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 الملّخص  
 يف الصفات واألمساء االهلیة،العمیق لالعتقاد الراسخ و  ي،يف النهج االسالم :خلفية البحث وأهدافه

تنمیة شخصیة اإلنسان. وفقا للتعالیم القرآنیة، إن ملظاهر التوحید العملیة يف احلیاة دور تربوي كبري يف 
امام ضغوطات احلیاة وازماهتا ومن  ويقويانهاالنسان من اخلضوع  مينعان: فمن جانب نين مزدوجيتاثري 

ؤدي اىل حتقیق األهداف البشرية السامیة ومنو تعلى اساس الصفات االهلیة،  احملاكاةإن جانب آخر ف
 الغرض من هذا البحث هو بناء وتوحید مقیاس تطبیق لقیاس التقوى يف البشر. مواهبه وازدهارها.

قیاس مدى وجود مسات اهلل سبحانه وتاثريه يف حیاة هتدف هذه الدراسة إىل تقدمي أداة جديدة ل
 نسان.اال

اجري هذا البحث االساسي على منهج مسح میداين. ففي هذه الدراسة يف البداية  :منهجية البحث
وحذف  يف اخلطوة التالیة، متت مراجعة مت مجع كل امساء اهلل سبحانه وصفاته من املصادر االسالمیة،

صفة 34 استخراج . ويف النهاية متات اليت مت احلصول علیها على أساس معايري خمتلفةصفوتعديل ال
اداة هذه الدراسة، عبارة عن استبیان مت  فكانتوحتويلها اىل استبیان لیكرت. ومن هذا املنطلق، 

الطبقات االجتماعیة  شىتشخص من  344على عینة من ي واجر  اعداده من قبل الباحث
 ٪ 3 4ومن كال اجلنسني )الريف(  من سكان٪ 8311و  من سکان احلضر ٪ 5113واالقتصادية )

. مت حساب ثبات القیاس وصحته باستخدام طبقیة عشوائیة ،طريقة أخذ العینات ( وكانتمن االناث
متت  معامل الفا كرونباخ وصحة اهلیكل والتحلیل العاملي واختبار بارتلیت وكايزر ـ ماير ـ اولكني.

ة مل يشريوا اىل و اضافة اىل هذا فإن مؤلفي املقال ،مراعاة مجیع املوارد االخالقیة يف هذا البحث
 .تضارب املصاحل

. كذلك مت احلصول على 15/0مت حساب معامل ثبات القیاس يف الفا كرونباخ  :كشوفاتال
ذات داللة احصائیة لصحة القیاس على اساس معامل اسبريمان لالرتباط 009/0p<، 88/0درجة

كايزر ـ ماير ـ حسب منهج   13/0، 000/0 ولقد قدرت كفاية العینة بدرجة ذات داللة احصائیة
 اولكني.

مت اعداده من  الذي االستبیاناظهرت النتائج املكتسبة من جتزئة التحلیالت االحصائیة ان االستنتاج: 
قبل الباحث له ثبات وصحة مقبولة وميكن ان يعترب معیارا صحیحا لقیاس مدى وجود مسات اهلل 

 سبحانه يف حیاة االنسان.
 
 :التالي يبالترت على المقالة استناد يتم

Ansari Z, Salek L, Mousavi E, Asgharnejad Farid AA. Validating Islamic Questionnaire of Identifying God’s Traits in Human. J Res Relig Health. 
2018; 4(3): 56- 69. 

 وجود اهلل في حياة االنسان عداد استبيان اسالمي لقياس مدىا

http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh
mailto:ansari.z@iums.ac.ir
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 اطالعات مقاله  

 31 اسفند 71 :دریافت
 31اردیبهشت  9 :دریافت متن نهایی

     31اردیبهشت  71 پذیرش:

 31تیر  2: نشر الکترونیکی
  

 واژگان کلیدی:

 مانندسازیالگوی ه

 صفات خداوند

 مقیاس اسالمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده  

در رویکرد اسالمی، باور عمیق به صفات و اسماء الهی نقش عمیق هدف: سابقه و 

های توحید  های قرآنی، بروز جلوه تربیتی در رشد شخصیت انسان دارد. بر اساس آموزه

سازی در  موجب پیشگیری و مقاوم یی دارد: از یک سو، عملی در زندگی، کارکرد دوگانه

شود؛ و از سوی دیگر، همانندسازی بر مبنای صفات  های زندگی می برابر فشار و بحران

شود. هدف  الهی، موجب رسیدن به غایت انسان و رشد و شکوفایی استعدادهای او می

این پژوهش، ساخت و هنجاریابی مقیاسی کاربردی برای سنجش خداگونگی در انسان 

 است.

یابی است. در این  این مطالعه پژوهشی بنیادی با روش پیمایشی و زمینه: کار روش

آوری شد. در  پژوهش، نخست تمامی اسماء و صفات خداوند از منابع اسالمی جمع

آمده بر مبنای معیارهای گوناگون بازبینی، حذف و  دست ی بعدی، صفات به مرحله

یی در طیف لیکرت  نامه به پرسشصفت استخراج شد که  59تعدیل شد. سرانجام، 

ساخته بود که بر روی  ی محقق نامه تبدیل شد. بدین جهت، ابزار این مطالعه، پرسش

درصد  5/17اقتصادی ) -نفر از طبقات مختلف اجتماعی  411یی با حجم  نمونه

درصد زن( اجرا شد. روش  51درصد روستانشین(، از هر جنس ) 8/25شهرنشین و 

یی بود. پایایی و روایی مقیاس، با استفاده از آلفای کرونباخ،  فی طبقهگیری، تصاد نمونه

محاسبه شد. در  کایسرـ مایر ـ الکینروایی سازه، تحلیل عاملی، روش کرویت بارتلت و 

براین، نویسندگان مقاله  ارد اخالقی رعایت شده است. عالوهی مو این پژوهش همه

 اند. گونه تضاد منافعی گزارش نکرده هیچ

محاسبه شد. روایی مقیاس نیز  35/1ضریب پایایی مقیاس در آلفای کرونباخ  ها: یافته

 117/1p<، 88/1ضریب همبستگی اسپیرمن یک دامنه در سطح معناداری بر مبنای 

در سطح  الکین، ـ مایر گیری نیز بر حسب روش کایسرـ کفایت نمونهبه دست آمد. 

 برآورد شد. 39/1، 111/1معناداری 

ی  نامه های آماری نشان داد که پرسش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلگیری:  نتیجه

ساخته شده، پایایی و روایی پذیرفتنی دارد و ممکن است بتواند ابزاری معتبر برای 

 سنجش خداگونگی در انسان باشد.

 اگونگی در انسانساخت و اعتباریابی مقیاس اسالمی سنجش خد

mailto:ansari.z@iums.ac.ir
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  بی مقیاس اسالمی سنجش خداگونگی ساخت و اعتباریا...  13 -51: 7931(، 9)4و همکاران/ پژوهش در دین و سالمت؛  انصاری

 :است صورت این به مقاله استناد

Ansari Z, Salek L, Mousavi E, Asgharnejad Farid AA. Validating Islamic Questionnaire of Identifying God’s Traits in Human. J Res Relig Health. 

