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Construction and Comparative Standardization 
of Inexorability Scale in Islamic Viewpoint

Keywords  Inexorability; Empathy; Remembrance of God; Heart

Aims In Islam, the heart is defined as a human psychological center that can have many 
diseases, one of the most important of which is the cruelty of the heart or inexorability. The 
purpose of this study was to construct a scale with an appropriate validity and reliability for 
measuring the inexorability in terms of Islam.
Instruments & Methods This study was conducted with a descriptive method of 
standardization in religious scholars, students of Medical Sciences and Mohaqqeq Ardabili 
Universities and individuals with free occupation and 502 persons were enrolled in the study 
by convenience  sampling method. The 50-item elementary questionnaire was reduced to 28 
items by the opinion of 2 psychologists and 2 experts in religious sciences. Data were analyzed 
in SPSS 18 software by exploratory factor analysis, KMO and Bartlett tests, confirmatory 
factor analysis method in AMOS 22, and fitted-fit, Pearson correlation and ANOVA tests. 
Findings Cronbach’s alpha (0.826) and KMO (0.818) showed the legality of factor analysis to 
prepare the scale. After using varimax rotation, 7 factors (unremembrance of God, tendency 
to sin, lack of empathy, long dreams, more eating and sleeping, lack of wisdom and non-
believing in other world) were extracted as inexorability subscales. Goodness of fit tests 
showed that the obtained pattern was fit (p<0.0001). The students of medical sciences had 
the largest and religious scholars had the lowest inexorability scores (p<0.0001; F=57.098).
Conclusion The Inexorability questionnaire can be used as a valid scale.
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ساخت و هنجاریابی مقیاس قساوت قلب از نظر 
  اسالم

  
  PhD یمانیمحمد نر
ی، اردبيل محقق دانشگاهی، شناس روان و یتیترب علومدانشکده  ،یشناس روان گروه
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  اردبيل، ایران
  MA یعبداله اسد

 ل،یاردب ل،یاردب یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یگروه معارف اسالم
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  چکيده
روانی انسان تعريف شده که - در اسالم، قلب به عنوان مرکز روحی :فاهدا

ترین آنها قساوت قلب است.  تواند امراض متعددی داشته باشد که از مهم می
هدف این مطالعه ساختن مقیاسی با روایی و پایایی مناسب برای سنجش میزان 

  قساوت قلب از نظر اسالم بود.
این مطالعه با روش توصیفی از نوع هنجاریابی در طالب دینی،  ها: و روش ابزار

های علوم پزشکی و محقق اردبیلی و افراد دارای مشاغل آزاد  دانشجویان دانشگاه
گيری در دسترس وارد مطالعه شدند.  نفر به روش نمونه ۵۰۲اجرا شد و 

کارشناس  ۲و  شناسی متخصص روان ۲ای ابتدايی با نظر  ماده۵۰نامه  پرسش
و  SPSS 18افزار  ها در نرم ماده کاهش یافت. داده۲۸مرحله به  ۳علوم دینی، طی 

روش تحلیل ، و بارتلت KMOآزمون ، روش تحلیل عامل اکتشافیبه وسيله 
همبستگی ، های نیکویی برازش آزمونو  AMOS 22افزار  عامل تاییدی در  نرم

  ل قرار گرفتند.و آزمون تحلیل واریانس مورد تحلیپیرسون 
دهنده مجازبودن  ) نشان۸۱۸/۰( KMO) و ۸۲۶/۰ميزان آلفای کرونباخ ( ها: یافته

عامل ۷تحلیل عاملی برای تهیه مقیاس بود. با توجه به بار عاملی سئواالت، 
 فقدان، خوروخواب، دراز یآرزوی، همدل فقدانیی، گرا گناه، خدا ذکر عدممستقل 
های قساوت قلب مشخص شدند.  عنوان زیرمقیاس بهیی گرا آخرت عدمو  تدبر

آمده را نشان داد  دست بودن الگوی به های نیکویی برازش مناسب شاخص
)۰۰۰۱/۰=p دانشجویان علوم پزشکی بیشترین و طالب دینی کمترین نمره را در .(

  ).p=۰۰۰۱/۰؛ F=۰۹۸/۵۷مقیاس قساوت قلب کسب نمودند (
عنوان یک مقیاس معتبر، قابل استفاده  ب بهنامه قساوت قل پرسش گیری: نتیجه
  است. 
  قساوت قلب، همدلی، یاد خدا، قلب ها: کلیدواژه

