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 شت.جهت گیری بیرونی قابلیت پیش بینی هوش هیجانی را ندادر حالی که . نمودیجانی را توجیه هوش ه

 

 

 الف
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 مقدمه 

) 1دیدگاه های متعددی از سوی پژوهشگرانی نظیر سالوی و مایر در تعریف هوش هیجانی، نکته نظر ها و

( ارائه شده است. در حالت کلی و با توجه به این تعاریف می توان 1997)3آن -(، بار1995)2(، گلمن1990

توانایی، مهارت  و یا صفت شخصیتی که شناسایی هیجان ها در  "هوش هیجانی را این گونه تعریف کرد: 

تمایز و تشخیص بین  هیجان ها و تنظیم و ترمیم خلق  را در جهت ساز گاری با محیط و خود و دیگران، 

 ."سالمت روان فرد ،  فراهم می کند

اجتماعی   –در داخل و خارج از ایران، مطالعات زیادی در زمینه ارتباط مثبت هوش هیجانی با عوامل روانی 

وفایی، جرأت ورزی، مدیریت تعارض، سبک های متعددی نظیر  رضایت زناشویی، پیشرفت تحصیلی، خودشک

؛ ثمری و طهماسبی، 1383مقابله ای، مهار خشم، همدلی و گشودگی هیجانی انجام گرفته است ) تیرگری، 

؛ یار محمدیان، 1387؛ محمدی، 1386، وطن خواه و همکاران، 1386؛ خانزاده، 1384؛ یارمحمدیان، 1386

(. عالوه بر این، فراتحلیلی ادبیات پژوهشی  در زمینه ارتباط  2006؛ 2003، 4؛ لوپز، سالوی و همکاران1384

هوش هیجانی با سالمت عمومی نشان می دهد که  هوش هیجانی با سالمت روان، سالمت سایکو سوماتیک 

 (. 2007و همکاران،  5و سالمت جسمانی  همبستگی مثبت معنی دار دارد ) اسکات

انی، اطالعات چندانی درباره عواملی که ممکن است در توسعه علی رغم حیطه گسترده مبحث هوش هیج

وگسترش هوش هیجانی نقش داشته باشد، به دست نیامده است. یکی از این عوامل ممکن، گرایش مذهبی 

می تواند باشد که در پژوهش حاضر به صورت عملیاتی در دو بعد جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی و 

 ت.رفتار مذهبی تعریف شده اس

                                                            
1 Salovey & Mayer     

2 Golman 

3 Bar- on 
4 Lopes & Salovey  

        5 Schatt 
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(، جهت گیری درونی به مذهب، مذهب را به عنوان هدف 1967) 6با توجه به مفهوم سازی  آلپورت و راس 

در نظر می گیرد در حالی که جهت گیری بیرونی به مذهب، از مذهب به عنوان وسیله ای برای رسیدن به 

 سایر اهداف بهره می برد.

نظیر  مذهب را با متغیرهای مختلف روانشناختی مطالعات زیادی ارتباط مثبت بین جهت گیری درونی به

 و مردم آمیزی خودشکوفایی، مسئولیت پذیری ،داشتن هدف در زندگی ،تفکر سازنده و همدلی، خوشحالی

و  10واتسن؛ 9،1974کائو؛ 1988 ،8چمبرلین و زیکا؛ 2005و همکاران،  7) لوئیز داده اند تایید قرارمورد 

همچنین مطالعات بسیار نشان داده اند که جهت گیری  .(1987ن،و همکارا 11برگین ؛1990همکاران،

و  12)کوچتین  ارتباط مثبت دارد باورهای غیر عقالنی خاص و مذهبی بیرونی با اضطراب بیشتر افسردگی

. علی رغم این اطالعات، فرا تحلیلی ادبیات 14(91988،  واتسن؛ (1991، 13جینا و شاتو؛ 1987همکاران،

با پیامدهای مثبت سالمت روان نظیر کنترل درونی،  دهد که گرایش مذهبی درونی پژوهشی نیز نشان می

معموال با  هدف در زندگی و اضطراب پایین، همبستگی مثبت دارد، در حالی که گرایش مذهبی بیرونی

 (.1991، 15و همکاران ؛ گاردنر1985پیامدهای منفی نظیراضطراب و تعصب همبستگی دارد )دوناهو،

)عبادت ،دعا و حضور در اماکن   لعات زیادی ارتباط مثبت سالمت روان را با رفتار مذهبیهمچنین مطا 

 (.1984،  18؛  گاس1991، 17؛ پولوما و پندلتون1987، 16مذهبی( نشان داده اند) برای مثال؛ ادلر

                                                            
6Alport & Ross  
7 Louis 

8 Chamberlaine 

9Kahoe  
10 Watson 
11 Bergin 
12kouchtin  
13 Jina & shato 

14 Watson & Ghorbani 
15 Donahue 

16Adler  
17 Poluma& Pendalton 
18  Gass 
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ا با توجه به شواهد  و استدالل های فوق و با توجه به ارتباط مشترک گرایش مذهبی  و هوش هیجانی ب

هوش هیجانی را مورد توجه قرار گسترش پیامدهای مثبت سالمت روان، می توان نقش گرایش مذهبی در 

 داد. 