2018; 4(3): 56- 69. 
 

 

 

 
 یی وجودماهیت دنیا و چرا در جستجوی کشفدانشمندان 

هایشان  برای تفسیر یافته به همین جهت،هستند.  آناشیا در 

تا بتوانند اعتقاداتشان را  گردند میبه دنبال تصویری از جهان 

در آن جای دهند. به تفسیری که یک شخص یا مکتب 

بینی  جهان .شود گفته میبینی  جهان دارد جهان ی درباره

بینی  جهان. علمی، فلسفی و دینی: بر سه نوع است مبتنی

علم به . در این تعریف، های علمی است علمی بر مبنای یافته

بی مبتنی بر فرضیه و آزمون علم تجر است.مفهوم علم تجربی 

بینی فلسفی مبتنی بر  جهان. است و این دو ارزش موقت دارند

ی  بینی حوزه جهان نوع از است. این 7ماوراءالطبیعیاصول 

چارچوبی برای  بینی علمی دارد و از جهان یتر وسیع

، بینی جهان. سومین شکل شود بینی علمی محسوب می جهان

 .نی بر اصول بنیادی دین استمبت است که دینی بینی جهان

. بر اساس (7) است یبینی توحید جهان ،اساس اسالم

بینی دینی و توحیدی، هدف غایی انسان در آفرینش،  جهان

تعالی در انسان و خدایی شدن او  ظهور و بروز صفات باری

است. به حدی که انسان، در آفرینش، خود را مالک هیچ چیز 

ی کماالت تصور کند؛ مقامی که  نداند و خداوند را منشأ همه

شود. به بیان  یاد می« یفقر وجود»در عرفان و فلسفه از آن به 

، «فنای ذاتی» برای انسان کمال حقیقیعرفای اسالمی، 

سبحان است که از  حضرتدر « فنای فعلی»و « فنای وصفی»

شود. این مقام  فعلی تعبیر میو آن به توحید ذاتی، اسمی 

که یابد  می عبارت است از اینکه انسان در اثر این شهود در

 یی خداوند سبحان، برای دیگرهیچ ذات، وصف و فعلی جز برا

کند با الگوگیری از اسماء و صفات  و تالش می (2) وجود ندارد

یماید. به خداوند، در قالب بشری، مسیر رشد و کمال را بپ

مقام فقر وجودی چنان است که » تعبیر امام خمینی )ره(

 اند حق ی کامله ی ام ذرات کائنات، مسخّر ارادهتمانسان دریابد 

چیز استقالل ندارند و تمام آنها در  وجه و در هیچ  و به هیچ

وجود و کمال وجود و در حرکات و سکنات و اراده و قدرت و 

 «دن محتاج و فقیر، بلکه فقر محض و محض فقرنئوسایر ش

. درک حقیقت این مفهوم از فقر وجودی و امکانی به (9)

انجامد و در مقام بیرونی و رفتاری،  خدایی شدن انسان می

اسماء و صفات خداوند، به کمال  تواند با الگوگیری از آدمی می

                                                           
1) metaphysics  

انسانی و باالترین حد رشد و تکامل شخصیت برسد. به عبارت 

دیگر، خدایی شدن انسان، از یک سو به معنای درک فقر 

وجودی انسان به خداوند است و از سوی دیگر، به معنای 

گیری از اسماء و صفات باری  تالش برای همانندسازی و بهره

 نسانی است.ی ا تعالی در محدوده

ی تعامل بین  های اخیر، تحوالت چشمگیری در زمینه در سال

اگر  2علم و دین صورت گرفته است. بر اساس نظر هانا آرنت

بتوان قرن هفدهم را قرن ستیزه بین علم و دین )علوم تجربی( 

یقین قرن هجدهم، قرن توقف و قرن نوزدهم، قرن  نامید، به

ن آشتی بین علم و دین بازگشت و سرانجام، قرن بیستم قر

قرن بیست و یکم  ،9گذاری، پاتریشیا آبردین است. پیرو این نام

دین نه تنها  . بر این اساس،(4) نامد داران می را متعلق به دین

بیرون نرفته است، بلکه با قوتی بیشتر  ی زندگی بشر از صحنه

. این بازگشت به دین و زندگی بشر بازگشته است ی به صحنه

ها را با چالش جدی مواجه کرده  زدگی، انسان رویگردانی از علم

است تا دالیلی برای چیستی، چگونگی و چرایی خود بطلبند. 

گیرد،  ی علم قرار نمی ها در محدوده به این پرسش گویی پاسخ

های  ها و چالش توان پاسخگویی به این پرسشعلم چرا که 

تواند برای خود، هدف،  . علم نمی(5) بنیادی انسان ندارد

گویی به این  . برای پاسخ(4)ماهیت و چرایی تبیین کند 

بینی  بینی دینی کمک گرفت. در جهان ها باید از جهان پرسش

ی تاریخی گسترده دارد و  دینی و توحیدی، این مفاهیم سابقه

به دقت به آن پاسخ داده شده است. خدایی بودن و مبنای 

« چیستی»ترین پاسخ به مفهوم  آفرینش مستقل داشتن، عمیق

« چرایی»، پاسخ به (1) . عبودیت و معرفت(1) انسان است

ی آفرینش است و در نهایت، سؤال از  حضور انسان در صحنه

حضور انسان در آفرینش و کیفیت سبک زندگی « چگونگی»

او، با مفهوم خدایی شدن و الگوگیری از اسماء و صفات الهی 

 شود.   پاسخ داده می

اسماء و صفات خداوند اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع 

تواند چه اثری در  رت دیگر، این موضوع میبه عباچیست؟ 

بینی توحیدی و  رشد شخصیت انسان داشته باشد که در جهان

پاسخ در این است که حضور  دینی بر آن تأکید شده است؟

دهی  شکل ، درباورمندی به صفات اوفعال خداوند در زندگی و 

ی  به سبک زندگی سالم )بر مبنای اسالم( و ایجاد مؤلفه

                                                           
2( Hana Aren’t 

3) Patricia Aberdeen 

 مقدمه
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مطالعات نشان داده است که . مؤثر است« انسالمت رو»

و  (8)شود  موجب ارتقاء سالمت روان می زندگی اسالمی سبک

های دیگر ارتباط دارد. به  سالمت روان با بسیاری از مؤلفه

عالوه سبک زندگی، نه تنها با سالمت روان، بلکه با سالمت 

. بدین ترتیب، چنانچه سبک (3)عمومی نیز ارتباط مثبت دارد 

صفات و اسماء اهلل شکل بگیرد، نه زندگی بر مبنای توحید، 

تنها موجب ارتقاء سالمت روان بلکه موجب ارتقاء سالمت 

شود و چنانچه عامل سالمت عمومی و سالمت  عمومی نیز می

های دیگر )همانند رضایت  روان رشد کند، بسیاری از مؤلفه

ها  یابد. برای مثال، پژوهش زناشویی، شغلی و...( نیز بهبود می

 ،(71)است که سالمت روان با رضایت زناشویی نشان داده 

، (79)های شخصیتی  ، تیپ(72و  77)رضایت شغلی 

ارتباط  (74)بینی، پیشرفت تحصیلی و عملکرد ورزشی  خوش

یی که در جمعیت ایرانی انجام شده  دارد. بر اساس مطالعه

از اختالل کنندگان درجاتی  درصد شرکت 8/23است، 

 7/28ی دیگری  . در مطالعه(75)ند ا هشناختی گزارش کرد روان

درصد دانشجویان مشکوک به درجاتی از اختالل روانی بودند 

(71) . 