  
  ۰۳/۰۶/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  naghidashti@gmail.comنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه

ها و حاالت  بر اساس متون دینی اسالم، مرکز بسیاری از دانسته
محبت، از قبیل  احساسات و عواطف قلب اوست.روحی انسان، 

که  نیز از جمله کارهایی است ناامیدی و نفرت، ترس، آرامش، امید
  عالمهاست.  شده نسبت داده انسان به قلب در دین اسالم

دادن  نفس مدرکه و روح دانسته و نسبتهمان قلب را  طباطبائی
مجاز  ،وح استحقیقتًا متعلق به ر ،تعقل به قلب را با آنکه ادراک

روح  هترین مرتب عالی در دین اسالم، از قلب . منظور[1]داند می
یعنی نه مانند  ؛انسانی است که میان روح و قلب جسمانی است

مادی است بلکه  ،مجرد مطلق است و نه مانند قلب جسمانی ،روح
است و این قلب محل حاالت  صورت و شکلی از باطن و غیب

شادی است که آثار آن  و حب، حیا، غم ،نفسانی مانند خوف، رجاء
 ،در حالت اضطراب به طور مثال .شود در قلب جسمانی آشکار می

 .[2]تپد و برعکس می تشد بهقلب مادی  ،ناراحتی و ترس، غم
قلب در اصطالح قرآنی، مرکز ادراک و که  توان گفت طور کلی می به

  .[3]مرکز احساسات و عواطف است
انسان مانند جسم قلب  ،(ع)معصومینآیات قرآن و روایات  بر اساس

شود. برخالف بیماری جسم  می و گاهی بیماراست گاهی سالم او 
که مفاهیم و محدوده آن برای بسیاری شناخته شده است، کمتر 
کسی از بیماری و احواالت قلب به عنوان مرکز فهم و پذیرش 

بعضی از  کریم آنقرحقایق عمیق دنیوی و اخروی اطالع دارد. 
فرماید: "فی  کند و می عنوان قلب بیمار معرفی می ها را به قلب

در ضمن آیات  و )۱۰، آیه (بقره رضا"مَ  لهرض فزادهم اهم مَ لوبِ قُ 
زیغ"، "متعددی به انحراف و بیماری قلب در قالب مفاهیمی چون 
 غیرهو " "قساوت قلب"، "رین و زنگار"، "کوری قلب"، "مرگ قلب

  کند.  میاشاره 
در رابطه با قلب که مورد تاکید خداوند های معنوی ز جمله بیماریا

است. قرآن کریم  )۷۴ آیه بقره،(" قساوت قلب"، متعال قرار گرفته
 معرفى سنگدالنى ،نیست وجودشان در خدا از ترس که را کسانى
 ُقُلوُبکمْ  َقَسْت  ُثمَّ " :است تر سخت نیز خارا سنگ از قلبشان که کرده
دادن و  . برای نشان)۷۴ آیه بقره،(" قْسَوة َاّشد َاوْ  کاْلِحجاَرةِ  َفهىَ 

های آنان از سنگ هم  القلب که دل اثبات این معنی در افراد قسی
ها قابل نفوذ  کند که بعضی از سنگ تر است، دلیلی اقامه می سخت

های آنان به هیچ  هستند و در آنها امید خیر وجود دارد، ولی دل
القلب حتی مثل سنگ، تاثیرپذیری  نفوذ نیست. فرد قسی روی قابل
فرماید "خداوند برای  می (ع). امام باقر[4]ای از حقایق الهی ندارد ساده
تر از  ای کیفری بزرگ هایی قرار داد و به هیچ بنده  ها کیفر ها و بدن دل

. از منظر پیامبر گرامی اسالم نیز [5]قساوت قلب نچشانده است"
  .  [6]"اشخاص سنگدل هستند ،مردمان از خداونددورترین "
سختی هر چیزی است و زمانی که به  معنیدر لغت به  "قساوت"

. [7]سترفتن نرمی و رحمت از دل ا نیبه مع ،شودقلب اضافه می
در آن حالت حق را  ،شود نسان عارض میابر قلب  ،وقتی قساوت

و از  شود نمی شود و تسلیم آن پذیرد و در برابر آن خاشع نمی نمی
انعطافی از خود  ،هایی که در برابر نور حق و هدایت همین رو به دل