در پژوهش حاضر ارتباط بین گرایش مذهبی و هوش هیجانی مورد  با توجه به مذهبی بودن جامعه ایران،

 بررسی قرار گرفته  است. 

 

 مسئله  بیان -1-1

است برای شناسایی و درک  و تنظیم اطالعات هیجانی که رشد شخصی هوش هیجانی مجموعه مهارتهایی 

 .(1990 19ر؛ سالوی و مای2003)مایر و سالوی،د وعقالنی را تسهیل می کن

، 20)گلمن اعتقاد بر این است که هوش هیجانی در تعیین موفقیت  زندگی بیشتر از هوشبهر سنتی تاثیر دارد

ی نظیر همدلی، گشودگی هیجان ،گرایش به هدف، رضایت از اجتماعی فزاینده ا  -(.عوامل روانی1995

، 21زندگی، رضایت بین فردی  و تعامالت اجتماعی مثبت  با هوش هیجانی همبستگی مثبت دارد)لوپز

؛ سالوی و همکاران و 23،1996؛ مایر و گهر1997، 22پونز –؛ مارتینز  2006؛  2003سالوی و همکاران ،

 (. 2000، 24اپل

اگیر مبحث هوش هیجانی، اطالعات چندانی درباره عواملی که ممکن است  در توسعه علی رغم حیطه فر

مهارتهای هوش هیجانی نقش داشته باشد، بدست نیامده است. یکی از آن عوامل  ممکن، گرایش مذهبی 

 .تواند باشد می

                                                            
19Salovey & Mayer  
20 Golman 

21 Lopes 

22 Martinez- pons 

23 Mayer & Geher 

24Epel 
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دیده چند پژوهشگران در روانشناسی مذهب معموال گرایش مذهبی یا پیروی از مذهب را به عنوان یک پ

مفهوم . ( 25،2000)اسپیلکا اجتماعی مشخصی با آن مرتبط است - بعدی در نظر می گیرند که عوامل روانی

( در مورد دو جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی این موضوع را روشن می 1967) 26راسسازی آلپورت و 

، با مکان کنترل درونی، گیرد جهت گیری مذهبی درونی که مذهب را به عنوان یک هدف در نظر می کند.

خود انگیختی، عملکرد تحصیلی و حساسیت هیجانی همبستگی مثبت دارد.از طرف دیگر جهت گیری 

مذهبی بیرونی که در آن مذهب به عنوان یک وسیله برای رسیدن به اهداف اجتماعی و شخصی تلقی می 

در ارتباط بت هیجان ها  .( 199127)برای مثال مسترز و برگین شود، با همین پیامدها همبستگی منفی دارد

بین جهت گیری  مذهبی درونی و ابعاد عملکرد هیجانی مثبت نظیر همدلی و گشودگی هیجانی ارتباط نیز، 

؛ واتسون  وهمکاران 1985وهمکاران  28؛ واتسون1992)مسترز و برگین ، معنی داری یافت شده است

 (. 29،1980؛ ویب و فلک1984،

ی، مشاهده شده است که شاخصهای رفتاری نظیر تعداد دفعاتی که شخص  به عالوه بر جهت گیری مذهب

کلیسا می رود با تعدادی از پیامدهای مثبت سالمت روانی  نظیرمیزان پایین بزهکاری، سو استفاده از مواد 

 (.1993و همکاران  30)رایت ،طالق، خودکشی و عالیم افسردگی ارتباط مثبت دارد

زیادی رابطه بین جهت گیری مذهبی و مالکهای خاصی از سالمت روانی گرچه در مطالعات پژوهشی 

مشاهده شده است جهت گیری  مذهبی در رابطه با هوش هیجانی به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته 

 است. 