شناسی با رویکرد  ی روان در مطالعات مرور پیشینه در حیطه

ی ابزار و مقیاسی برای سنجش صفات  نامه علمی، پرسش

بینی و رویکردهای  خداوند در انسان یافت نشد. زیرا در جهان

منهای خداوند و « علم»است؛ یعنی  7علمی صرف، علم دنیاگرا

، بنابراین، خدایی وجود (2)شود  مفاهیم ماوراءالطبیعی معنا می

ندارد که منشأ اثرگذاری باشد و یا دارای اسماء و صفاتی باشد 

که بتوان از آن الگوگیری کرد و برای آن مقیاسی داشت. به 

ی حاضر با هدف پر کردن این خأل جدی  همین جهت مطالعه

شناسی طراحی شده است، تا  در پهنای مطالعات علمی روان

ی ابزار متناسب با جهان  تولید علم و تهیهبتواند از یک سو، به 

اسالم بپردازد و از سوی دیگر، نگاه نوینی به مفاهیم و 

گیری از آن مفاهیم  های دینی عرضه کند تا بتواند با بهره ارزش

عمیق، در بهبود سالمت روان و سبک زندگی افراد جامعه گام 

 بلندی بردارد.
 

 

 

 -ی با روش پیمایشی کاربرد -این مطالعه پژوهشی بنیادی 

. به دلیل آنکه هدف پژوهش ساخت و استتوصیفی 

هنجاریابی مقیاسی برای سنجش خداگونگی انسان با تأکید بر 
                                                           

اگر  علم دینی و ،بینی دینی باشد اساس جهان طبیعت بر ی گر مطالعها (7

 یده می شود.نام (سکوالردنیاگرا ) علم ،بینی دینی باشد فارغ از جهان

ی طبقات اجتماعی اقتصادی بود،  اسماء و صفات الهی در همه

ی آماری شامل قشرهای مختلف اجتماع، اعم از  رو، جامعه ازاین

الت دانشگاهی/بدون روستایی/شهری، زن/مرد و با تحصی

تحصیالت دانشگاهی بود. حجم نمونه، با استفاده از فرمول 

 های غیرآزمایشی حجم نمونه در پژوهش تعیین

نفر  15/1P˂، 411ی(، در سطح معناداری پیمایش/)همبستگی

یی در دسترس  که با استفاده از روش طبقه (71)برآورد شد 

های  کنندگان، افرادی با قومیت گیری شدند. شرکت نمونه

درصد(، دارای  8/25و روستانشین ) مختلف اعم از شهرنشین

درصد  75تحصیالت دانشگاهی و بدون تحصیالت دانشگاهی )

 2/28درصد کارشناسی،  1درصد کاردانی،  5/94سیکل، 

درصد دکتری(، مجرد و متأهل  8/7درصد کارشناسی ارشد و 

های  درصد مؤنث( و در رده 51درصد(، از هر دو جنس ) 5/51)

نی( بودند. اطالعات ی س مختلف سنی )شش طبقه

های آمار  ها، با استفاده از روش نامه آمده از پرسش دست به

توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و آمار استنباطی 

سازی  ، دونیم2سازی اسپیرمن براون )آلفای کرونباخ، دونیم

ی آلفای بین دو  ، همبستگی بین دو فرم، محاسبه9گاتمن

4الکین ـ مایر کایسرـ نیمه، تحلیل عاملی، آزمون
 (5و بارتلت 

 تحلیل شد. 

ی  ساخته ی محقق نامه ابزار استفاده شده در این مطالعه، پرسش

ی فهرست صفات  برای تهیهسنجش خداگونگی در انسان بود. 

یی صورت گرفت که  ی مقیاس، مراحل چهارگانه خداوند و تهیه

 عبارت بود از:

ر این مرحله، د ی نخست، استخراج صفات خداوند: مرحله

های دعا همانند  تمامی صفات خداوند از منابع قرآنی و کتاب

ی صفات خداوند که  الجنان استخراج شد و دعاهای ویژه مفاتیح

ی هزار نام خداوند بود، همانند دعای جوشن کبیر،  دربردارنده

 مجیر و ... به دقت بررسی شد. 

اسماء فهرست صفات تهیه شده از  ی دوم، غربالگری: مرحله

و صفات خداوند، غربالگری شد؛ به دلیل آنکه بخشی از صفات، 

مخصوص ذات مقدس پروردگار بود و قابلیت دستیابی برای 

، «زنده کننده»هیچ انسانی نداشت )همانند صفت محیی 

، بنابراین، این دسته از «(زنده»و حی « میراننده»ممیت 

آوری  صفات، از فهرست حذف شد. برخی دیگر از صفات جمع

پوشی معنایی داشت، برای این دسته از  شده با صفات دیگر هم

                                                           
2) Spearman brown 
3) Gutmann 

4) Kaiser Meyer Alkin (KMO) 

5) Bartlett 

 روش کار
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ی معنای صفات  صفات نیز صفتی انتخاب شد که دربردارنده

 پوش باشد.    هم

از  یابی دقیق: ی فارسی و معادل ی سوم، ترجمه مرحله

ی دقیق  آمده عربی بود و به ترجمه دست آنجایی که صفات به

ی آماری مورد  نکه جامعه و نمونهفارسی نیاز داشت )به دلیل آ

مطالعه فارسی زبان بودند( با استفاده از فرهنگ لغت عربی به 

 فارسی، بهترین معنای معادل گزینش شد. 

به دلیل ماهیت  ی چهارم، بازبینی و تأیید نهایی: مرحله

دینی مطالعه، در انتخاب و غربالگری اسماء و صفات خداوند 

شناسی فهرست صفات  تخصصان روانالزم بود عالوه بر اینکه م

کنند، متخصصان  محتوایی می -آمده را بررسی روایی  دست به

حوزوی نیز آن را بازبینی کنند، تا چنانچه اشتباه احتمالی در 

یابی فارسی روی داده باشد،  ی غربالگری و یا معادل مرحله

رو در این مرحله، برخی از صفات، از فهرست  اصالح شود. ازاین

نهایی متخصصان حوزوی و  شد. حاصل تأییدحذف 

بندی  گویه بود که به مقیاسی با درجه 59شناسی،  روان

 لیکرت، تبدیل شد. 

