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  یمقدمات ۀمطالع کی؛ ينگراس سنجش آخرتیمق یابیه و اعتباریته
  **احسانهادي بهرامی/  *ابوالفضل ابراهیمی

  يدهكچ
نگري بر اساس مبـانی نظـري   ازة آخرت، سينگرسنجش آخرت نامۀپرسشن پژوهش با هدف ساخت یا

ـ یآزما يارشناسان و اجـرا کدین اسالم انجام گرفت. پس از بررسی اعتبار محتوایی و صوري توسط  ، یش
صـورت  ه بـه کنفر  259اي با تعداد الی در نمونهؤس هفتاد نامۀپرسشال رسید. ؤس هفتادبه  هاپرسشتعداد 

ـ س انجام گردکعاملی با چهار عامل و با چرخش پروما اجرا شد. تحلیل ،تصادفی انتخاب شده بودند د و ی
ـ ارائـه   نامـه پرسـش عنوان فرم آلفاي به نامهپرسشال به دست آمد. این ؤس 44با  نامهپرسشساختار  ده ش
، نامـه پرسشرونباخ استفاده شد. براي بررسی روایی کمنظور بررسی اعتبار آزمون، از روش آلفاي است. به

ـتگی   ارشناسـان دینـی، از روش  کتوسط  نامهپرسشمحتوایی  بر ارزیابی افزون ـین نمـر  همبس ـ  ةب ل و ک
آزمون  یناعتماد ا یته قابلکدهد نشان مىپژوهش  ینآمده از ادستبه یجنتاها استفاده گردید. آزمونخرده

ـنجش  در معتبر  یاسىعنوان مقتوان از آن بهتر مىاملکهاى بر پژوهش یهکبا ت قابل قبولى است و در حد س
ـنج این آزمـون از   رد.کاستفاده  نگريآخرت ـ  خـرده  پ ـ افتـه اسـت   یل یکمقیـاس تش انـد از:  ه عبـارت ک

  جویی.لذت و تعالی،، محوريگریزي، آمادگی، آخرتلیفکت
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  مقدمه
هـاي دینـی در   رد و عقایـد و ارزش اي به قـدمت بشـر دا  ه تاریخچهکاست می داري از مفاهیدین و دین

و غایـت   نیاز به فهمیدن مبـدأ وجـود  چراکه  ؛اندنقشی تأثیرگذار در تحوالت بشري داشته ،همیشۀ تاریخ
و پاسخ انسـان   ،عناصر دیگر هستیارتباط انسان با  چگونگی ،هدف زندگى و نقش انسان در زندگى آن،

و در تمـام جوامـع مطـرح     هـا دوران همۀدر  هاین نیازا ،هستند ي اساسی انساناز نیازها ،به جهان هستى
ـ   دلیـل، به همـین   .دهدها ارائه میپرسشها را به این ترین پاسخمطمئن ،و دین اندبوده عنـوان  همـذهب ب

یافتـه، از مـؤثرترین   هـاي اختصاصـی و تعمـیم   هـا و نیـز ارزش  هـا و نبایـد  اي از اعتقادات، بایدمجموعه
هـاي عمـر معنـا دهـد و در     لحظـه ه قادر است به زنـدگی در لحظـه  کآید شمار میهاي روانی به گاهیهکت

 معنـایی نجـات دهـد   هـاي تبیینـی، فـرد را از تعلیـق و بـی     گـاه یـه کسـازي ت شرایط خاص نیز با فـراهم 
  ).1380احسان، ی(بهرام

 هـاي متعـددي بررسـی شـده    ها و عقاید مذهبی بر سالمت روانی افراد، در پژوهشتأثیر ارزش
 کتر، باعث ایجاد یـ ه عقاید مذهبی قويک) نشان داده شد Koenig, 1997( ونیگکاست. در مطالعه 

ه در ارتقاي بهداشت روان مؤثر است. همچنین اعتقـادات مـذهبی باعـث    کشود اثر مثبت روانی می
وجـود دارد.   رابطۀ مسـتقیمی ، شود و بین مذهب و قدرت انطباق با محیطافزایش سالمت افراد می

با افزایش سالمت روانی و کـاهش   ،گیري مذهبیدهد که جهتنشان میهاي پژوهش دیگري یافته
بینـی  مذهبی مثبـت را پـیش   ۀسبک مقابل ،صورت مثبتهو قادر است ب رداختالالت روانی رابطه دا

  ).1383، کاحسان و تاش ی(بهرام کند
ـ ا، انجام دادند ،استینچ فیلدو  برگینه ک يگریق دیدر تحق ان یه دانشـجو کـ  دسـت آمـد  بـه جـه  ینتن ی

 ریو سـا  یرمنطقیغ ي، مفهوم خود، باورهایو افسردگ اضطراب يهااسیبهنجار مق ۀاغلب در دامن یمذهب
 يگـر ید هـاي پژوهشها و افتهین یا .رندیگیقرار م یت و سالمت روانیشخص یابیارزش ینیع يهاازهاند
اسـت   یعمالً در خدمت سالمت روانـ  یه اعتقاد مذهبک ندانشان داده ،به بعد انجام شد هشتاد ۀه از دهک
  .)1380احسان، یبهرام(

ی و نـ یبشیدر پـ  یاز عوامـل اصـل   یکـ را ین یتوان دی، مشدههاي انجامپژوهشبا توجه به  ،نیبنابرا
 ی اسـت ان الهـ یاد یاز عناصر اصل یکیباور به آخرت  ،ن راستای. در اوردسالمت روان به شمار آ ارتقاي
 يات اخـرو یـ انسـان، ح  یاز زنـدگ  ییباشد. هـدف نهـا  ینقش مهم م يز داراین باور نیل بر طبق او عم
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ـ یبا ا. جاودان است یآن زندگ يبرا يشتزارکا تنها مقدمه و یدن یاوست و زندگ بـاور بـه    ،فـرض شین پ
 يوو از سـ  یانسـان و نجـات او از پـوچ    یبا دادن معنا و مفهوم به زنـدگ  ییپس از مرگ، از سو یزندگ

مفهوم پـاداش   ۀبا ارائ ،گریبقا و از جهت د ةزیح انگیصح ير شناخت انسان از مرگ و ارضاییبا تغ ،گرید
ن باورهـا و  یـ داشـته باشـد. ا   يثرؤفرد و جامعه نقـش مـ   یروان یستیتواند در بهزیم ،هایو جبران سخت

شود تـا  یباعث م ییا، از سویند دربارةح ینش صحیانسان و دادن ب يبه رفتارها یدهالتزام به آنها با جهت
 ،اندازنـد یفرد و جامعه را بـه خطـر مـ    یو روانمی ه سالمت جسکپرخطر  يها از اقدام به رفتارهاانسان