بر مبنای این یافته های مقدماتی مطالعه حاضر با بررسی اینکه تا چه حد گرایش مذهبی ممکن است با 

                   ی ارتباط داشته باشد، تالش دارد خالء در ادبیات پژوهشی را پرکند.هوش هیجان

 

                                                            
25 Spilka 

26Allport & Ross 

27 Bergin 

28 Watson 

29 Weib & fleck 

30 Wright 
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 اهمیت و ضرورت پژوهش -1-2

با توجه به اینکه هوش هیجانی، گرایش مذهبی درونی و فعالیت مذهبی همگی با پیامدهای مثبت سالمت 

یت است. همانطور که در باال ذکر شد، افراد روانی ارتباط دارند، بررسی رابطه بین  این عوامل نیز حائز اهم

دارای گرایش مذهبی درونی حساسیت هیجانی و همدلی بیشتری را نشان می دهند و به این موضوع اشاره 

اگر چنین باشد، .می کند که احتماال گرایش مذهبی توسعه و گسترش مهارت هیجانی را تسهیل می کند

ری مذهبی درونی بیشتر، هوش هیجانی بیشتر را نشان خواهند می توان فرض کرد که افراد دارای جهت گی

داد. بعالوه، از آنجائی که  مشاهده شده است که اعمال مذهبی، خود تنظیمی و کنترل تعارض های مرتبط با 

(، که مستلزم کنترل هیجانی می باشد، می توان فرض کرد که 1999، 31هدف را تسهیل می کند )امونز

مذهبی بیشتر شرکت می کنند، هوش هیجانی بیشتر را نشان خواهند داد. از این رو،  افرادی که در فعالیت

در مطالعه حاضر روابط بین دو مولفه مهم گرایش مذهبی یعنی جهت گیری مذهبی و رفتار مذهبی با 

 عناصر اصلی هوش هیجانی یعنی ادراک، تمایز و ترمیم هیجان ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 استدالل فوق و بر مبنای مذهبی بودن جامعه ایران، پژوهش حاضر میتواند حائز اهمیت باشد.بر مبنای 

 

 اهداف تحقیق-1-2 

 اهداف کلی -1-2-1 

 تعیین میزان گرایش مذهبی میان جوانان. -1

 تعیین میزان هوش هیجانی میان جوانان. -2

 تعیین ارتباط بین گرایش مذهبی و هوش هیجانی. -3

 جزئی اهداف -1-2-2

 تعیین میزان جهت گیری درونی و بیرونی مذهبی میان جوانان. -1

 تعیین میزان رفتار مذهبی میان جوانان. -2

                                                            
31 Emmons 
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 تعیین میزان ادراک هیجان ها در جوانان. -3

 تعیین میزان تمایز هیجان ها درجوانان. -4

 تعیین میزان ترمیم هیجان ها در جوانان. -5

 یری و رفتار مذهبی.تعیین تفاوت جنسیتی در جهت گ -6

 تعیین تفاوت جنسیتی در ادراک ، تمایز و ترمیم هیجان ها. -7

 .پیش بینی هوش هیجانی بر اساس جهت گیری و رفتار مذهبی -8

 سئواالت تحقیق -1-3

 جهت گیری مذهبی و رفتار مذهبی میان جوانان چگونه است؟ -1

 گاه هستند؟جوانان تا چه حد نسبت به هیجان های خود و دیگران آ -2

 فرضیه های تحقیق -1-4

 بین گرایش مذهبی و هوش هیجانی رابطه وجود دارد. -1

 بین افراد با جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی در هوش هیجانی تفاوت وجود دارد. -2

 وجود دارد. بین افراد دارای رفتار مذهبی و افراد فاقد رفتار مذهبی در هوش هیجانی تفاوت-3

 و پسر از لحاظ گرایش مذهبی تفاوت وجود دارد.بین دختر  -4

 بین  دختر و پسر از لحاظ هوش هیجانی تفاوت وجود دارد.-5

 وجود دارد.

 .مذهبی می توان هوش هیجانی را پیش بینی کرد گرایشلفه های ؤبا استفاده از م-6

 

 تعریف متغیرها-1-5

 هوش هیجانی -1-5-1 

 تعریف نظری -الف
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و  33، فورگاس32از توانایی های شناختی و هیجانی به هم پیوسته است ) کیاروچی هوش هیجانی مجموعه ای

( که به فرد کمک می کند تا با دریافت، ارزیابی و بیان دقیق هیجان ها، از احساساتی که افکار  2001، 34میر

برقراری توازن ( و با 2001؛ مایر، سالوی و کاروسو، 1999، 35را تسهیل می نمایند آگاهی یابد )مایر و کاروسو

(. 1380میان افکار و هیجان های خود، تصمیم گیری های عاقالنه و رفتاری مسئوالنه داشته باشد )اکرامی، 