کننده  روش پر کردن مقیاس به این صورت بود که شرکت

بایست به تعیین شدت و درجات برخورداری خود از هر یک  می

 نامه از خیلی کم تا خیلی زیاد از صفات مندرج در پرسش

توانست  ها، می بپردازد. به این ترتیب، هر گویه از سؤال

ی  یی جداگانه از صفر تا پنج باشد. نمره ی نمره دربردارنده

ها به  ی سؤال های همه ی جمع نمره نهایی هر فرد، با محاسبه

 آمد.  دست می

ی مقیاس، مراحل هنجارسازی  سازی و تهیه پس از آماده

بدین صورت بود که نخست، ی کار  مقیاس صورت گرفت. شیوه

های عمومی شهر تهران )که امکان حضور افراد گوناگونی  مکان

های مختلف اعم از شهرنشین و روستانشین، دارای  با قومیت

تحصیالت دانشگاهی و بدون تحصیالت دانشگاهی، از هر دو 

های مختلف سنی وجود داشت( شناسایی شد؛  جنس؛ و در رده

مقیاس، ساخت ابزاری بود که  ی این چراکه هدف از تهیه

راد جامعه ی اف طور بالقوه قابلیت کاربرد گسترده برای همه به

یا اقلیت خاصی محدود نباشد. سپس  داشته باشد و به گروه

طور حضوری و انفرادی، برای هر یک از  گیرندگان، به آزمون

ی طرح دادند؛ و به ایجاد  افراد، توضحیات الزم را درباره

ها  نامه الزم برای مشارکت در پرکردن پرسشی  انگیزه

منظور رعایت مسائل اخالقی و تشویق  پرداختند. به

، به  دهندگان به دادن اطالعات دقیق و گزارش صادقانه پاسخ

 کنندگان گفته شد: شرکت

ها، به درج اطالعات شخصی  نامه دهی به پرسش الف( در پاسخ

د جنس و سن( نیازی نیست و فقط ذکر اطالعات کلی )همانن

 کافی است. 

گونه تبعات بعدی و  ها هیچ نامه دهی به پرسش ب( پاسخ

مشکالت احتمالی نخواهد داشت و مطالعه صرفاً با رویکرد 

 پژوهشی طراحی شده است.

امه ن دهندگان در هر مرحله از پرکردن پرسش د( چنانچه پاسخ

 راحتی از آن توانند به ، میی کار تمایل نداشته باشند به ادامه

 منصرف شوند.

طور تقریبی  نامه، به زمان الزم برای پاسخگویی به هر پرسش

یی که در اختیار  نامه پرسش 411دقیقه بود. از میان  71

ها، بدون  نامه درصد پرسش 15/2کنندگان قرار گرفت  شرکت

 یا ناقص( به دست آمد.  پاسخ بیاعتبار )
 

 
 

 

 

 

ن شامل جنسیت، کنندگا شناختی شرکت اطالعات جمعیت

ها  نامه ی اعتبار پرسش وضعیت تأهل، وضعیت سکونت و درجه

گردآوری شده است. منظور از  7ی  در جدول شماره

هایی است که  نامه های نامعتبر در این جدول، پرسش نامه پرسش

دارای اطالعات ناقص یا ناتمام بود و از پژوهش کنار گذاشته 

ن و تحصیالت که هر کدام شد. اطالعات مربوط به دو متغیّر س

 .، آمده است2ی  دارای طبقات مستقلی بودند، در جدول شماره
 

شناختی نمونه به تفکیک جنسیت،  اطالعات جمعیت. 1جدول 

 ها نامه وضعیت تأهل، وضعیت سکونت و اعتبار پرسش
 

 آماری هایشاخص

 
 کنندگانشرکت

 درصد فراوانی

 % 51 211 زن

 % 51 211 مرد

 % 5/47 714 مجرد

 % 5/51 221 متأهل

 %8/25 719 روستانشین سکونت وضعیت

 % 5/17 281 شهرنشین سکونت وضعیت

 % 9 7 نشده مشخص سکونت وضعیت

 % 9/31 983 معتبر های نامهپرسش

 % 8/2 77 نامعتبر هاینامهپرسش

 % 711 411 هانامهپرسش کل
 

 هایافته
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اس متغیّر سن و شناختی نمونه بر اس اطالعات جمعیت. 2جدول 

 بندی تحصیالت به تفکیک طبقه
 

 کنندگانشرکت

 درصد فراوانی تحصیالت/ سن بندیطبقه

 % 5/54 278 91-75  سنی یدامنه

 % 21 81 41-97   سنی یدامنه

 % 5/74 58 51-47 سنی یدامنه

 % 1 28 11-57   سنی یدامنه

 % 7 4 11-17  سنی یدامنه

 % 9 7 81-17  سنی یدامنه

 % 75 11 سیکل

 % 5/94 798 کاردانی

 % 1 28 کارشناسی

 % 2/28 779 ارشد کارشناسی

 % 8/7 1 دکتری
 

 سنجش پایایی 

سنجی مقیاس در شاخص  های روان به منظور تعیین ویژگی

 یا های آلفای کرونباخ و روش تصنیف ضریب پایایی از روش

 آزمون استفاده شد. کردن دونیمه

آلفای کرونباخ یکی از  ه روش آلفای کرونباخ:الف( پایایی ب

قابلیت اعتماد  برای سنجش ها ترین و پرکاربردترین آزمون اصلی

که  رود به کار مییی ها نامه پرسشدر برای بررسی  واست 

های چند  پاسخو  است صورت طیف لیکرت طراحی شده به

داشته مقادیری بین صفر و یک تواند  دارد. آلفا میی ی گزینه

به و کند  گیری می سازگاری درونی را اندازه اشد. این سازه،ب

آزمون، یک  ی یکمعنای این است که تا چه حد تمام اجزا

ارتباط درونی  گیرند و با یکدیگر اندازه میمفهوم یکسان را 

الزم است  ،به کار گرفته شود یی نامه پرسشاز اینکه  پیش دارند.

 یآزمونا در اگر اجز سازگاری درونی آن مشخص شود.

به . (78) یابد ارزش آلفا افزایش می ،همبستگی داشته باشند

بیشتر  ها همبستگی مثبت بین سؤالاندازه میزان  هر طور کلی،

طور  بهخواهد شد و  بیشتر نیز نباخشود، میزان آلفای کرو

بیشتر  ها میانگین سؤال و یا پراکندگی هر قدر واریانس معکوس،

براین،  . عالوه(73) آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد ،شود

و  ها کاهش واریانس میانگین سؤال موجبافزایش حجم نمونه 

میزان پایایی  در نتیجه افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد.