ـ     یامکـ هـا و نا یدگیـ استن از تنکبا  ،گرید يد و از سونکز یپره  برسـاند  یهـا، انسـان را بـه آرامـش روان
  .)1387، یمیابراه(

 ،داريی از مفـاهیم اصـلی دیـن   کعنوان یبه زندگی پس از مرگ بهدربارة سازة آخرت و اعتقاد 
شده نیز بیشـتر بـه بررسـی    هاي انجاممی، انجام گرفته است و پژوهشکشناختی هاي روانپژوهش

  در ایـن مطالعـات نیـز نتـایج مثبتـی بـه دسـت آمـده        ، حـال انـد؛ بـا ایـن   بعد (بـاور) پرداختـه   کی
ه در آن رابطـۀ بـین بـاور    کـ و دیگـران،   فالنلی). در مطالعۀ 1390احسان، یو بهرام یمیابراه(است 

ه کـ ی بررسی شد، نتایج نشـان داد  کپزشهاي روانخوشایند به زندگی پس از مرگ و برخی اختالل
 بین باور به زندگی پس از مرگ افسردگی، اضطراب و وسـواس رابطـۀ منفـی معنـادار وجـود دارد     

)Flannelly, Galek, Koenig, V 36, N 2, p. 94 .( ه ک، نتایج نشان داد قاسمیو  اسداللهیدر مطالعۀ
درصد هـم ایـن بـاور ضـعیف      39م به اصل معاد داشتند و در کخو، باور درصد بیماران افسرده 59
  ).Assadulahi, Ghassemi, 1998, v11(4), p. 149-151(بود

تـایج دسـت یافـت: بـین     بـه ایـن ن   نیز در بررسی رابطۀ بین دنیاگرایی و سالمت عمومی بريکا
گریـزي بـا اضـطراب و افسـردگی، و     دنیاگرایی و عالئم جسمانی، اضـطراب و افسـردگی، آخـرت   

همچنین بین عدم گرایش به عبودیت و عالئـم جسـمانی، اضـطراب و افسـردگی، رابطـۀ مثبـت و       
  ).1382بري، کا(معناداري وجود دارد 

امحور و یـ دن يردکـ یخـود، رو  یخیاربـر اسـاس سـنت تـ     ،معاصـر  یشناسـ رد روانکـ یروکه ازآنجا
 ،يدارنیـ ن و دیـ د ۀدر مطالعـ  یشور، حتـ کگرفته در خارج از صورت يهااست. اغلب پژوهشگرلذت

 ي،دارنیـ ن و دیـ رامـون د یموجـود پ  يهااند. پژوهشز بودهکآن متمر ییایدن يهاردکارکشتر بر جنبه و یب
و جهـان پـس از مـرگ     یاو بـدون توجـه بـه زنـدگ     به انسـان و روان  ی،ات غربیاز نظر پیرويبا  عمدتاً

ه کـ د یـ آیممعنا دربی يصورت امرانسان بدون توجه به معاد، به یم زندگیه ما معتقدکیدرحال ؛نگرندیم

۵۶     ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان  

 ،نش انسـان یهـدف از آفـر   زیـرا  ؛نـد کن یمأتـ  جهـان و نه در آن  ن جهانیاتواند سعادت او را نه در ینم
 ،رونیـ ازا .)299، ص 1ق، ج 1378صـدوق،  ( آن اسـت  يبرا يامها مقدین دنیاست و ا يسعادت اخرو

  آن شود. ییاید محدود به بعد دنین نباید يهانشک ۀمطالع
داري در جوامـع غربـی و بـا    شناختی، پیرامون دیـن و دیـن  از سوي دیگر، بیشتر مطالعات روان

ضـوعات  همـین دلیـل، هـم ابزارهـاي سـنجش و هـم مو      گرایش مسیحی صورت گرفته است. بـه 
هاي جامعۀ مسیحی بـوده اسـت. دیـن مقـدس     شده، به مقدار زیادي متأثر از فرهنگ و ارزشمطرح

ه کـ ن، انجـام مطالعـاتی   یشناسی متفاوت از ادیان دیگر است؛ بنابرابینی و انساناسالم، داراي جهان
روي  هـاي جدیـدي را بـه   توانـد افـق  هاي دینی از دیدگاه اسـالم باشـد، مـی   دربردارندة چارچوب

  ل، علوم انسانی بگشاید.کطور شناسی و بهروان
تـا   ؛د اسـت یـ توح مسـئله پـس از   ینین اصل دیترپس از مرگ، مهم یاصل اعتقاد به آخرت و زندگ

شـده   مـان بـه خـدا مطـرح    یا مسـئله بالفاصـله پـس از    ۀمسئلن یم ایرکه از قرآن یه در دوازده آک ییجا
مرتبط به معاد و مسائل مربوط به آن اسـت.   ،ات قرآنیآ سومکیو حدود  )2، ص 6، ج 1384(مطهري، 

مسـیر  رو، ازایـن  اسـت؛ ، براي انسان حیات جاویدان قائل ین الهین دیتراملکعنوان هن مقدس اسالم بید
زنـدگی اخـروي    ،از دیدگاه دین اسـالم  .)135، ص1383خسرو پناه، ( داندغایت او را نیز نامتناهی می و

شناسـانه در  شناسـانه و انسـان  یهسـت  یدگاه، انسان با توجـه بـه مبـان   ین دیا بر بنا براي بشر اصالت دارد.
نـد و  کدا یـ پ یوند منطقیات پیماد يت و ماورای، ابدیل هستکتواند با یه مکچارچوب مبدأ و معاد است 

از  یکـ یتـوان  یمـ ، روایـن از. ابـد یب ییو بـه طـور خالصـه، معنـا     ،تیـ مفهـوم و غا  ،خـود  یزندگ يبرا
ات و یـ . در آدانستا و آخرت یت تعامل او با دنیفیکدر انسان  يدارنید یبررس يبرا یاصل يهاصهشاخ
  شوند.یم میا تقسیالدنو اهل ةاآلخراهلن نگاه به یها از اانسان ،اتیروا

، ص 4ق، ج 1410، يدیـ (فراه اسـت  »متقـدم «مقابل  ايمعندر لغت به ،»آخر«مؤنث  ،»آخرت« ۀلمک
 ،از مـرگ  پـیش  یه بـه زنـدگ  کـ چنـان  ؛شـود یپس از مرگ گفته م یبه زندگ یح قرآنو در اصطال )304