( هوش هیجانی را یک رشته توانمندی ها و مهارت های غیر شناختی می داند که توانایی 2007)36آن -بار

آن را در پنج  مقوله کلی بهره هیجانی درون های فرد را در برخورد با فشارهای محیطی افزایش می دهند و 

شخصی و بین شخصی، توانمند یهای سازش یافتگی، مدیریت استرس و خلق عمومی تعریف می کند 

 (.1387)برکتین، 

 تعریف عملیاتی -ب

 صفت فرا خلق مقیاس ای اطالق می شود که آزمودنی در هوش هیجانی به میزان نمرهدر این پژوهش، 

(TMMS)37 کند. کسب می 

 

 درونی و بیرونی  جهت گیری مذهبی -1-5-2

 تعریف نظری -الف

(  برای مذهب دو الگوی درونی و بیرونی را توصیف کرده اند. الگوی درونی که مذهب 1967) آلپورت و راس

ز اافراد با چنین انگیزه ای،  .)مذهب به عنوان هدف(قرار می دهد را در چهارچوب خود مذهب مورد توجه 

در حالی که الگوی   (. 1967استفاده نمی کنند، بلکه با آن زندگی می کنند )آلپورت و راس دینشان 

در واقع  بیرونی، بر مذهب عمدتا به خاطر دستاوردهای مذهبی بودن تاکید می کند)مذهب به عنوان وسیله(.

                                                            
32Ciarrochi  
33Forgus  
34Myer 

35 Mayer & Caruso 

36Bar-on  
37Trait Mete Mood Scal 
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اف غیر مذهبی افراد با جهت گیری مذهبی بیرونی از مذهب به عنوان یک وسیله برای دست یافتن به اهد

 (.1995 38)نیلسن استفاده می کنند

  درونی و بیرنی، جنبه اعتقادی گرایش مذهبی را شامل می شود. از نظر روانشناختی، جهت گیری مذهبی

                                                            
38 Nilson 
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 تعریف عملیاتی -ب

درونی یا بیرونی بودن جهت گیری مذهبی با توجه به میزان نمره ای مشخص می شود که در این پژوهش، 

، 40)گروش و مک فیرسون 39درونی و بیرونیجهت گیری مذهبی  یاس تجدید نظر شده مق آزمودنی در

 کسب می کند. (1989

 

 41رفتار مذهبی -3-5-1

 تعریف نظری -الف

رفتار مذهبی شامل رفتن به اماکن مذهبی، خواندن نماز، خواندن کتب دینی، دعا کردن، شرکت در 

نظر روانشناختی، رفتار مذهبی جنبه رفتاری گرایش  (.از2006، 42) پک فعالیتهای گروهی مذهبی می باشد

 مذهبی شامل می شود.

 تعریف عملیاتی -ب

رفتار مذهبی به میزان نمره ای اطالق می شود که آزمودنی در مقیاس رفتار مذهبی در این پژوهش، 

 .( کسب می کند1995) 43نیلسن

های پژوهش را از لحاظ مفهومی و گستره نظری پژوهش که متغیر  -این فصل شامل دو بخش می باشد؛الف

بخش مطالعات پیشین که مطالعات قبلی مربوط به موضوع پژوهش  -نظری مورد بررسی قرار می دهد و ب

  را بازبینی می کند.

 

 

 

                                                            
39  Revised Religious Orientation Questionnaire 
40 Gorsuch & McPherson 

41 Religious Practice  
42 Peak 

43 Nilson 



 14 

 گستره نظری پژوهش -الف

 تعریف گرایش مذهبی 2-1

تعریف  "رفتار مذهبی"و  "جهت گیری مذهبی"از آنجایی که گرایش مذهبی از نظر عملیاتی، تحت عنوان 

 می شود، درپژوهش حاضر، در تعریف گرایش مذهبی، این دو مفهوم مورد واکاوی قرار می گیرند.

 

 آلپورت و جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی -2-1-1

(، روانشناس برجسته آمریکایی در زمینه شخصیت و روانشناسی اجتماعی 1897-1967) 44گوردون آلپورت

ه محققینی است که سعی کرد به طور اختصاصی و نه در پرتو تئوری های عام تحولی، آلپورت از جمل است.