ی این مقیاس، بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ،  آمده دست به

است که به لحاظ  ≥17/1Pدرصد در سطح معناداری  35/1

ی دقت پذیرفتنی و سازگاری درونی باالی  دهنده آماری نشان

 ، اطالعات مربوط به آلفای9ی  جدول شماره در   است.  مقیاس

 کرونباخ، گزارش شده است. 
 

 ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ. 3جدول 
 

 کرونباخ آلفای

 ددرص فراوانی متغیّر

 35/1 981 معتبر هایپاسخ

 5/1 21 نامعتبر هایپاسخ

 35/1 - کل کرونباخ آلفای

 17/1 - معناداری سطح
 

براون و  -)ضریب اسپیرمن  7کردن ب( پایایی به روش دونیم

 های فرد الؤس ی همهطورکلی، در این روش  ضریب گاتمن(: به

رفته در نظر گهای زوج آزمون دیگر  الؤس ی و همه یک آزمون

شود که  محاسبه میها  ضریب همبستگی بین نیمه شود و می

 .ضریب پایایی کل آزمون خواهد بود ی دهنده این ضریب نشان

جمله ضرایبی  از  ضریب گاتمنو  براون -  ضریب اسپیرمن

و  کردن ابزار سنجش قرار دارد دونیمه روش ی که بر پایه است

میزان قیقات اصلی در تحکند.  میزان ضریب پایایی را بیان می

در تحقیقات  و درصد 31تا  85 ضریب گاتمن مطلوب

منظور  بیان شده است. در این پژوهش، به درصد 81مقدماتی 

ها به دو  ی ضریب پایایی بر اساس این روش، سؤال محاسبه

دهنده، دو  گروه زوج و فرد تقسیم شد و برای هر فرد پاسخ

ای زوج( به دست ه های فرد و دیگری نمره نمره )یکی نمره

فرمول  ها با آمد. سپس ضریب همبستگی بین دو گروه از نمره

طور که در جدول  محاسبه شد. همانبراون  -من اسپیر

 شود، ضریب پایایی در سطح معناداری مشاهده می 9ی  شماره

17/1P≤  به  88/1در روش اسپیرمن براون و ضریب گاتمن

 .دست آمد که از نظر آماری، پذیرفتنی است
 

 سازی ضریب پایایی به روش دونیم. 4جدول 
 

براون و ضریب گاتمن -نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن   

 37/1 ی اول کرونباخ نیمه

 21 ی اول های نیمه تعداد گویه

 32/1 ی دوم کرونباخ نیمه

 21 ی دوم های نیمه تعداد گویه

 18/1 همبستگی بین دو فرم

 88/1 براون -ضریب اسپیرمن 

 88/1 ب گاتمنضری

 59 ها تعداد کل گویه

 17/1 سطح معناداری
 

                                                           
1( Split – half 
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 سنجش روایی )اعتبار(

گیری  ن است که ابزار اندازهایگر  اعتبار یک ابزار نمایانروایی یا 

  .(21) سنجد ی را میی تا چه اندازه سازه یا خصیصه

 و است انتزاعی مفهومی سازه روایی محتوایی و سازه:

 دارد نیاز ویژه های مقیاس یا متعدد های سؤال به آن سنجش

 بنابراین، دهد. پوشش را آن ها و ابعاد مؤلفه تک تک بتواند که

بررسی روایی محتوایی  های تعیین روایی سازه، کی از روشی

ظران به ن با کمک صاحب پژوهشگربدین صورت که  .استآن 

 پردازد. و جامع و مانع بودن آن می شهای سنج بررسی گویه

طور که در قسمت ابزار توضیح داده شد، به منظور  همان

سنجش روایی محتوایی ابزار، از نظر متخصصان استفاده شد 

ها کنار گذاشته شد  گویه از کل گویه یکه بر اساس آن، تعداد

دلیل آنکه روایی  گویه تأیید نهایی شد. به 59و در مجموع 

دارد، روایی ارتباط نزدیک  پوشی و روایی سازه هممحتوایی با 

سازه با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن بررسی شد. 

برای بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن و متناسب با فرضیات 

استفاده « ضریب همبستگی در مدل یک دامنه»پژوهش، از 

ها با یکدیگر در  ویهبر این اساس، همبستگی تک تک گ .شد

درصد به  P≥98/1ضریب همبستگی اسپیرمن یک دامنه، 

های کوچک از  برای نمونه ،تجربی ی طبق قاعده دست آمد.

 17/1های بزرگ از سطح  و برای نمونه 15/1داری سطح معنی

اری د سطح معنی اندازههر  چراکه شود. یا کمتر استفاده می

بیشتری به واقعی بودن رابطه  توان اطمینانتر باشد، می پایین

های بزرگ سطح  بهتر است در نمونه ،رو ازاین؛ داشت

در این پژوهش، به  گرفته شود.مبنا در نظر  17/1داری  معنی

 7معناداری سطح از ،(=411Nدلیل بزرگ بودن تعداد نمونه )

 .استفاده شد 17/1

 عاملی سازه، تحلیل اعتبار بررسی دیگر روش :تحلیل عاملی

 گوناگون ریاضی های شیوه ی دهنده نشان عاملی تحلیل .تاس

 از متغیّرها یی مجموعه بین درونی های همبستگی تحلیل برای

رها معدودی از متغیّ ها بر حسب تعداد بستگیهم این تبیین و

فرضی است که  یرعامل متغیّ شوند. که عامل نامیده می است

به عبارت  ذارد.گ تأثیر میشده، ر مشاهده بر یک یا چند متغیّ

استخراج تعداد معدودی عامل از  دیگر هدف تحلیل عاملی،

است. به منظور تعیین پوش  رهای هممیان تعداد زیادی متغیّ

 ـ کایسرـ مایراز روش  ها برای تحلیل عاملی مناسب بودن داده

   و روش بارتلت استفاده شد. 2الکین

                                                           
1(  P-Value 

2) Kaiser Meyer Alkin (KMO)
 

ه بین هموار شاخصاین مقدار  :الکین ـ مایر کایسرـ روش

 الکین ـ مایر کایسرـاگر  در صورتی که .در نوسان است 7و  1

ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد  داده ،باشد 5/1کمتر از 

ها متوسط  داده ،باشد 13/1 تا 5/1بود و اگر مقدار آن بین 

 ،باشد 1/1تر از  بزرگ و اگر مقدار این شاخص، است

تحلیل عاملی  ها برای های موجود در بین داده همبستگی

بر اساس اطالعات حاصل از جدول  مناسب خواهد بود.

است که نشان  39/1الکین،  ـ مایر کایسرـ، میزان 5ی  شماره

ها روش  دهد روش تحلیل عاملی، برای کاربرد در این داده می

 مناسبی است.
 