ن یاز بـارزتر  یکیآخرت در  ۀلمک ،ثیدر قرآن و احاد ،قتیدر حق .)13ل: یل( شودیگفته م یات االولیح
ه کـ می ، هنگـا سالمبنیزیددر پاسخ به  رمک، رسول ایثیه در حدکچنان ؛ار رفته استکبه  يلغو یمعان

توصـیف   شیهـا آیـد و سـال  براى اینکه بعد از دنیا مـى «فرمود:  ،ندیگوید چرا به آخرت، آخرت میرسپ
 .)470ص  ،2 ج تـا، بـی  (صـدوق، » میرندهرگز نمى نشینکساو  رددگمیشمارش ن شیروزها ؛دوشمین
مکافـات   است ثـواب و جـزا و   آناین سبب آخرت گفتند که در ه آخرت را ب«ند: یفرمایم رمؤمنانیام

  .)2 ص ،1 ج (همان، »اعمال
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 ،ه زمـان جـزا و پـاداش اسـت    کـ پس از مـرگ   یزندگ ،متأخر از عمل است ،ه جزا و پاداشکازآنجا
در  ،ه مفهوم آخـرت کم یابییدرم ییو روا یقرآن کاربردهايبا دقت در  ،نیبنابراده شده است. یآخرت نام

آخـرت   ۀلمـ ک ،میرکـ شود. در قرآن یآخرت را شامل م منازلمی ا قرار گرفته است و تمایمفهوم دن برابر
پـس از   یزنـدگ  ايمعنـ مـورد بـه   139در و  ي،لغـو  يمعناه در چهار مورد بهکار رفته است کبار به  143

  .)387ص ، 1384، يشهرير ي(محمد ار رفته استکمرگ به 
اهـل آخـرت و   ا و آخـرت و مـدح   یـ ات دربارة محبت بـه دن یآنچه در قرآن و رواد توجه داشت یبا

ش ین سـتا یپس از مـرگ. همچنـ   ینه زندگ ،استیدن یناظر به مرحلۀ زندگ ،ا وارد شدهیوهش اهل دنکن
 ماننـد  ،ا وجـود دارد یـ د به آنچـه در دن یه نباکست ین معنا نیا بدیوهش عالقه به دنکمحبت به آخرت و ن

متعـال بـه شـمار     ونـد ات و مظـاهر خدا یـ آ از نهایه اکچرا ؛ن و آسمان، محبت داشتیو زم كآب و خا
هـا، گفتـار و   شهاندی ه محورکی است سانکوهش کن ،ایا و دوستان دنیوهش اهل دنکن :د گفتی. باندیآیم

اسـت و  یدن يهـا ها و نعمـت توجه و تعلق خاطرشان به لذت ؛دهدمیل یکا تشیشان را امور دنیهانگرش
  .)132ص ، 1376مصباح، ( ندارد ياشان جاذبهیشند و جهان آخرت برایاندیبه آخرت نم
و بـاور دارنـد    انـد يات اخـرو یح يایه جوک یسانک ؛خواهان قرار دارندخواهان، آخرتایدن در مقابلِ

ـ با کـه  جاودانه و ارزشمند وجود دارد یاتیو ح یا زندگیه پس از دنک بـه آن سـعادت    یابیدسـت  يد بـرا ی
ش اهـل آخـرت وارد   یه در سـتا ک یاتیو رواات یآ .)19(اسراء:  نندکدر حد توان تالش  ،ن و جاودانهیبر

ـ البته آنهـا ن  ند.ان گروهی، ناظر به ااندشده هـا و  شـوند و نشـانه  یم مـ یتقسـ  ییهـا ز بـه مراتـب و دسـته   ی
  نند.کیه با اتصاف به آنها، خود را در اهل آخرت وارد مکند دار یاتیخصوص

قـت  ین حقیـ ن مفهوم به ایاست. ا پس از مرگ یمان به معاد و زندگیبرگرفته از اصل ا ي،نگرآخرت
و  إِلَّا إِلَاه لَا اللَّه« :رسدیان نمیو با مرگ به پا ردادامه دا یانسان یزندگ ه اوالًکنظر دارد  هـ  نَّکُم عـمجلَی  إِلـى 

 ۀهمـ  نیست، او جز خدایى که یکتا خداى ؛)87(نساء: »حدیثًا اللَّه منَ أَصدقُ منْ و فیه ریب لَا الْقیامۀِ یومِ
؛ ؟اسـت  راسـتگوتر  خـدا  از کسـى  چـه  و ؛کرد خواهد جمع ،نیست آن در تردیدى که روزى در را شما

ا   «د: یاعمال خود را خواهد دهمۀ جۀ ینت ،پس از مرگ یانسان در زندگ ،اًیثان إِنَّمـو تو قَۀُ الْمـکُلُّ نَفْسٍ ذَآئ
الْق موی کُمورنَ أُجفَّوۀِتُوام[طعـم] مـرگ اسـت و همانـا روز      ةهـر جانـدارى چشـند    ؛)185عمران: آل(»ی

  .شودطور کامل به شما داده مىهایتان بهرستاخیز پاداش
سـاز حیـات اصـیل و    عنوان مقدمه و زمینهاي از زندگی، آن هم بهاز این دیدگاه، دنیا تنها قطعه

ن، اگر دنیا و مواهب آن پاسـخی اسـت بـه    پایدار است و هدف نهایی، حیات اخروي است. بنابرای
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اةُ   «نیازهاي زودگذر انسان، آخرت و مواهب آن پاسخی هستند به نیازهاي پایدار انسـان:   یـا الْح مـو
دنیا جز بازى و زندگى ؛ )32(انعام: »الدنْیا إِالَّ لَعب ولَهو ولَلدار اآلخرَةُ خَیرٌ لِّلَّذینَ یتَّقُونَ أَفَالَ تَعقلُونَ

آیـا   ؛بهتـر اسـت   ،کننـد سراى بازپسین براى کسانى کـه پرهیزگـارى مـى    و سرگرمى نیست و قطعاً
دنیا براي رسیدن به آخرت آفریـده شـده اسـت نـه     «: فرمود علیحضرت د؟ همچنین اندیشینمى

  ).البالغهنهجر.ك: ( »براي رسیدن به خود
توانـد بشـر را بـه    ینمـ  راسـتا، ن یـ رفتارهـا در ا  يریـ گهتا و جیبه دن ینگاه استقالل ،شهاندی نیدر ا

هـا و  شهاندیتمام  يریگه جهتکخواهد بود  یافتنیسعادت انسان دستمی سرمنزل مقصود برساند. هنگا
عى « :باشد يامل اخروکدن به تیرس سويبها، ین دنیرفتارها و عواطف او در ا سـ رَةَ والْآخ نْ أَرادم لَهـا   و