ایمان »در مورد دینداری نظریه پردازی کند. آلپورت بر مبنای نظریه اش سه مرحله برای تحول آنچه 

باورهای دینی اشباع شده از عواطف و احساسات هستند. « ایمان مذهبی»می نامید ارائه نمود. « مذهبی

نامید که در آن کودک هر آنچه را در خصوص « خوش باوری اولیه»لپورت اولین مرحله تحول مذهبی را آ

دین می شنود، باور می کند. چنین باورهایی با اقتدار گرایی، غیر عقالنی و کودکانه بودن مشخص می شود. 

« ایمان بالغانه»ز افراد به در مرحله دوم شک همه وجود فرد را فرا می گیرد و در نهایت این شک در برخی ا

می انجامد)واتسن و «  الادری گری»و در برخی دیگر که شک و باور نیرویی برابر پیدا می کند به  

 (.1377قربانی،

آلپورت بر آن است که احساسات دینی نه ماهیتی صرفا عقالنی دارند و نه کامال غیر عقالنی. بلکه بیشتر 

ت. در واقع دینداری، فلسفه ای از زندگی برای فرد ارائه می دهد که نه تلفیقی از احساس و تفکر منطقی اس

تنها ماهیتی عقالنی دارند بلکه از لحاظ احساسی هم ارضا کننده است. بنابراین، آلپورت نتیجه می گیرد که 

د و تمام ادیان بزرگ دنیا نوعی جهان بینی برای پیروان خود به ارمغان می آورند که هم سادگی منطقی دار

هم زیبایی هارمونیک. آلپورت، در این کتاب بلوغ دینی را نیز مورد بحث قرار داده است. به عنوان مثال، 

اظهار می دارد که ایمان دینی بالغانه، به رغم ماهیت تقلیدی و اقتباسی، خصلتی پویا دارد. البته به زعم وی 

                                                            
44 G.Alport 
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سمانی، تمایالت خودمحورانه، تفسیرهای یعنی از مشکالت ج -همه دینداری ها از عدم بلوغ روانشناختی

ریشه گرفته اند؛ اما آلپورت معتقد است که احساسات دینی می توانند در فرایند تحول خود بر  -کودکانه و ...

چنین ریشه های نابالغانه ای غلبه یابند و برانگیزه هایی که از آنها سرچشمه گرفته اند چیره شوند. با وقوع 

در زندگی فرد می شود. به عبارت دیگر احساسات دینی به یک کنش « انگیزه برتر»چنین پدیده ای، دین 

 وری خودمختار در چهارچوب شخصیت دست می یابند. 

آلپورت توضیح می دهد که احساسات دینی بالغانه دارای پیچیدگی و غنای مفهومی و با مولفه های به خوبی 

ن بالغانه با ثبات اخالقی ای همراه است که فلسفه جامعی تمایز یافته و مشخص هستند. عالوه بر این، ایما

برای زندگی عرضه می کند و به سمت یک الگوی توحید یافته هماهنگ سازمان بندی می شود و در نهایت 

باورهایی راهگشا را به فرد پیشکش می کند. منظور از باورهای راهگشا فرضیات کارآمد در عرصه حیات است 

 (. 1377هم و تردید آمیز را فراهم می سازد) واتسن و قربانی،که عمل در شرایط مب

بیشتر تحقیقات بعدی آلپورت صرف ساخت پرسشنامه ای برای سنجش دینداری بالغانه و نابالغانه شد. 

چنین ابزاری امکان بررسی علمی اشکال متمایز تعهد دینی را فراهم می سازد. در راستای چنین هدفی، 

به ابداع دو مقیاس جهت گیری مذهبی پرداختند. مقیاس دینداری بیرونی با هدف  (1967آلپورت و راس )

ارزیابی آنچه آلپورت قبال تحت عنوان دینداری نابالغانه شرح داده بود، طرح ریزی شد. افراد با یک جهت 

چنین  گیری مذهبی بیرونی، به لحاظ نظری، دارای باورهای دینی هستند که فقط اهدافی ابزاری دارند. با

انگیزه ای، دین ابزار ارضای نیازهای اولیه فرد خواهد بود. یعنی به تعبیر متألهانه دیندار بیرونی به سمت 

 خداوند می رود بدون آنکه خود را فراموش کند.