 بارتلت و روشالکین  ـ مایر کایسرـ . نتایج آزمون5جدول 
 

 39/1 الکین ـ مایر کایسرـ حسب روشگیری بر  کفایت نمونه

 81/8911 آزمون کرویت بارتلت

9ی آزادی درجه
 7918 

 111/1 سطح معناداری
 

های تشخیص  یکی دیگر از روش: این روش روش بارتلت

این فرضیه را  آزمون بارتلت، است.ها  مناسب بودن داده

ماتریس همبستگی مشاهده شده متعلق به  آیا آزماید که می

برای اینکه یک  یا وابسته؟رهای نابسته است ی با متغیّی هجامع

رها الزم است متغیّ ،مفید و دارای معنا باشد مدل عاملی

آزمون بارتلت مطلوب آن  ی فرضیه در پس همبسته باشند.

. اگر فرض صفر رد شود به این است که فرض صفر رد شود

ه از توان از روش تحلیل عاملی برای این دست معنا است که می

است قبل از تحلیل عاملی  بنابراین الزم متغیّرها استفاده کرد.

چه را بررسی کرد و چنانرها ماتریس همبستگی بین متغیّ

، سپس از روش تحلیل عاملی ها قابلیت الزم را داشت داده

، فرض صفر 5ی  های جدول شماره استفاده شود. بر اساس داده

روش تحلیل عاملی معنادار است. این بدان معنی است که 

های مطالعه دارد. مدل تحلیل  قابلیت کاربرد را برای داده

های  مؤلفه»عاملی مناسب برای این پژوهش، مدل شناسایی 

رها و دستیابی به متغیّ سازی خالصهکه هدف بود. چرا« اصلی

چرخش برای  بود.بینی  تعداد محدودی عامل برای اهداف پیش

 5بر اساس معیار کیزر فاده شد.است 4واریماکسها از روش  عامل

(7 (x) ˃ ،)72 بودند  7ی بیشتر از  عامل که دارای مقدار ویژه

(72m=  برای چرخش انتخاب شدند ،)(27)1ی . مقدار ویژه 

                                                           
3) df 
4) Varimax method 

5) Kaiser's Criterion 

6) % Cumulative 
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درصد به دست آمد  55/58عامل استخراج شده  72

(55/58₌(x).) 

عامل  72برای  7واریانس مربوط به هر عامل چرخیده

 گزارش شده است.  1ی  آمده در جدول شماره دست به
 

در  عامل استخراج شده 12های مربوط به واریانس  آماره. 6جدول 

 آزمون تحلیل عاملی
 

 2ها عامل Zچرخش

 کل واریانس ها عامل

 12/4 19/8 دار دیگران : دوست7عامل 

 94/9 97/1 : خوش خلق2عامل 

 94/9 97/1 : وفادار9عامل 

 21/9 75/1 : باگذشت4عامل 

 42/2 51/4 ی حقیقت : پذیرنده5عامل 

 93/2 52/4 : سخاوتمند1عامل

 95/2 44/4 رحم : دل1عامل 

 71/2 11/4 : خیرخواه8عامل 

 11/2 18/9 : مهربان3عامل 

 32/7 12/9 : مددکار71عامل

 11/7 27/9 : بلندطبع77عامل 

 48/7 81/2 : قابل اعتماد72عامل 

 
 

 

 

 

 

 

بر مبنای این رویکرد اصلی شکل گرفت که  پژوهش حاضر

شناخت و معرفت حقیقی به حضور خداوند در زندگی، اثر 

. شناخت و (22)تربیتی مؤثری در رشد شخصیت انسان دارد 

توان با  ی است که میالگوگیری از اسماء و صفات خداوند، روش

استفاده از آن به این شناخت و معرفت حقیقی رسید و آن 

مفاهیم نظری را به مفاهیم عملی و کاربردی تبدیل کرد. در 

ی حاضر، پس از مراجعه به منابع اسالمی و حذف و  مطالعه

 59بازبینی تعداد بسیاری از صفات و اسماء الهی، در مجموع 

نست مبنای همانندسازی و توا صفت استخراج شد که می

آمده با در نظر  دست صفت به 59الگوگیری انسان شود. سپس 

یی در مقیاس  نامه های آماری مختلف به پرسش گرفتن شاخصه

لیکرت تبدیل شد. با استفاده از روش تحلیل عاملی و مدل 

  صفت، عامل 72صفت،  59های اصلی، از میان  شناسایی مؤلفه

عامل شناسایی شده نشان  72بررسی  اصلی در نظر گرفته شد.

ی صفات  دهد که شاید بتوان این عوامل را به دو دسته می

درون فردی و بین فردی تقسیم کرد. بدین معنی که برخی از 

                                                           
1) % of Variance _ Rotation Sums of Squared Loadings 

2) Rotation Sums of Squared Loadings 

یابد.  این صفات در روابط میان فردی بروز بیشتری می

رحمی، مهربانی،  یگران بودن، دلدار د هایی چون دوست عامل

خوش اخالقی، وفاداری، گذشت، سخاوت و مددکاری بیشترین 

کاربرد را در ارتباطات بین فردی و اجتماعی دارا است. در 

هایی مانند پذیرندگی حقیقت، خیرخواهی،  مقابل، عامل

ی درون روانی  بلندطبعی و قابل اعتماد بودن، بیشتر جنبه

ست بتوان از منظری دیگر، هر کدام از دارند. اگرچه ممکن ا

جا و  ی مقابل جای داد و با یکدیگر جابه این صفات را در طبقه

 یا در هم ادغام کرد. 

 72ی قابل توجه از نتایج تحلیل عاملی در استخراج این  نکته

بندی از صفات با مفاهیم قرآنی و  خوانی این طبقه عامل، هم

کریم، به تربیت و رشد  رویکرد اسالمی است. در آیات قرآن

شود.  انسان از دو بُعد درون فردی و بین فردی توجه می

زمان از یک سو، به  طور هم رو خداوند در آیات بسیاری به ازاین

مسائل درون روانی و عواملی که برای ساخته شدن شخصیت 

دهد. از سوی دیگر، به  انسان از درون الزم است تذکر می

ان از بُعد بین فردی الزم است توجه عواملی که برای رشد انس

 (29)کند. برای مثال پیوند همیشگی و دائمی نماز و زکات  می

شود. دستور به نماز، به عوامل درون  در آیات قرآن دیده می

فردی اشاره دارد و تأکید بر پرداخت زکات، ناظر به مسائل بین 

ات نماد تمامی پرداخت اقتصادی و فردی و اجتماعی است. زک

توجه کردن به وضعیت اقتصادی طبقات محروم و ضعیف 

آمده از پژوهش، برای  دست های به جامعه است. منطبق بر یافته

پذیری نسبت به طبقات ضعیف اقتصادی  ایجاد حس مسئولیت

ی  در رفتار بیرونی زکات، الزم است انسان بتواند در وهله

ود پرورش دهد؛ اینکه نسبت به بشریت نخست صفاتی را در خ

اشد؛ از رحم ب مند و دل دار، مهربان، عالقه و انسانیت دوست

گذشت نماید و سخاوتمندانه به یاری  های خود نیازها و اولویت

ی  شود الزمه طور که مشاهده می و مدد دیگران برخیزد. همان

سازی تعدادی  یگیری رفتار بیرونی پرداخت زکات، درون شکل

ز صفات خداوند همانند دوست داشتن، گذشت، سخاوت، ا

مددکاری و رحم است. صفاتی که وقتی با یکدیگر ترکیب 

یی چون انفاق، صدقه و  مدارانه شوند رفتار بین فردی و ارزش

گیرد. جامعیت صفات قابل الگوگیری خداوند  زکات شکل می

برای انسان به حدی است که جمع بین آنها )عوامل درون 

گیری هویت انسانی  تواند به شکل و بین فردی( می فردی

مستقل و سبک زندگی اختصاصی بر مبنای اسماء و صفات 

انداز، صفات خداوند از مفاهیم  شود. از این چشم خداوند منجر 

برای  اجرایی  و  کاربردی  های  آموزه به   شناختی  و  نظری

 گیریبحث و نتیجه
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 شود. همانندسازی و الگوگیری انسان تبدیل می