و نور هدایت در آنان نفوذ  شدهدهند و نرم و تسلیم ن نشان نمی
قلب  . وقتی[8]دشو مند گفته می های قاسیه یا قساوت قلب ،کند نمی

 انذار و اندرزو دل انسان از نرمی، رقت و احساس رحم خالی شود، 
انگیز مثل آه مظلوم، ناله یتیم و  رقت بخشد و مناظر ر او اثری نمید

گذارد و آنها را نادیده و پریشانی تهیدستان هیچ اثری در او نمی
 ،در اصطالح اخالق. [2]گذرد آنها می کنار از و نشنیده گرفته

رنج و مصیبت دیگران  ،کسی است که از دیدن ناراحتی القلب قسی
آید و برای کسی دلش  دلش به رحم نمی ،شود متاثر نمی

شود  هیچ اشکی از چشمانش جاری نمی . چنین فردی،[9]سوزد نمی
. اگر چه برخی از این [3]شود ثری در قلب او پیدا نمیاو هیچ ت
ها که برای قساوت قلب ذکر شد با مفهوم "همدلی عاطفی"  ویژگی
ای قساوت پوشانی دارد، اما بسیاری از متغیره شناسی هم در روان

شناختی قابل بررسی  قلب در قالب همدلی یا دیگر مفاهیم روان
ها  نیستند؛ چرا که قساوت قلب، صرفًا فقدان همدلی در رابطه انسان

با هم یا دیگر موجودات را مورد توجه قرار نداده و به رابطه خالق و 
ای دارد و اساس توجه دین اسالم در بیماری  مخلوق نیز توجه ویژه

(قلب)، به رابطه بنده با معبود بوده و منشاء اختالالت در روحی 
ها نیز در همین  اشکال بین رابطه انسان با خدا بوده و گشایش

  رابطه نهفته است.
های قساوت قلب بر اساس آیات و  ترین دالیل و زمینه از مهم

  توان به موارد زیر اشاره کرد:  روایات دینی می
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)، ۱۴، طففینم)، گناهکاری (۱۶ ،حدیدامید به عمر دراز (سوره 
 اصرار ،[12]، ظلم به مردم[11 ,10]گذران خوش همنشینی با ثروتمندان

، زیادی [13]دنیا معاشرت با اهل، [13]، زیادخندیدن[11]گناه بر
هنگام سیری ، [16]، غفلت[15]، نظرکردن به زنان نامحرم[14]گناه

، ُپرخوابی و [18]خواری ، شراب[17 ,11]، ترک یاد خدا[12]غذاخوردن
، مصاحبت با افراد [19]، دوستی با دنیا[19]ُپرخوری در آب و غذا

زیادی مال و ، [20]گفتن ، زیاد و بیهوده سخن[15]متکبر و ریاکار
، به [21]، شنیدن سخنان بیهوده و شکارکردن برای تفریح[16]ثروت

و  [12]، تاخیر نماز[23]، معاشرت با بخیل[22]خوردن مقدار زیاد گوشت
  .[24]آرزوی دراز

و  [14]ها شدن اشک ترین نشانه و شاخصه قساوت قلب، خشک مهم
است. در مقابل اینها، گریه بر آیات رحمت  [24]کردن عدم توان گریه

) معرفی ۵۸آیه مریم، ( القلب های افراد رقیق الهی جزو شاخصه
های  های مخالف قساوت قلب و روش شده است. برخی از نشانه

، تالوت قرآن [26]خوردن ، حالل [25]آن عبارتند از: یاد مرگ مقابله با نوازی و شرکت در  و یتیم [28]ها ، زیاد ذکر خدا گفتن در خلوت[27]
علت اینکه جوادی آملی . در مجموع و به تعبیر [29]مجالس فقرا

معرفت و مهد محبت و بهترین معروف و  حلم به عنوان قلب
که است ی هایکارشود  ا، دچار قساوت میعزیزترین محبوب خد

  .  [30]شود میمانع از آن  بوده یا مباین محبت خدا
 اخالقی، و رفتاری های نابهنجاری گسترش با رغم اینکه امروزه علی

 توجه درمانی، روان و مشاوره فرآیند در دینی های آموزه از استفاده
 در نیز زیادی مطالعات و کرده جلب خود به را بسیاری شناسان روان
، در خصوص قساوت قلب، به جز [31]است گرفته صورت زمینه این