شواهد جهت گیری مذهبی بیرونی احتماال زمانی آشکار می شود که فرد با چنین جمالتی موافق باشد: 

آنچه دین برای فرد دارد »یا « مناسبی برای شکل گیری روابط خوب اجتماعی استاماکن مذهبی  محل »

یکی از دالیلی که »یا جمله ای نظیر «. ارامشی است که هنگام غم، بدبختی و  مصیبت بر فرد حاکم می شود

 در تمامی«. من عضو اماکن مذهبی شده ام این است که این عضویت به تثبیت فرد در جامعه کمک می کند

این جمالت و دیگر مواد مقیاس دینداری بیرونی، دین در واقع ابزاری برای دستیابی به اهداف و ارزشهای 
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برتر از دین انگاشته شده است. همچون مقابله با مشکالت و یا پیشرفت در زندگی. در حقیقت ماهیت یک 

اما احساس می کنم چیزهای اگرچه به دینم معتقدم، »انگیزه دینداری بیرونی ممکن است در مواردی چون 

، خود را نشان می دهد. دینداری بیرونی ابعاد سکوالر و غیر روحانی «مهمتری هم در زندگی وجود دارد

 (.1377دینی را مقدم بر ابعاد روحانی و الهی می داند)واتسن و قربانی،

اهداف غیر مذهبی  افراد با جهت گیری مذهبی بیرونی از مذهب به عنوان یک وسیله برای دست یافتن به

 (.1995، 45استفاده می کنند)نیلسن

برای مذهبی های بیرونی، انگیزش برای مذهبی بودن، راحتی در جامعه یا ارزشها و عقاید ظاهری و سطحی  

است. از نظر آلپورت جهت گیری مذهبی بیرونی فردی را توصیف می کند که اهداف خود محورانه را دنبال 

 (.   1999، 46به دست آوردن جایگاه و تأیید اجتماعی استفاده می کند)هانس برگرمی کند و از مذهب برای 

مقیاس دینداری درونی  برای ارزیابی ایمان بالغانه طراحی شده است. در چنین جهت گیری، دین کنش 

 وری خود مختار و مستقلی می یابد و انگیزه برتر می شود. برای اشخاصی که دارای دینداری درونی هستند،

نیازهای غیر دینی هر چقدر هم که مهم باشد، اهمیت غایی کمتری دارند. این افراد سعی می کنند تا انجا 

که ممکن است، این نیازها را با باورها و تکالیف دینی خود هماهنگ سازند. معتقد بودن به یک آیین، فرد را 

ین انگیزه ای، از دینشان استفاده نمی برای درونی ساختن و پیروی کامل از آن بر می انگیزد. افراد با چن

 (. 1967، 47کنند، بلکه با آن زندگی می کنند )آلپورت و راس

این برایم مهم است که بخشی از وقتم را در تنهایی به تفکر و »مقیاس دینداری درونی موادی اینچنین دارد: 

تا تمام امور زندگی ام بر طبق   من با جدیت تالش می کنم» یا «. تأمل در باره باورهای دینی خود بگذرانم

بنابراین در «. باورهای دینی ام زیر بنای اصلی روش من در زندگی هستند» ، و یا «.باورهای دینی ام باشد

ایمان درونی، ابعاد روحانی اولیه می شود و فرد تالش می کند که جنبه های غیر الهی و سکوالر زندگی را با 

 ایمان خود سازگار سازد.

                                                            
45 Nilsin 

46Berger  
47 Alport & Ross 
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ری مذهبی درونی، مذهب را به عنوان یک هدف در خود مذهب تعریف می کند. در این نوع از جهت گی

 (.1994 48جهت گیری مذهبی، افراد ایمان مذهبی را به خاطر خود ایمان می خواهند)گروش،

یقین شخصی، درونمایه یک فرد با جهت گیری مذهبی درونی است.این افراد به طور عمیق و با یک منش از 

 (.   1992 49ذشته به عقاید وارزشها مذهبی متعهد هستند)ام.اس. فارلند و وارن،خود گ

مقاله آلپورت و راس، خط مشی پژوهشی را به وجود آورد که در آن برخی روانشناسان در صدد بر آمدند تا 

(. از همه مهمتر اینکه 1989 50ابزارهای بهتری برای سنجش دینداری بسازند) گوروش و مک فیرسون،

یاری از دانشمندان علوم رفتاری شروع به استفاده از مقیاس آلپورت و راس، و دیگر مقیاسهای مشابه برای بس

تعریف و تشریح همبسته های باورهای دینی بیرونی و درونی کردند. در این روش، افراد به مقیاس جهت 

ز کنش وری روانشناختی و گیری دینی و دیگر پرسشنامه هایی که با هدف اندازه گیری جنبه های دیگری ا

اجتماعی طراحی شده اند، پاسخ می دهند. سپس پاسخهای داده شده به تمامی پرسشنامه ها تحلیل آماری 

می شوند تا همبستگی این دو انگیزه با سازش یافتگی روانشناختی و یا بازداری آن مشخص شود)واتسن و 

 (.51،1377قربانی

ی مذهبی بیرونی به دو مقوله اجتماعی و شخصی بسط یافته است. اخیرا نظریه آلپورت در زمینه جهت گیر