ران اسالمی معتقدند انسان در جهان آفرینش، دارای مقام متفک

الهی است که ذوب شدن در اسماء و صفات الهی و  خلیفه 

. بر اساس این (24)الگوگیری از آن، اساس هویت انسانی است 

اصل، باور عمیق به صفات الهی در زندگی انسان )توحید 

افعالی(، سبک زندگی متفاوتی را برای او تولید خواهد کرد. 

ها و  ی چارچوب مجموعه»سبک زندگی عبارت است از 

های ساختاری در فکر و عمل و جامعه که برگرفته از  قالب

. (25)« اورهای مبتنی بر آن نگرش استنگرش او به هستی و ب

سبک زندگی، بر موضوعات مختلف مربوط به انسان مانند حل 

مسئله، واکنش به استرس و فشار؛ و سالمت و بیماری روانی 

طور اختصاصی  و به بینی دینی اثرگذار است. بر مبنای جهان

المت روان السالم(؛ س فرمایشی از امام سید الساجدین )علیه

. ذکر خداوند، (21) عظمت خداوند است ذکرآدمی، در گرو 

نقش چشمگیری در ایجاد آرامش و دستیابی به سالمت انسان 

و « ذکر». در این گونه احادیث تأکید بسیاری بر (21)دارد 

نقش شگرف آن در سالمت انسان شده است. باید دانست که 

ذکر کالمی درجات و سطوحی دارد. اولین سطح از ذکر، ذکر، 

اوصاف جالل و  نسان نام خدا وو زبانی است. بدین معنی که ا

آنکه  دونجمال او و اسماء حسنایش را بر زبان جاری کند، ب

. این نوع از ذکر، توجهی به مفاهیم و محتوای آن داشته باشد

. داردتربیت و رشد انسان نثیر چندانی در أو تکم ارزش است 

و آن این است که انسان  ذکر معنوی استسطح دوم ذکر، 

ای آن نیز توجه کند؛ نست به معا زبانیکه مشغول ذکر  درحالی

ویژه اگر متوجه  هبدیهی است توجه به معانی و مفاهیم اذکار ب

تفاوت این مفاهیم و خصوصیت هر یک از آنها باشد، عمق 

. در تربیت انسان دارد بیشتریبخشد و آثار  بیشتری به ذکر می

ذکر قلبی آن است که  ؛قلبی استوم، ذکر مرحله و سطح س

توجه به پروردگار، نخست از دل بجوشد و سپس بر زبان جاری 

. این نوع از ذکر، باالترین اثر را در رشد انسان و سالمت دشو

ی ذکر و  بخشیدن به او در تمام سطوح دارد. بنابراین، در زمینه

انسان به ارتباط انسان با اسماء و صفات الهی، هر میزانی که 

های  حقیقت اسماء و صفات الهی پی ببرد و به سطوح و الیه

مند  از سالمت بهره تر آن راه یابد، به همان اندازه عمیق

شود. برای نمونه به برخی از آثار و پیامدهای حضور اسماء  می

 شود: و صفات خداوند در زندگی اشاره می

در »فرماید:  السالم( می : امام علی )علیهنیازی از مردم ( بی1

نیازی از خلق خدا هم  هر دلی که معرفت خدا جای گیرد، بی

. علت اصلی بسیاری از مشکالت (28)« تجای خواهد گرف

ارتباطی افراد، احساس نیاز و وابستگی به دیگران، یا دلبستگی 

های دیگران است. تا حدی که اگر انتظارات فرد، از  به داشته

دیگری برآورده نشود، ممکن است در روابط بین فردی 

که اگر انسان، به  افسردگی، تنش و کینه به وجود آید. درحالی

عامل ، خداوند تنهاخداوند باور عمیق پیدا کند که  این صفت

، این اختالالت به وجود (21)هر دریافت و فقدانی است 

خداوند را عامل اثرگذاری هر سبب  نخواهد آمد. اگر انسان،

بداند و دیگران را تنها اسباب و وسایلی از سوی خداوند بداند 

ی الهی، آن اسباب اثرگذار واقع  ست و ارادهکه در صورت خوا

تواند بگشاید و دری  دری را که تو ببندی کسی نمی)»شود  می

(، دچار چنین (21)« تواند ببندد را که تو باز کنی کسی نمی

 مشکالتی نخواهد شد.

بیانگر  شاخصی است که رضایت از زندگی: مندی ( رضایت2

بت فرد نسبت به جهانی است که در آن زندگی نگرش مث

ها  نسبت به داشتهاحساس خشنودی  . به عبارت دیگر،کند می

های زندگی در حالت کلی  ها و محرومیت ها، موفقیت و نداشته

در استان گیالن انجام  7934یی که در سال  است. در مطالعه

درصد  4/72شد، مشخص شد که میزان رضایت از زندگی 

درصد زیاد  9/91درصد متوسط و  9/51دگان کم، دهن پاسخ

. بر اساس این مطالعه، بیش از نیمی از افراد جامعه از (23)بود 

که معرفت عمیق و  یزندگی خود رضایت نداشتند. درحال

شناخت نسبت به صفات خداوند و حضور این باورها در زندگی 

امام شود.  گیری و افزایش رضایتمندی می انسان، موجب شکل

داناترین مردم نسبت به خدای »: فرماید ( میالسالم علیه)صادق 

متعال کسی است که بیش از همه از قضا و قدر الهی راضی 

 .(91)« باشد

: باورمندی به صفات خداوند و تالش( کفایت، کارآمدی و 3

ی تالش و پویایی را در انسان فعال  ی او، انگیزه حضور گسترده

لیه ام علی )عامشود.  هدفی می کند و مانع افسردگی و بی می

کنم از کسی که ادعای شناخت  تعجب می»فرماید:  می السالم(

« کند خدا را دارد، اما برای زندگی ابدی آخرت تالشی نمی

نی، زندگی دنیوی، مقدمه و بینی توحیدی و دی . در جهان(97)

