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   پیشگفتار مؤلفین
فیزیولوژیست معروف انگلیسی آغاز شد و به سرعت ی گالتون های روانی در اواخر قرن نوزدهم به وسیلهگیریجنبش اندازه

توسط محققین دیگر توسعه یافت. لکن اندکی بعد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و تا حدی فروکش کرد. لکن به تبع نیاز زمان 

حبه، استقبال از گیری از جمله مشاهده و مصاهای ارزیابی، سنجش و اندازهو بعضاً ناقص و ناتوان بودن بسیاری دیگر از روش

 گیری های روانی اوج گرفت. اندازه

همزمان با این استقبال، اسپیرمن پدر علم روانسنجی، متوجه این نکته شد که افرادی که در یک حوزه موفقند در صورت 

های دیگر نیز بیشتر حوزهها در ها به هر دلیل، به ویژه فشارهای اجتماعی و یا موانع محیطی، احتمال موفقیت آنممانعت از توفیق آن

گیری هستند و در واقع صفر ای قابل اندازهاست. از طرفی دیگر، علی رغم این که مسائل روانی و رفتاری، حداکثر با مقیاس فاصله

ها، در اغلب لکن بدون کمّی کردن آنشده را خیلی دقیق و مطلق فرض کرد، توان اعداد و ارقام لحاظ مطلق ندارند و هرگز نمی

های نظامی، کار، تعلیم و تربیت، بهداشت، ها وجود ندارد و تقاضای جدی و فراوان زمان در حوزهی آنموارد امکان مطالعه

های تجارت، صنعت، اقتصاد و ... همه و همه دست در دست هم دادند و ضرورت نمایان شدن علم روانسنجی را به دنیا و حوزه

 ات رساندند. شناسی به اثبعلمی به خصوص علم روان

تقاضاهای نوظهور علوم، به ویژه ای، به ویژه با ورود دین به عرصه علم، در مقابل از طرف دیگر، با فعال شدن علوم بین رشته

جدید مرتبط، از جمله معنویت و روان درمانی، در علم روانسنجی  هایشناسی و ایجاد و بسط دیدگاهتر علم روانعلوم رفتاری و ویژه

لحاظ همه مفاهیم و اصطالحات تخصصی ی دینداری شکل گرفت. این حیطه بای اختصاصی و کارآمدی به نام روانسنجیک حیطه

ی قواعد ساخت و هنجاریابی و بالحاظ همهشناختی دینداری قرار داد؛ های روانی خود را آزمونروانسنجی، موضوع مورد مطالعه

 اند. ها در این کتاب آمدهرا به دنیای علم عرضه کرد که اغلب آنهایی ها با تکیه بر موضوع خود، آزمونآزمون

ها، پایایی یعنی قابلیت اعتماد، همسانی و قابلیت تکرار نتایج برای شناختی دینداری، همانند سایر آزمونهای رواندر آزمون

گیرند. های عاملی مد نظر قرار میتحلیل ی مورد نظر، هنجاریابی وگیری خصیصهگیری اطالعات، روایی یعنی توان اندازهاندازه

های برجسته اند. اما این اثر ویژگیهای معرفی شده در این کتاب، این قواعد به دقت رعایت شدهقابل ذکر است که در همه آزمون

 شوند: خاص خود را دارد که مختصر ذکر می

ه این جامعیت چه به التین و چه به فارسی چاپ نشده است. شناختی دینداری کتابی بهای روانآزمون یتا به حال در زمینه -1

 آزمون به طور کامل معرفی شده است.  42در این کتاب 

های مربوط به یک حوزه از دینداری در یک فصل با منطق ویژه طراحی شده است؛ و آن این که آزمون 6این کتاب در  -2

ه همه فصول جهت انتخاب آزمون مربوط به کار پژوهشی و یا نیاز خود فصل قرار داده شده است و خواننده نیازی به مراجعه ب

 ندارد. 

ها انتخاب و رعایت شده است. منطق انتخاب این سبک، فراهم ای در نگارش اطالعات مربوط به پرسشنامهسبک ویژه -3

انی نظری هر پرسشنامه پرداخته شده ی اطالعات الزم مرتبط با پرسشنامه در یک کار پژوهشی است. فلذا ابتدا به مبساختن همه

در گام چهارم اعتبار و ، گذاری پرسشنامه ذکر شدهاست، در گام دوم پرسشنامه و کاربرد آن معرفی شده، در گام سوم روش نمره

 در گام پنجم منابع مرتبط و در نهایت خود پرسشنامه ضمیمه شده است.  ،روایی پرسشنامه بیان شده 



 های معرفی شده هنجاریابی ایرانی دارند. شناختی کامالً رعایت شده است. همه پرسشنامهاصول و مبانی بوم -4

گیری مذهبی، تفکر ی دینداری مسلمانان، جهتهای سنجهبه معرفی پرسشنامه اسالمی های دینداریآزمون فصل اول با عنوان

-تجدید نظر شده، پایبندی مذهبی بر اساس گزاره فرم -سنجی مذهبی، دینداری خدایاری فرد، سنجش دینداریدینداری، نگرش

آموزان به نماز جماعت، های قرآن و نهج البالغه، سبک زندگی اسالمی، نگرش و التزام عملی به نماز، عوامل مؤثر بر جذب دانش

ه است. فصل دوم با زا پرداختمیزان انس با قرآن، هدف در زندگی با تکیه بر اسالم و راهبردهای مقابله اسالمی در شرایط تنش

های سالمت معنوی، تجارب معنوی روزانه، بهزیستی معنوی، سنجش نگرش گیری معنوی، پرسشنامههای جهتعنوان آزمون

 -دینداری، سنجش معنویت و مراقبت معنوی، سنجش معنویت -معنوی، چند بعدی معنویت -معنوی، چند بعدی بهزیستی مذهبی

دهی ، هوش معنوی بدیع و همکاران، خود گزارشناصری ش معنوی جامع، هوش معنوینسخه تجدید نظر شده، معنویت، هو

گیری مذهبی های جهتگیری مذهبی، پرسشنامههای جهتمعرفی کرده است. فصل سوم با عنوان آزمونرا هوش معنوی کینگ 

داری خانواده، به معرفی های سنجش دینآلپورت و نگرش سنجش دینی را معرفی کرده است. فصل چهارم با عنوان آزمون

های میزان مذهبی بودن والدین، رضایتمندی زناشویی اسالمی، کارآمدی خانواده از دیدگاه اسالم پرداخته است. فصل پرسشنامه

-های تصور از خدا، رابطه انسان با خدا، سنجش رشد اعتقادی دانشهای خداباوری به معرفی پرسشنامهپنجم با عنوان آزمون

صفات  یهاور به جهان آخرت و باور به جهان آخرت عادالنه اسالمی پرداخته است. باالخره فصل ششم با عنوان آزمونآموزان، با

های سنجش دنیاگرایی )مسد( بر اساس متون دینی، سنجش دعاها، گرایش به ذکر پرسشنامهبه معرفی و باورهای دینداری، 

 ، سنجش حسادت با تکیه بر منابع اسالمی و سنجش صبر برای نوجوانانایشش گویه -توحیدی، گناه کوگلر و جونز، قدردانی

  پرداخته است. 

هایی خواهد بود که از های دیگر دارای نقصشود که این کتاب، به ویژه چاپ اول آن همانند کتابدر پایان یادآوری می

های های مؤلفین ارسال نمایند تا در چاپز آدرسها را به یکی اشود که بر مؤلفین منت نهاده و آنخوانندگان محترم تقاضا می

 بعدی اصالحات پیشنهادی مدنظر قرار گرفته باشند. 
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