د و بـراى  کنـ و هـر کـه آخـرت را طلـب      ؛)19(اسـراء:  »ا و هو مؤْمنٌ فَأُولئک کانَ سعیهم مشْکُوراًسعیه
که ایمان داشته باشد، البته تـالش ایـن افـراد مـورد     یحالدر کار گیرد،بهرسیدن به آن تمام تالش خود را 

  .قبول الهى است
 بـه  یقینتـان  هماننـد  آخرت، شر و خیر به اشم یقین و اطمینان اگر: است فرموده اکرم رسول

نمودیـد  مـى  کوشـش  و سـعى  آن راه در و کردیدمى انتخاب را آخرت البته بود،مى دنیا شر و خیر
  ).411ص  ،2 ج ،1368 ،فلسفى(

نگـر،  آخـرت  يهـا در انسـان « :تـوان گفـت  یم ینیو د یبا توجه به معارف قرآنو  يبندجمع کیدر 
ا یـ خالف اهـل دن ؛ براست يو ابد يدن به صالح اخرویرس ،هاها، رفتارها و نگرششهاندی ار وکمحور اف

را محـدود در   یزنـدگ  ،نگـر است. فرد آخـرت  يویدن يهانعمت ها وبه لذت ،توجه و تعلقشان ۀه همک
 ،ار، اعمـال و عواطـف  کـ در همـه اف  ؛دهدیا و آخرت، آخرت را اصل قرار مین دنیدر ب ؛ندیبیا نمین دنیا

  ».داندیا را مقدمه میدارد و دن یآخرت يریگجهت
هـاي اسـالم اسـت،    رد توجه بـه آخـرت، بخـش اساسـی از آمـوزه     که رویکبنابراین و با توجه به این

نگـري را بـا   هاي آخرتمؤلفه میکه به صورت ک نامه،پرسش کسازي یپژوهش حاضر در راستاي آماده
 ین اسالم مورد سنجش قرار داد و ارزیابی پایـایی و اعتبـار آن  آمده از دین مبدستههاي باستفاده از معیار

از  نگـري آخـرت  يهـا شـاخص  وهـا  مؤلفـه  ،ابعاد تعیین. اهداف پژوهش عبارت بودند از: انجام شد نیز
 سـنجی روان يهاویژگی بررسیو  اسالم؛ دیدگاه بر مبتنی نگريآخرت مقیاس سازيآماده دیدگاه اسالم؛

  .نگريآخرت مقیاس
هـاي اصـلی   مؤلفـه باشـد:  یر مـ یـ ز يهـا پرسشبه  ییگودنبال پاسخن اساس، پژوهش حاضر بهیا بر
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از  ينگـر اس سـنجش آخـرت  یـ مق يسـاز آمـاده  يبـرا  هاي دینی چیست؟نگري بر اساس آموزهآخرت
 داراي چـه ، نگري بـر اسـاس الگـوي اسـالم    مقیاس آخرت رد؟ک ید طیرا با ییهاچه گام ،دگاه اسالمید

 سنجی است؟اي روانهویژگی

  پژوهش روش
در  1389- 90 یلیه در سـال تحصـ  کـ است  یان و طالبیدانشجومی شامل تما ،ن پژوهشیا يآمار ۀجامع

حجم نمونـه بـر اسـاس     ،تحصیل بودند. در پژوهش حاضرقم، مشغول به  یۀدانشگاه تهران و حوزة علم
، بـین ازاي هـر متغیـر پـیش   بـه  ،هنوکنفر انتخاب شد. بر اساس دیدگاه  سیصد) 1986( وهنکمطالعات 

با توجـه بـه    البته .)126 - 109، ص 1384، یضیو عر ی(فراهان شودآزمودنی انتخاب می پانزدهم کدست
ل قرار گرفت. در جامعۀ طالب علـوم  یمورد تحل نامهپرسش 259ها، تعداد نامهپرسش یناقص بودن برخ

ـ  یـ الس در حـوزة علم کـ  نهتعداد  ی،نید و  ندانتخـاب شـد   یطـور تصـادف  هـا بـه  خوشـه نـوان  عهۀ قـم ب
ها بـر  نامهیز پرسشان نیدر دانشجو. دیها اجرا گردالسکنندگان در کتکشرمی تما يها بر رونامهپرسش

  در دانشگاه تهران اجرا شده است. ،در دسترس نمونۀ يرو
ل یکرا تشـ  یبررسـ مـورد   ۀدرصد از نمون 59ه ک هستند انیشده دانشجواجرا ۀنفر از نمون 152تعداد 

 30نفر مـرد و تعـداد    226ان، ین میاز اباشند. یل مکدرصد  41ه کهستند نفر هم طالب  107دهند و یم
د. نـ دهیل مـ یکسال به باال تشـ  36ن آنها را یمترکو  ،30تا  25را گروه  ین دامنۀ سنیشتریبنفر زن بودند. 

  باشد.یم 8/24 ،هایآزمودن ین سنیانگیم
اسـتفاده گردیـد و    ینـ یمتـون د  يل محتوایپژوهش، از روش تحل يهابه پرسش ییگومنظور پاسخبه

  شد: یر طیمراحل ز
و آخـرت   خصـوص  در موجـود  هـاي توصـیف  از برخی و روایات و آیات ی،نیمتون ددر مرحلۀ اول، 

راغبـین  اآلخـرة و  اآلخرة، ابنـاء اهلچون  ینیات تحت عناویه در رواکـ   نگرافراد آخرت يهامعاد، نشانه
 یعنـ ی انـد، ن دسـته یـ فگر گـروه مقابـل ا  یه توصـ کـ  یاتیات و رواین آیو همچنـ   اندذکر شده فی اآلخرة

 گردآوري شد. و مطالعه ،ایان و اهل دنیگراایدن
 گمـان  کـه  سـؤال  240ل از کمتش هايپرسش از ايخزانه ه،یاس اولیمق یۀمنظور تهبهدر مرحلۀ دوم، 

هـا،  بـر سـه قسـمت شـناخت     ی، مبتنـ هـا پرسش ۀخزان .شد تهیه هستند، راهمگ هاآموزه این با رفتیم
 یـی روا یمنظـور بررسـ  شـده بـود. بـه    يبنـد ین دسـته آخرت در د ةدر جهت آموز يعواطف و رفتارها

شـناس در  و روان ینـ یارشناسـان د کافـت نظـر   یدر ينسخه از آن، بـرا  پانزدهتعداد  نامه،پرسش ییمحتوا
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نشـانۀ فـرد    ،ه در آنکـ ع شـد  یـ توز ینـ ید يهـا ها با آموزهو تطابق نشانه هاپرسش یلکمورد چارچوب 
ه نشانۀ مورد نظر از آنهـا اسـتخراج شـده    ک یاتیا روایه یآ سنجد ویه آن نشانه را مک پرسشینگر، آخرت