های آدمی در حیات  اسباب گذار به زندگی بعدی است و تالش

نشیند و انسان جز بازتاب رفتار خود، چیز  بعدی به نتیجه می

 (.92دیگری دریافت نخواهد کرد )

: به هر میزان که های شخصیت ( از بین رفتن آسیب4

ود، شناخت توحیدی انسان نسبت به صفات خداوند بیشتر ش

ماند. برای  های شخصیت در امان می به همان اندازه از آسیب

مثال، در دیدگاه توحیدی، درمان اختالل شخصیت 
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هر چه انسان عظمت  وند است؛معرفت حقیقی خداخودشیفته، 

د بیشتر درک خواهد کر خدا را بیشتر بشناسد حقارت خود را 

نسان ماند، بلکه ا و دیگر جایی برای خودشیفتگی باقی نمی

فرماید:  السالم( می شود. امام علی )علیه موحد خداشیفته می

معرفت حقیقی خدا با معرفت نفس ارتباط تنگاتنگی دارد و هر 

حقارت خود را  ،چه انسان بیشتر خدا را به عظمت بشناسد

برای کسی که عظمت خداوند را  .بیشتر درک خواهد کرد

 درستی بلند هشایسته نیست که بزرگی نماید. ب ،شناخته است

دانند آن است که در برابر  مرتبگی کسانی که عظمت او را می

 . (99)د او فروتنی کنن

برای روشن شدن موضوع، به نقش اثرگذار یک صفت از اسماء 

 شود: اشاره می« حکمت»خداوند یعنی صفت 

 علمى هاى پیشرفت در تواند حکمت مى صفت الف: توجّه به

نسبت به اسرار جهان هستى اثر عمیقى  او آگاهى و انسان

بگذارد و به علم و دانش بشرى عمق و شتاب و سرعت 

 شگرفبناى باشکوه و  دبدان انسان زیرا وقتى. خشدبیشترى بب

و در جاى جاى آن اسرار  ؛دستى ساخته را معمار چیرهآفرینش 

، هرگز از کنار موجودات و حوادث است حکمت به کار برده

 یک افتادن تواند از می که آنجا تا گذرد، نمى تفاوت جهان، بى

قوانین عمومى و  ی جاذبه قانون ،مانند آن و درخت از سیب

 د.مهم دیگر را کشف کن

 مشکالت گذارى، توجّه به حکمت خداوند در تشریع و قانون :ب

 در را فشارهای زندگی تحمّل و سازد آسان مى را عمل به آنها

 انسان د؛ چراکهکن می بخش لذت او کاربستن دستورهای به راه

 دستورها و ها برنامه آن تمام رسد که به این شناخت عمیق می

 ،اگر داروى تلخى تجویز کرده است، بزرگ حکیم آن سوى از

 ،تکلیف نموده را کار پرمشقّتى اگر واست  بخش داروئى حیات

 .دهنده است آفرین و تکامل سرانجام راحت

 های تنشو  بحرانتوجّه به این وصف به انسان در برابر  :ج

 چراکه دهد؛ مى کنترلو صبر و آوری  تاب ،مقاومت ، توانناگوار

و همین احساس او  نیست حساب بى اینها از یک هیچ نددا مى

که گاهى تصوّر آن انسان را از پاى  فشارهاییرا براى غلبه بر 

 دهد. مى یارى آورد در مى

جز از  است که خداوند قرب انسان، براى مقام افتخارترین پر :د

توجّه به حکیم ت. نیس پذیر امکان الهیطریق تخلّق به صفات 

حکمت روى  و علم  به که کند ن را دعوت مىبودن خدا انسا

د و شاید به همین دلیل قرآن شوآورد و متخلّق به اخالق او 

و  است یاد کرده (مجید از حکمت به خیر کثیر )نیکى فراوان

کند و هر  به هرکس که بخواهد حکمت عطا می فرماید: مى

کس به او حکمت عطا شود به خیر بسیار دست یافته است 

(99). 
 

  

 
 

 

توان به موارد ذیل اشاره  می پژوهش حاضر های از محدودیت

ات خداوند آوری اسماء و صف . نخست آنکه گزینش و جمعکرد:

گیر و  از متون اصلی اسالمی شامل قرآن و ادعیه، فرایندی وقت

آوری  حساس بود. چراکه باید تمامی صفات به درستی جمع

ی بعدی الزم  شد. در مرحله شد و هیچ کدام فروگذار نمی می

نظران تفسیر هر یک از صفات را تأیید کنند. چراکه  بود صاحب

همتای  ، مخصوص ذات بیبسیاری از صفات و اسماء خداوند

گنجد. چالش دیگر، در  ی بشری نمی اوست و در محدوده

ترجمه و برگردان صفات عربی به فارسی و گزینش بهترین 

معنا بود. چراکه وقتی چند صفت که در عربی هر کدام کنه 

شد معنای  معنای متفاوتی داشتند، به فارسی ترجمه می

ثال، صفت رحمان آمد. برای م یکسان و مشترکی به دست می

ناظر به د و عمق و ژرفای معنایی متفاوتی دار و رحیم، هر یک

های لغت  یک جنبه از رحمت خداوند است؛ اما در فرهنگ

عربی به فارسی همگی معادل بخشنده یا مهربان ترجمه شده 

بود که در اینجا الزم بود یا صفات در ظاهر مشابه، در هم 

یا  ؛ی فارسی در ترجمه به دست آید ادغام شوند و یک واژه

طور جداگانه و به صورت یک صفت مستقل در نظر گرفته  به

ها و توجه به  شود. به دلیل وجود این دست از حساسیت

یی، تعدادی از  های ترجمه گزینش معنایی مناسب و محدودیت

ی بازبینی کنار گذاشته  نظران در مرحله صفات به کمک صاحب

ر در صدد آن بود تا به مفاهیم و مضامین ی حاض شد. مطالعه

دینی با نگاه جدیدی بنگرد و از غنای معارف اسالمی و دینی 

در جهت رفع آسیب و افزایش رشد جامعه استفاده کند. 

های دیگر و با  شود این مقیاس در جمعیت پیشنهاد می

ی اولیه،  شناختی متفاوتی نسبت به جامعه های جمعیت ویژگی

های متعدد، به صورت ابزار  س از هنجاریابیهنجار شود و پ

ی  ی مطالعات سالمت روان در جامعه پژوهشی در حیطه

های پژوهش نشان  اسالمی، استفاده شود. به طور کلی، یافته

تواند ابزاری قوی در جهت سنجش  داد که این مقیاس می

خداگونگی در انسان و حرکت در مسیر کمال غایی انسانی 

 باشد.
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شناسی که  ی و روان نظران حوزو ژوهشگران، از تمامی صاحبپ

ی گزینش  در تمامی مراحل ساخت و هنجاریابی به ویژه مرحله

اند، به عالوه تمامی افراد  و غربالگری صفات، یاریگرشان بوده

 کنند. کننده در پژوهش، صمیمانه تشکر و قدردانی می شرکت
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