از مذهب جهت نیل به اهداف و « اجتماعی-بیرونی»طبق این تقسیم بندی افراد دارای جهت گیری مذهبی 

افراد از مذهب « شخصی –بیرونی»فواید اجتماعی سود می جویند، در حالی که در جهت گیری مذهبی 

 (. 1378ستفاده می کنند)صدیقه وفایی، جهت امنیت و رفاه فردی ا

 

                                                            
48Gorsuch  
49M.S.farland & Varen  
50Mcpherson  
51 Watson & Ghorbani 
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 سنجش جهت گیری های مذهبی آلپورت  -2-1-2

را  53و بیرونی 52مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت دارای بیست ماده است که جهت گیری مذهبی درونی

ساخته است. این مقیاس دارای دو  1950مورد سنجش قرار می دهد. این مقیاس را آلپورت در سال 

سوال و جهت گیری مذهبی  9سوالی است، که جهت گیری مذهبی درونی مشتمل بر  11و  9 زیرمقیاس

سوال می باشد. در این مقیاس نمره گذاری برای سؤاالت مقیاس جهت گیری مذهبی  11بیرونی مشتمل بر 

رای . ب4، کامال موافقم3، تقریبا مخالفم2، تقریباموافقم1درونی نی بدین صورت می باشد: کامال موافقم

، تقریبا 3، تقریبا موافقم4سؤواالت مقیاس جهت گیری مذهبی بیرونی بدین صورت می باشد: کامال موافقم

. بدین ترتیب پاسخ ها درونی تر امتیازهای کمتری دارند. پس از مشخص کردن 1، کامال مخالفم2مخالفم

تعیین جهت گیری مذهبی گویه های هر دو مقیاس به صورت جداگانه نمره های انها جمع گردید و برای 

 .(1378)صدیقه وفایی، افراد، از نمره میانه هر دو مقیاس بهره گرفته شد

 

 مشکالت آلپورت در مقوله بندی جهت گیری های مذهبی  -2-1-3

در ابتدا دو نوع جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی به عنوان دو قطب انتهایی یک پیوستار در نظر گرفته 

جهت گیری  ان اوائل تحقیق تجربی در این زمینه، تردیدهایی در مورد مناسب بودن می شدند. اما از هم

( متوجه شد که 1966به این شیوه  وجود آمد و گسترش پیدا کرد. آلپورت ) و جهت گیری بیرونی  درونی 

دو مقیاس، گروهی از افراد از موافقت با منطق مذهبی خالص او امتناع می کردند. این افراد با گزینه های هر 

 بر خالف تالش آلپورت که می خواست مقیاسهایی بسازد که دو قطب مخالف را نشان بدهند، موافق بودند.

« چهار الیه»در نتیجه این یافته ها، آلپورت روی آورد دو قطبی ابتدایی خود را به یک ریخت شناسی 

(موافق بودند و با گزینه های ) جهت گیری درونی  ”I “ گسترش داد. آنهایی که با گزینه های مقیاس 

نامید. آنهایی که با گزینه های مقیاس  "درونی") جهت گیری بیرونی( مخالف بودند، آنها را ”E“مقیاس 

“E”  پیش مذهبی نا "نامید. آنهایی که با هر دو مقیاس موافق بودند آنها را  "برونی"موافق بودند آنها را
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 "ضد مذهبی نامتمایز"های هر دو مقیاس مخالف بودند آنها را  نامید و آنهایی را که با گزینه "متمایز

 (.1379نامید)عباس مختاری، 

محققان بی شماری چنین سنخهای متفاوت دینداری را آزمایش کرده اند و حجم عظیمی از شواهد پژوهشی 

تگی روان صحت انها را تایید کرده است. به طور کلی باید گفت دینداری درونی باالترین سطح سازش یاف

شناختی و دینداری بیرونی پایین ترین سطح را نشان می دهد. چنین نتایجی از مفهوم سازیهای آلپورت در 

خصوص دو سنخ جهت گیری دینی حمایت می کند. دینداری نامتمایز و ضد دینداری نامتمایز نیز معموال 

ت سازش یافتگی دینداری درونی و بین دو سنخ درونی و بیرونی قرار می گیرند، اما در عین حال ممکن اس

سازش نایافتگی دینداری بیرونی را نیز نشان دهند. به عبارت دیگر، سنخهای دینداری نامتمایز و ضد 

 (. 1994و همکاران  54دینداری نامتمایز ارتباط پایداری را با سالمت روانشناختی نشان نمی دهند)واتسن

 

 و جهت گیری مذهبی 55مفهوم جستجو -4-1-2

( اظهار داشتند که جهت گیری مذهبی می تواند از سه بعد مورد بررسی قرار 1982) 56سون و ونتیسبات

گیرد. جهت گیری مذهبی بیرونی، جهت گیری مذهبی درونی و جهت گیری مذهبی جستجو. هر یک از این 

 ابعاد بازتابی از انگیزه های متفاوت مذهبی می تواند باشد.