مباحث نظری و ارایه دستورات اخالقی، تحقیق تجربی خاصی 
شده،  بندی متون دینی اعالم انجام نگرفته است. بر اساس دسته

های اصلی کسانی که دچار قساوت قلب هستند،  یکی از ویژگی
دنیاگرایی است. توجه به لذایذ دنیایی و همنشینی با اهل زر و زور، 

صایصی است که برابر احادیث و روایات متعدد، انسان را از خ
برای سنجش این  آشتیانی فتحیو  اکبریکند.  القلب می قسی

ویژگی اقدام به طراحی و هنجاریابی "مقیاس دنیاگرایی" 
های آن با عنایت به تطابق دقیقی که با  که برخی آیتم [32]اند کرده

، مورد استفاده این متون دینی مربوط به قساوت قلب داشته است
خواهان قرار دارند؛  تحقیق قرار گرفت. در مقابل دنیاپرستان، آخرت

کسانی که جویای حیات اخروی هستند و باور دارند که پس از دنیا، 
زندگی و حیاتی جاودانه و ارزشمند وجود دارد که باید برای 
دستیابی به آن سعادت برین و جاودانه، در حد توان تالش کنند 

هایی است که مانع قساوت  گرایی از ویژگی ). آخرت۱۹راء، آیه (اس
شود. برای سنجش  این خصیصه از مقیاسی که به همین  قلب می

طراحی شده، سئواالتی که مورد  [33]هادی و  ابراهیمیمنظور  توسط 
تصریح متون دینی مربوط به قساوت قلب بود،  اقتباس شد و مورد 

  استفاده قرار گرفت.
ترین عناصر رقت  ای ها و حتی حیوانات، از پایه اطفه به انسانابراز ع

(قطب مقابل قساوت قلب) و مورد تاکید متون دینی است. چیزی 
که در روایات مربوط به قساوت قلب درباره همدلی مورد تاکید 

حال  کردن بر حال مظلوم یا فرد پریشان است، گریه (ع)معصومین
های مختلف مربوط  مه مقیاساست که یکی از سه مولفه اصلی  ه

شدن در عاطفه و  سهیمبه همدلی نیز همین مساله با عنوان "
ای که در  رسد بین گریه نظر می . البته به[34] ذکر شده است "نهیجا

متون دینی ما فقدان آن نشانه قساوت قلب ذکر شده است با دیگر 
یث هایی وجود دارد. چرا که گریه مورد تاکید احاد ها تفاوت اشک

معصومین، عالوه بر همدلی با دیگر موجودات، به تضرع و گریه در 
کند و حتی گریه برای دیگران را  مقابل خداوند باری تعالی، اشاره می

پسندد که در راستای توحید باشد.  در این صورت بیشتر می
ریختن و تباکی در حال عبادات و تالوت قرآن و به یاد  اشک

های  نوع گریه است که در مقیاس های این خدابودن از ویژگی
  ای به آن نشده است. شناسی موجود اشاره روان

عنوان  از برقراری ارتباط با خدا و یاد او، به  های اسالمی، در آموزه
شناختی و  عامل گشایش و تعالی روانی یاد شده است که آثار روان

. برای سنجش [35]آورد بخشی بسیاری را به ارمغان می سالمت
و همکاران به ساخت "بسته ذکر خدا" اقدام  ناروئییاد خدا،  مفهوم
. در [36]اند دار دانسته اند و رابطه آن با خودمهارگری را معنی کرده

نیز تاثیر یاد خدا بر   [39]رضاییو  [38]عابدینی، [37]شولرهای  پژوهش
سالمتی مورد تایید قرار گرفته است. در این پژوهش نیز ذکر خدا در 

  اند، مورد بررسی قرار گرفت. "غفلت" نامیده (ع)نچه معصومینمقابل آ
ها و نتایج  در این مقیاس تالش شد تا با درنظرگرفتن دالیل، نشانه

دهنده  قساوت قلب، مقیاس مناسبی طراحی شود تا ابتالی پاسخ
به آن را مورد آزمون قرار دهد و مشخص کند که فرد مورد نظر تا چه 

های  مبتالست. البته با توجه به اینکه نشانهحد به قساوت قلب 
هایی است که توسط  شده برای قساوت قلب، کمتر از زمینه عنوان