  ده شده بود:یارشناسان پرسکر از یز پرسشدو  ،ن مرحلهیبود، آمده بود. در ا
 رد؟کفه استخراج یت شریا روایه یوان از آتیشده را ممطرح ۀا نشانیآ
  ند؟کیم یابیرا ارز یژگیشده، آن ومطرح هايپرسشا یآ

ل شـد.  یـ شـناس تحل روانـ    يارشناسان حوزوکنفر از  نهل نظر یبا تحل ،بعد ۀمرحل يبرا نامهپرسش
ـ   يامالً مخالفم و نظرک: مخالفم، يهاه درصد نمرهک ییهاتمیآ پنجـاه درصـد بـود،    ش از یندارم در آنهـا ب

 گردیدنـد.  یبررسـ  ،صیو قدرت تشـخ  ي، درجۀ دشوارییث روایاز ح هاپرسشن یهمچن حذف شدند.
برخـوردار بودنـد، تعـداد     یص نـامطلوب یو قدرت تشـخ  يدشوار ۀه از درجک ییهاپس از حذف پرسش

  د.یپرسش رس 135االت به ؤس
رفـع   ،ال (و در صـورت لـزوم  کشا يا دارایمبهم  هايپرسشدن کرمشخص  ،هدف سوم، ۀدر مرحل

رت قـرار داده  کـ یاس لیـ آزمون در مق هايمنظور، پرسشبود، بدین) هاپرسشا حذف آن یال و ابهام کاش
و قابـل اعتمـاد    یلـ کم یتقس ياز جمله برا ؛است ییایمزا يها دارااسیگر مقیبه دنسبت ،اسین مقیشد. ا

 ينگـر اس سنجش آخرتیهدف از ساخت مق نچومناسب است و  امالًک ی،نیافراد بر اساس نگرش مع
اران، کـ فـرد و هم  ياری(خـدا  رت قابل توجه استکیاس لیت مقین مزیافراد است، ا یز سنجش گروهین

مـورد   ۀنمونـ می ه تمـا کد شنفر اجرا  52به حجم  يانمونه يبر رو ،شدهیابیمواد ارز ،پس از آن .)1387
 نامـه پرسـش ال از ؤس 65ها، تعداد ینفر از آزمودن 47 يهاادهل دیبا تحل دادند.یل میکمطالعه را مردان تش

حـذف  ل داشـت،  کـ رمعنادار با نمرة یغهمبستگی  هک پرسشی ،در هر نشانه ،ن مرحلهید. در ایحذف گرد
  .یددگرآماده  یینها ياجرا يبرا پرسش، هفتادبا تعداد  نامهپرسششد و 

نفر از طالب و دانشـجویان   259ن یبود، در ب ه حاوي هفتاد پرسشکدر مرحلۀ چهارم، مقیاس نهایی 
هـاي  مؤلفـه «ه کـ اجرا شد. جهت بررسی روایی سازة مقیاس، و همچنین براي پاسخ دادن به این پرسش 

هـاي اصـلی و   ، از تحلیل عاملی بـا روش مؤلفـه  »هاي دینی چیست؟نگري بر اساس آموزهاصلی آخرت
ه در کــاســت  یچرخشــ يهـا لــه روشس از جمکس اســتفاده شـد. چــرخش پرومــا کچـرخش پرومــا 

ـ یشود. بر اساس ایستند، استفاده میگر متعامد نیدکیآن با  يهاه مؤلفهک ییهااسیمق ن تعـداد  ین روش، ب
گردد. بر اساس نتـایج  یجاد میا یدارند، تعادل یژة قابل قبولیه بار وک ییهاتمیز تعداد آیو ن یعوامل انتخاب

 قبـول  قابـل  مقدار این است. 74/0 با برابر )KMOبرداري (نمونه تکفای شاخص این تحلیل عاملی، مقدار
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 بارتلت در آزمون خی مجذور بودن معنادار دارد. مناسبی توجیه هاپرسش عاملی تحلیل نتیجه، در و است

 متمـایز  واحـد  مـاتریس  از هاپرسشهمبستگی  ماتریس که دهدمی نشان ) نیزp=000/0ت بارتلت (یروک

ه بامعنـا هسـتند و بـه احتمـال     کهایی گیرد. براي استخراج عامل قرار عاملی تحلیل وردم تواندمی است و
س، در سـه  کدهند، تحلیل عاملی با چهـار عامـل و بـا چـرخش پرومـا     یل میکزیاد زیربناي آزمون را تش

در بود یـا بـار عـاملی آنهـا      3/0متر از کشان ه بار عاملیکهایی مرحله انجام شد و در هر مرحله، پرسش
عنـوان  ه بـه کـ سؤال به دست آمد  44نامه با هم بود، حذف گردید تا ساختار پرسشبه کچند عامل نزدی

ه بر روي عامل اول انجام گرفت، ایـن عامـل دو عامـل    کنامه ارائه شد. با تحلیل عاملی فرم آلفاي پرسش
  تواند ارائه شود.عنوان فرم بتا میه بهکرد کجداگانه را متمایز 

  پژوهش يهاافتهي
ز مختصـات قابـل مشـاهده در نمـودار     یـ و ن کیـ بـاالتر از   ةژیـ بر اسـاس مقـدار ارزش و   یل عاملیتحل

 86/30 ،ن چهـار عامـل در مجمـوع   یا .ردک ییز را شناسایعامل متما چهارتوان یه مکنشان داد  ياصخره
، 2سـش و در جـدول   هـر پر  ی، بار عامل1در جدول  .دننکین میینظر را تبانس سازة موردیدرصد از وار

ه در عامـل  ک 27و  8هاي پرسش ارائه شده است. یمکصورت تراشده توسط هر عامل، بهنییانس تبیوار
  بودند. 50/0و  43/0ب یترتبه یبار عامل يز دارایاند، در عامل دوم نگرفته ياول جا

  فرم آلفا سکچرخش پروماو  یاصل يهابا روش مؤلفه یل عاملیبر اساس تحل ينگرآخرت يهامؤلفه. 1 جدول
  عامل چهارم  پرسش  عامل سوم  پرسش  عامل دوم  پرسش  عامل اول  پرسش  فیرد

1 4  45/0 3 39/0 1  50/0 2 39/0 
2 5  76/0 6 44/0 23 41/0 10 52/0 
3 8  54/0 7 42/0 28 48/0 21 49/0 
4 9  53/0 12 49/0 29 50/0 32 45/0 
5 11 62/0  16 51/0 34 48/0 33 43/0 
    6 13 32/0 19 41/0 35 57/0 42 45/0 
7 14 42/0 20 35/0 44  31/0 - 43 35/0 
8 15 54/0 24 37/0     
     9 17 67/0 25 37/0     
10 18 62/0 30 42/0     
11 22 46/0 37 45/0     
12 26 51/0 38 45/0     
13 27 60/0       
14 31 44/0       
15 36 56/0       
16 39 53/0       
17 40 59/0       
18 41 82/0 -       

۶۲     ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان  

  ژة عوامل چهارگانهی. ارزش و2جدول 
  فیرد   یمکانس ترایوار

  1  عامل اول  927/15
  2  عامل دوم  152/22
  3  عامل سوم  954/26
  4  عامل چهارم 862/30

 را مناسـبی  نـام  آنـان  ازهریـک   بـراي  توانمی عامل، هر هايپرسش در مندرج معناي به توجه با
  برگزید.

