين پژوهش در جامعه
بر آن در عالوه.  جوامع قابل انطباق دانستیتوان بر همهنمي آن رااست که نتايج 

اما . تري از سن توجه داشت وسيعیهاي آتي به دامنهبررسي سن بايد در پژوهش
هاي مختلف گيري از آزمونعليرغم اين نکات به اين دستاورد بايد تاکيد داشت که بهره

تواند نتايج ه مطالعات مذهبي ميهاي مربوط بو کاهش خطاي احتمالي در اندازه
 . تري را پديد آوردمتنوع

  

  ۳۰/۰۷/۸۶  :ی مقاله ی اوليهتاريخ دريافت نسخه
  ۲۱/۰۹/۸۷  : ی نهايي مقالهتاريخ دريافت نسخه
  ۳۰/۰۲/۸۸  :تاريخ پذيرش مقاله
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