توان  برای ظهور و بروز این ویژگی ذکر شده است، می (ع)معصومین
گفت این آزمون عالوه بر فعلیت، استعداد ابتال به قساوت قلب را 

وهش حاضر با هدف دهد. بنابراین پژ نیز مورد سنجش قرار می
ساخت و هنجاریابی مقیاس قساوت قلب براساس قرآن کریم و 

  اجرا شد. (ع)احادیث ائمه معصومین
  

  ها ابزار و روش
پژوهش توصیفی حاضر با روش توصیفی از نوع هنجاریابی در 

های علوم  جامعه آماری شامل طالب دینی، دانشجویان دانشگاه
ی مشاغل آزاد اجرا شد. از بین پزشکی و محقق اردبیلی و افراد دارا

گیری در دسترس، انتخاب شدند و  نفر با روش نمونه ۶۰۰این افراد 
  نمونه پایلوت روی آنها اجرا شد.  ۳۰بعد از 

و کریم قرآن های مربوط به قلب و قساوت قلب از  ابتدا آموزه
صورت توصیفی گردآوری و سپس  به (ع)ائمه معصومین احادیث
منظور بررسی روایی به  شد.تجزیه و تحلیل  و تلفیق و بندی دسته
نفر از استادان  ۴به  اولیه نامه االت، پرسشئوس و محتوایی صوری

ت علمی دانشگاه انفر از اعضای هی ۲ شامل متخصص در این زمینه
علمیه حوزه  ساتیدنفر از ا ۲و  شناسی روان هدر رشتمحقق اردبیلی 

ها، تعداد  نفر از بین نمونه ۹۸ اهی شد. با خروجخونظره و از آنها یارا
نفر در تحلیل نهایی باقی ماندند. با توجه به متون دینی مرتبط  ۵۰۲

. سئوال در قالب طیف لیکرت طراحی شد ۵۰با قساوت قلب، تعداد 
تعدادی از سئواالت به صورت تکراری نیز برای سنجش قطب 

 ۲۸نامه نهایی در  مخالف طیف لیکرت طراحی شده بودند. پرسش
  زیرمقیاس تایید شد. ۷سئوال و 

از مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  SPSS 18افزار  ها با نرم داده
از روش و آلفای كرونباخ  برای ارزیابی  پایایی سئواالت  ضریب

  .استفاده شد یمحتو روایی تعیین تحلیل عامل اکتشافی برای
نیز برای توجیه اجرای تحلیل   و بارتلتکیزر مایر) ( kmoآزمون 

عاملی براساس ماتریس همبستگی  مورد استفاده قرار گرفت. برای 
و  AMOS.22روایی سازه از روش تحلیل عامل تاییدی در  نرم افزار 

متعامد  چرخش روش از تر ساده ساختار به برای دستیابی
های نیکویی  آمده با آزمون دست هو مدل بشد استفاده  واریماکس



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یمانینر محمد  ۲۴

   ۱۳۹۶، زمستان ۱، شماره ۲دوره                                                           نامه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت فصل

. همچنین از روش همبستگی گرفتید قرار یازش مورد بررسی و تابر
آزمون ها و از  پیرسون برای سنجش میزان همبستگی بین عامل

ها در  نیز برای مقایسه بین گروهتحلیل واریانس چندمتغیری 
  های احتمالی قساوت قلب استفاده شد.   زیرمقیاس

  
نامه نهایی قساوت قلب میانگین آماری نمرات و ضرایب آلفای کرونباخ هر سئوال از پرسش )١جدول   