پرسـش، بقیـه بـار     کجـز یـ  ه بـه کمعنادار روي عامل اول دارند عامل اول: هجده پرسش، بار عاملی 
تنهـایی دو  هاي متمایزي است. لذا با تحلیـل دوبـاره، بـه   ل از پرسشکعاملی مثبت دارند. این عامل، متش

عنوان فرم بتاي آزمون مورد استفاده قـرار گیـرد). نتیجـۀ تحلیـل     تواند بهعامل را نشان داد (این عامل می
 اند از:ه عبارتکارائه شده است  3دام، در جدول کهمراه بارهاي عاملی هر ول بهعاملی عامل ا

انـد.  ن بخـش مربـوط  یـ بـه ا  4،9،11،15،17،18،26،31،40،41هـاي  گریزي: پرسشلیفکالف) ت
  از این بخش عامل، بار عملی منفی دارد؛ 41پرسش 

  ارند.د ين عامل جایدر ا 5،8،13،14،22،27،36،39هاي ب) آمادگی: پرسش
عامل دوم: دوازده پرسش، بار عاملی معنـادار و مثبـت بـر روي عامـل دوم دارنـد. ایـن عامـل        

ن عامـل، عامـل   یـ ا سـنجد. گیـري اخـروي در زنـدگی را مـی    نگـري و جهـت  رفته آخرتهمروي
مربـوط بـه    3،6،7،12،16،19،20،24،25،30،37،38هاي شده است. پرسش يگذارمحوري نامآخرت

  .ن عامل هستندیا
عامل سوم: هفت پرسش بر روي عامل سوم، بار عاملی معناداري داشـتند و ایـن عامـل هـم در     

از ایـن بخـش،    44سنجد. البتـه پرسـش   هاي برتر در زندگی را میخواهی و انتخابمجموع، تعالی
هـاي آن  تعـالی مشـخص شـده اسـت و پرسـش     ن عامل بـا عنـوان   یا داراي بار عاملی منفی است.

  .1،23،28،29،34،35،44اند از: عبارت
ه در عامل کسنجد فرد را در زندگی میۀ جویانگیري لذتعامل چهارم: هفت پرسش نیز جهت

انـد:  گرفتـه  يهـا در آن جـا  جویی است و ایـن پرسـش  لذتن عامل، ینام ا اند.چهارم، جاي گرفته
2،10،21،32،33،42،43.  

نگـري،  ه سـازة آخـرت  کـ توان گفـت  ین و با توجه به تحلیل عاملی و مطالعات نظري میبنابرا
محـوري؛ تعـالی؛   گریـزي؛ آمـادگی؛ آخـرت   لیفکاند از: ته عبارتکاست  یپنج مؤلفۀ اساس يدارا

  جویی.لذت



   ۶۳ مقدماتي نگري؛ يك مطالعةتهيه و اعتباريابي مقياس سنجش آخرت

  فرم بتا سکو چرخش پروما یاصل يهابا روش مؤلفه یل عاملیبر اساس تحل ينگرآخرت يهامؤلفه. 3جدول 
  عامل دوم  پرسش  عامل اول پرسش

4  45/0 5  72/0 
9  56/0 39  63/0 
11  66/0 8  73/0 
15  62/0 22  52/0 
18  64/0 13  36/0 
17  70/0 14  57/0 
26  47/0 27  71/0 
31  54/0 36  66/0 
40  65/0      
41  81/0 -     

 ،اسـالم  يبر اساس الگـو  ينگراس آخرتیمق«ه عبارت بود از کپاسخ به پرسش سوم پژوهش  يبرا
  شد: یر طیز يهاگام ،»است؟ یسنجروان يهایژگیو چه يدارا

اسـتفاده شـد. بـا     یدرونـ  یاز روش همسـان  ،ت اعتماد آزمونیسنجش قابل يبرا :ت اعتمادیقابل )الف
 یمنظـور بـرآورد همسـان   بـه  ،شـوند یمشخص مـ  يادرجهصورت پنجآزمون به يهاه پاسخکنیتوجه به ا

رونبـاخ آزمـون را   ک يآلفـا ، 4جدول  د.شرونباخ استفاده ک ياز روش آلفا ،ن پژوهشیآزمون در ا یدرون
  دهد.ینمونه نشان م کیدر 

  ينگررونباخ آزمون آخرتک يآلفا ۀمحاسب .4جدول 
  رونباخک يب آلفایضر  هااسیمقها و خردهاسیمق
  85/0  ينگرل آزمون آخرتک

  52/0  يزیگرفیلکت
  72/0  یآمادگ

  79/0  يمحورآخرت
  65/0  یتعال
  67/0  ییجولذت

 ،ل آزمـون کـ  يبرا ينگرت اعتماد آزمون آخرتیب قابلیدهد، ضرمینشان  5ج جدول یه نتاک گونههمان
ــرا ،85/0 ــا  يب ــرم بت ــون ، و در87/0ف ــاآزم ــ يه ــرايفرع ــلکت ی، ب ــگرفی ــادگ52/0 يزی ، 72/0 ی، آم

 يزیـ گرفیـ لکر تیها نظاز مؤلفه یبرخ بوده است. 67/0 ییجوو لذت 65/0 ی، تعال79/0 يمحورآخرت
دهنـدة دو مطلـب اسـت:    ن موضوع نشانیدهند. ایرا نشان م یدرون یاز همسان یمکر ی، مقادیتعالز یو ن

دوم  .انـد را به خود اختصـاص داده  يمترکر یمقاد ها،پرسشم کل تعداد یدل ن دو مؤلفه بهیه اکنخست آن
ـ ا. بـا  انـد نامتجانس يمحتوا يدارا ،ن دو مؤلفهیرسد ایه به نظر مکنیا اسـت در   يرورف، ضـ ین توصـ ی