هستی شناسانه را در بر می گیرد.این مفهوم به صورت رغبت داشتن به مفهوم جستجو، سؤاالت پیچیده 

(. افراد با جهت گیری  571994پرسیدن سواالت پیچیده درباره مذهب بیان شده است)باتسون و شونراد

مذهبی جستجو، نسبت به کشف سؤاالت هستی گرایانه و نسبت به اطالعات جدید و شک و تردید درباره 

 (.1992 58روشنفکرانه  دارند)ام.اس. فارلند و وارنمذهب، بینشی باز و 
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این افراد بدون داشتن یک جواب از پیش تعیین شده، به دنبال پاسخ های صحیح برای سؤاالت مذهبی خود 

 (.1991می باشند)باتسون و شونراد 

 ؛1985 ،59)دوناهو ود.شبلوغ مذهبی در جهت گیری جستجو، به وسیله شک و تحمل ابهام مشخص می  

 (.1992،  60مسترز و برگین

 

 سنجش مفهوم جستجو -2-1-5

(، مقیاس جستجو به منظور ارزیابی شک و تردید مذهبی 1982در راستای اظهارات باتسون و ونتیس )

(. موادی که نشان دهنده جهت گیری جستجو 1991طراحی گشته است)باتسون و شونراد به نقل از قربانی 

، «من همواره باورهای دینی ام را مورد سؤال قرار می دهم»است مانند:  به مذهب هستند، شامل گزاره هایی

و سؤاالت بیش از پاسخ ها هسته « برای من شک کردن بخش مهمی از دینداریم محسوب می شود» 

 «تجربیات دینی من را تشکیل می دهند.

ر مقیاس های گرایش فقدان اعتبار سازه برای مقیاس جستجو و نداشتن همبستگی مثبت این مقیاس با سای

 (.1992؛مسترز و برگین ،1985)دوناهو،مذهبی، کاربرد آن را محدود کرده است 

(مفهوم جسجو نسبت به مفهوم سازی آلپورت، نگاهی انتقادی دارد و آن 1983از نظر باتسون و همکارانش )

 را شکلی از ایمان خشک عقالنی و عاری از جستارها و تردیدهای خالق می داند.

 

 آلبرت الیس و نقد جهت گیری مذهبی  -2-1-6

، روانشناس رویکرد عقالنی هیجانی، معتقد است که دینداری سنتی باورهای غیر معقولی را 61آلبرت الیس

(. پرسشنامه های متعددی وجود 1983افزایش می دهد که سبب بروز اختالالت هیجانی می شود)الیس، 

ر یک سری از این مطالعات، مقیاسهای باورهای غیرعقالنی در دارد که باورهای غیر عقالنی را می سنجد. د
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کنار مقیاس جهت گیری مذهبی و دیگر پرسشنامه های روانشناختی اجرا شد و آزمودنی ها سازگاری یا 

 ناسازگاری گزاره های باورهای غیر عقالنی را با تعهدات دینی خود ارزیابی کردند.

این نکته که آیا مواد مقیاس باورهای غیر عقالنی انعکاسی از دینداری ارزیابی های دینداران درونی در تعیین 

است یا نه، به کار گرفته شد و مورد تحلیل قرار گرفت. در نتیجه در این بررسی دو نوع باور غیر عقالنی 

مشخص شد. یکی باورهای صرفا غیر عقالنی و دیگری باورهای غیر عقالنی که انعکاسی از دینداری اند. 

. دینداران 1این دو نوع باور غیر عقالنی با هم مقایسه شدند. در مجموع این  مطالعات نشان داد: سپس 

. این نوع دینداری آنگونه که الیس مطرح کرده، به صورت 2درونی از نظر روانی سالمترین ریخت هستند؛ 

اران درونی از باورهای غیر . تعاریف دیند3پایدار، سطح باالیی از باورهای غیر عقالنی را نشان نمی دهند؛ 

عقالنی در برخی موارد فراتر از آن چیزی است که مقیاس الیس در این خصوص مفروض داشته است 

 .(1994و همکاران،  62)واتسن
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