 رد.ین دو مؤلفه، اقدامات الزم صورت گیاعتبار ا يارتقا يبرا یمطالعات آت
سـنجش   يشـده بـرا  نیا آزمـون تـدو  یـ ه آکـ نیبر ا یمبن ،پژوهش پرسشن یا به ییگومنظور پاسخبه

از شـواهد مربـوط بـه     ي،نگـر آزمون آخرت یین رواییبرخوردار است و تع یافک ییاز روا ي،نگرآخرت
  سازه استفاده شد. ییمحتوا و شواهد مربوط به روا ییروا

۶۴     ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان  

، ينگـر آزمون آخرت ییمحتوا یید روایین و تأیمنظور تأمبه ،در پژوهش حاضر: ب) روایی محتوایی
 ،هیـ اس تهیـ مق ي، چارچوب نظريمرتبط نظر يهاموضوع و استخراج مؤلفه يبر اساس مطالعۀ ابعاد نظر

نشـان داد   یمذهب ةارشناسان خبرکنظرات  یابید. ارزشن یتدو آزمون طرح و هايپرسش ،آن يو بر مبنا
  قابل توجه است. ییمحتوا ییروا يزمون مربوطه داراآ

هـا  آزمـون ن آزمون و خـرده یبهمبستگی  سازه، از روش محاسبۀ ییبرآورد روا يبرا: ج) روایی سازه
هـا بـا   آزمونداشته باشد و خرده ییباالهمبستگی  هاآزموند با خردهی، آزمون بايلحاظ نظراستفاده شد. به

  ن شده است.یمأن شرط تیا ،دهدینشان م 5ه جدول ک گونهداشته باشند. همان یکاند یهم همبستگ
  ينگرآخرت يهاآزمونن آزمون و خردهیبهمبستگی  بیمحاسبۀ ضر .5جدول 

  6  5  4  3  2  1 هاآزمونآزمون و خرده 1
            1 لکنگري آخرت  2
          1 **- 72/0  یگرایلیفکت  3
        1 **- 47/0 **81/0 آمادگی  4
      1 **45/0 **- 17/0 **61/0 محوريآخرت  5
    1 **28/0 **46/0 **- 26/0 **62/0 تعالی 6
  1 **- 21/0 - 03/0 *- 13/0 **34/0 **- 45/0 جوییلذت  7

01/0** p <05/0*  p <  

  يريگجهيبحث و نت
ی و نـ یت طـالب علـوم د  یـ در جمع ينگـر رتاس سـنجش آخـ  یـ مق يسازآماده ،هدف پژوهش حاضر

و  یمـورد بررسـ   ينگـر ن اسـالم، سـازة آخـرت   ید ينظر ین منظور، بر اساس مبانیبود. به ا انیودانشج
و  شـدند جـو قـرار   وجست ،به آن کینزد يهان واژه و واژهی، ایمداقه قرار گرفت و سپس در منابع اصل

ـ  یـ گـاه طبـق ا  د. آنیـ ل گردیکشـ ت یو عـاطف  ي، رفتـار یشناخت يهابا نشانه يساختار  ۀن سـاختار، خزان
ن یـ از اد. یـ ارشناسان حذف گردکبا نظر  يتعداد ها،پرسش ۀال طرح شد. از خزانؤس 240با  هاییپرسش

 يبـرا  ،ن نسـخه یـ د. در ایال رسؤس 135به  هاپرسش تاًین شد. نهایاس تأمین مقیا ییمحتوا ییروا ،قیطر
  وجود داشت.تر شیا بیدو پرسش  ،هر نشانۀ مورد سنجش

شـد تـا در رابطـه بـا هـر      یه در آن از افراد خواسته مـ ک ندرت قرار داده شدکیاس لیدر مق هاپرسش
نـدارم،   يو بـا مخـالفم، نظـر    شـود می مخالفم شروع امالًکه از ک يوستاریپ يعبارت، نظر خود را بر رو

 1،2،3،4،5ارقـام   ،ن پـنج درجـه  یـ ا يگـذار نمره يند. براکند، مشخص یابمیموافقم ادامه  امالًکموافقم و 
گـو فـراهم   موافقت و مخالفت پاسـخ  ۀرا در مورد درج يترقیاطالعات دق ،اسین مقیشود. ایانتخاب م

وضـوح  بـه  یآن با نگرش مورد بررس يه ارتباط ظاهرک کندیرا فراهم م یطرح عبارات همچنین .آوردیم



   ۶۵ مقدماتي نگري؛ يك مطالعةتهيه و اعتباريابي مقياس سنجش آخرت

ه کـ هـا وجـود دارد   اسیگونه مقنیم در ایرمستقیغ هاییپرسشان طرح کام ،گریدعبارتست. بهیروشن ن
  .ندک کمکتواند در سنجش آن یم هاییپرسشن یطرح چن ،ما یدر موضوع مورد بررس

 هـاي پرسـش ردن کم ک يبه اجرا درآمد و سپس برا ينفر 52گروه  کین یدر ب ی،نامۀ مقدماتپرسش
 نیه بـاالتر ک پرسشیاز هر نشانه،  ،ل آزمونک ةو نمر اهپرسشن یبهمبستگی  آزمون، با استفاده از آزمون

  ید.ال رسؤس هفتادبه  نامهپرسشاالت ؤرا داشت انتخاب شد و تعداد سهمبستگی 
 یاسـتخراج ابعـاد اصـل    يق به اجرا درآمد و بعد از اجـرا، بـرا  یدر نمونۀ تحق یالؤس هفتاد نامۀپرسش

 74/0 بـا  برابـر  ،بـرداري نمونه کفایت شاخص د. مقداریاستفاده گرد یل عاملیاز روش تحل ي،نگرآخرت
 بارتلت خی مجذور بودن معنادار مناسبی داشت. توجیه هاپرسش عاملی تحلیل ،نیبه دست آمد و بنابرا

 متمـایز  واحـد  مـاتریس  از هاپرسشهمبستگی  ماتریس که داد نشان ) نیزp=000/0کرویت ( در آزمون
  گیرد. قرار عاملی تحلیل مورد تواندمی است و

ز مختصـات قابـل مشـاهده در نمـودار     یـ و ن کیـ باالتر از  ةژیبر اساس مقدار ارزش و یل عاملیحلت
درصـد   86/30 ،در مجموع یه همگکرد ک ییز را شناسایعامل متما چهارتوان یه مکنشان داد  ي،اصخره
ه بـه احتمـال   ک ییهااستخراج عامل يبرا ،ردند. لذا در مرحلۀ بعدکین میینظر را تبانس سازة موردیاز وار

س در سـه  کبا چهـار عامـل و بـا چـرخش پرومـا      یل عاملیدهند، تحلیل میکآزمون را تش يربنایاد زیز
آنهـا در چنـد عامـل     یا بار عـامل ینداشتند و  یه بار عاملک ییهاپرسش ،د و در هر مرحلهشمرحله انجام 

عنـوان  بـه  نامهپرسشن یت آمد. اال به دسؤس 44با  نامهپرسشد تا ساختار یحذف گرد ،هم بودبهکینزد
دو  ،ن عامـل یعامل اول انجام گرفت، ا يه بر روک یل عاملیده است. با تحلشارائه  نامهپرسش يفرم آلفا

  ده است.یعنوان فرم بتا ارائه گردهه بکرد کز یعامل جداگانه را متما
و اصـول  می بع اسـال ه با اسـتفاده از منـا  کاست  پرسش 44 يدارا ينگراس آخرتین اساس، مقیبر ا

اس یـ مقافتـه اسـت. خـرده   یل یکاس تشـ یـ خـرده مق  پـنج از  ،ن آزمـون یـ ه شده اسـت. ا یته یسنجروان
اس یــمقال، خــردهؤســ هشــت یاس آمــادگیــمقاســت، خــرده ده پرســشل از کمتشــ ي،زیــگرفیــلکت

 هفت پرسـش  ییجواس لذتیو خرده مق سؤال هفت یاس تعالیمق، خردهپرسش دوازده يمحورآخرت
  اند.اس را به خود اختصاص دادهیمق از

ت اعتمـاد آزمـون   یـ ب قابلیضـر  .رونباخ استفاده شـد ک ياعتبار آزمون، از روش آلفا یمنظور بررسبه
 ی،فرعـ  يهـا آزمـون  درو  ،87/0 نامـه پرسـش  يفرم بتـا  . براياست ،85/0ل آزمون ک يبرا ينگرآخرت
بـوده   67/0 ییجـو و لـذت  65/0ی، تعـال 79/0 يمحـور ، آخرت72/0 ی، آمادگ52/0 يزیگرفیلکتبراي 

۶۶     ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان  

، از ینـ یارشناسـان د کتوسط  نامهپرسش ییمحتوا یابیبر ارز افزون، نامهپرسش ییروا یبررس ياست. برا
نمـرة  همبسـتگی   نمرات به دست آمد:این د و شها استفاده آزمونل و خردهک ةن نمریبهمبستگی  روش

و بـا   ؛72/0 یـی گرافیـ لکبـا ت  ؛62/0 یبـا تعـال   ؛61/0 يرمحوبا آخرت ؛81/0 یآزمون آمادگل با خردهک
 .45/0 ییجولذت
  :از نداعبارت ،دهدیم قرار سنجش مورد ينگرآخرت ۀه پرسشنامک ییهامؤلفه

ورود  ياو بـرا  یپس از مرگ و آمادگ یزندگ يزان تالش فرد برایم ةنندکسکمنع ،ن مؤلفهی: ايآمادگ
  به آخرت است.

انه در فرد است و بـر اسـاس   یگراافتۀ آخرتیتیدگاه اولوینندة دکسک، منعفهن مؤلی: ايمحورآخرت
 یابد.یت آخرت سازمان میبا محور ،فرد يهاوششکدادها، رفتارها و یتمام رو ،آن

ت یـ بـا محور  يسـب مراتـب معنـو   کارتقـا و   يفـرد بـرا   يهانندة تالشکسک، منعن مؤلفهی: ايتعال
 خداوند متعال است.

دهنـدة موضـع فـرد در    نشـان  سنجد،یرا م ينگروس آخرتکطور معه بهکن مؤلفه یا :يزيگرفيلكت
 ی است.ف مذهبیالکده گرفتن تیا، عدم توجه به آخرت و نادیتوجه به دن

را شـامل   ییهـا پرسـش  ،سـنجد یرا مـ  ينگـر وس آخـرت کـ طور معه بهکن مؤلفه هم ی: اييجولذت
 یافته است.ت یاهم ي،و فور ییایدن ير ارضاز بکها و تمرلذتوجوي جست ه در آنکشود یم

آن را  یشـناخت روان يهـا لفـه ؤو م ينگـر سازة آخرت ي،آمار يهاپژوهش حاضر با استفاده از روش
ـ یمـی،  ان ابراهیـ در اد یم اصلیپس از مرگ از مفاه یه مفهوم زندگکییآنجا. ازه استدکر یبررس ژه یـ وهب

را بـه   ايتـازه  يهـا تواند افـق یحاضر م ی عصرشناسروان در ن مفهومیاورود  ،ن مقدس اسالم استید
رده و در کـ خـارج   يمـاد  يایـ ت دنین علـم را از محـدود  یا یه انسان مورد بررسکچرا؛ ندکروي آن باز 

  دهد.یاو در نظر گرفته است قرار م يه خداوند متعال براک يترعیگستره وس
 يبـردار ت نمونـه یفاکداشت: هرچند شاخص ها را در نظر تیمحدودباید این  ،پژوهش حاضر يبرا

ن جامعـۀ  یهمچنـ . شـد یانتخـاب مـ   يتـر ار بزرگینمونۀ بس یدبایه مکرسد ینظر م به یول ،مطلوب بود
ن یـ ر از ایـ ج به غیم نتایدر تعم ،نیبنابرا؛ دادیل میکان تشین پژوهش را طالب و دانشجویا یمورد بررس

  الزم است. يشتریاط بیاحت ،جامعه
گـاه  یجا يامـروز  یشناسـ آن در روان یشـناخت رات روانیپس از مرگ و تأث یه مفهوم زندگکاآنج از
 ؛نـد ینما يسازو مدل يپردازهیو نظر ندن حوزه وارد شدین در ااشود متخصصیشنهاد میپ ،ندارد یمطلوب



   ۶۷ مقدماتي نگري؛ يك مطالعةتهيه و اعتباريابي مقياس سنجش آخرت

مـا را در   مسـئله، ن یـ ابد و عدم توجـه بـه ا  ییدر چارچوب مبدأ و معاد معنا م ینید یشناسه انسانکچرا
نـد.  کیال مواجـه مـ  کبا اش ،طور خاصبه ینید یشناسطور اعم و روانبهمی اسال یدن به علوم انسانیرس

در جوامـع مختلـف    ،شـده ه آزمون سـاخته کشود یشنهاد میاستاندارد و معتبر، پ يت ابزارهایل اهمیبه دل
 ینـ ید يهـا گر آزمونیآن با دگی همبست نیهمچن ؛شود یابیتر هنجارار گستردهیصورت بسو به یاجتماع

 گردد. یگر بررسید

۶۸     ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان  
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