 آلفای کرونباخ با حذف سئوال نمرات  سئواالت
٣٧/٣±٢١/١  کشم می خیالی های نقشه آینده برای و رفته خیاالت به ها ساعت -١  ٨٢٣/٠  
٣٨/٢±١٠/١  گیرد می ام گریه غمگین صحنه یا مظلوم یک دیدن با -٢  ٨٢٣/٠  
٥٩/٢±٩٨/٠  کنم دلجویی آنها از کرده و سرکشی یتیمان به کنم می سعی -٣  ٨٢٣/٠  
١٣/٢±٠٠/١  کنم نمی صرف طوالنی آرزوهای به را خود وقت من -٤  ٨٢٢/٠  
٩٧/١±٩٥/٠  هستم خدا یاد به معموالً  -٥  ٨٢١/٠  
٥٩/٢±٠٨/١  مرد خواهم روزی که رود می یادم زندگی هستم مشغول بس از -٦  ٨٢٣/٠  
٨٠/٢±٠٤/١  شود می جاری چشمانم از اشک قران آیات مطالعه با -٧  ٨١٨/٠  
٧٨/٢±٠٦/١  نبندم دل آن به و بدانم آخرت به عبور محل را دنیا توانم نمی -٨  ٨٢٢/٠  
٧١/١±٠٨/١  کنم می فکر خدا کارهای حکمت و قدرت به زیاد -٩  ٨٢٥/٠  
٠٣/٢±٠٢/١  کنم نمی پشیمانی احساس ام داده انجام که گناهانی از -١٠  ٨١٩/٠  
٨٩/٢±١٥/١  است زیاد من خواب -١١  ٨٢٨/٠  
١٥/٣±١٢/١  نیستم مداوم ذکرگفتن اهل -١٢  ٨١٧/٠  
٧٤/٢±١٤/١  بزنم هم به مرگ یاد را با زندگی آرامش ندارم دوست -١٣  ٨٢٢/٠  
٨٦/٢±١٣/١  بیافتند تاخیر به نمازهایم گذارم نمی -١٤  ٨١٤/٠  
١٣/٣±١٣/١  کنم استفاده الهی مواعظ و اخالقی جلسات از مختلف های روش به کنم می سعی -١٥  ٨١٦/٠  
٦٥/٢±١٧/١  نیستم معصومین روایات و احادیث مطالعه اهل -١٦  ٨١٢/٠  
٥١/٣±١٨/١  دهم می اهمیت تفکر و تدبر از بیشتر ثروت داشتن به -١٧  ٨٢٠/٠  
٨٣/٢±١٣/١  بکنم دل آخرت خاطر به دنیا های خوشی از توانم می -١٨  ٨٢٥/٠  
٥١/٢±٠٧/١  هستند خوشگذرانی یا پولدار های آدم دارم رابطه آنها با که کسانی بیشتر -١٩  ٨٢١/٠  
٢٤/٢±٠٨/١  آید نمی خوشم  آخرت عذاب و گناه  درباره زدن حرف از - ٢٠  ٨١٣/٠  
٣٤/٢±٠٠/١  کنم می فکر بسیار داده من به خدا که هایی نعمت در -٢١  ٨٢٣/٠  
٢٣/٣±١٠/١  کنم می تالوت قران روز هر -٢٢  ٨١٤/٠  
٤٧/٣±٠٧/١  دارم زیادی عالقه خوراک خوردو به -٢٣  ٨٢٨/٠  
٣٨/٢±٢٤/١  کنند عذاب آخرت در گناهان، خاطر به کنم نمی فکر -٢٤  ٨٢٢/٠  
٨١/٢±١٦/١  گیرد می ام گریه الهی عذاب یاد با -٢٥  ٨١٨/٠  
٢٩/٢±٤٢/١  دانم نمی بدی کار را خوردن مشروب - ٢٦  ٨١٦/٠  
٩٨/٢±٠٠/١  بروم  بیماران عیادت به چندی از هر کنم می سعی -٢٧  ٨٢١/٠  
٨٧/٢±١٠/١  روم می قبور اهل زیارت و قبرستان به معموالً  -٢٨  ٨١٧/٠  

 
  شده بعد از چرخش واریماکس استخراج های مولفه نامه قساوت قلب روی پرسش های سئوال عاملی بارهای ماتریس )۲جدول 

  ۷عامل   ۶عامل   ۵عامل   ۴عامل   ۳عامل   ۲عامل   ۱عامل   سئواالت
۱۵  ۶۶۸/۰    ۱۷۳/۰        ۲۱۲/۰  
۱۴  ۶۶۷/۰      ۲۳۳/۰      ۲۸۷/۰  
۲۲  ۶۶۱/۰  ۱۸۳/۰  ۱۹۳/۰      ۱۰۲/۰ -  ۱۴۱/۰  
۱۲  ۶۰۳/۰  ۱۱۳/۰    ۱۰۴/۰  ۱۸۷/۰      
۲۵  ۵۷۹/۰  ۲۱۹/۰  ۲۸۴/۰  ۲۱۱/۰-      ۱۰۳/۰-  
۷  ۵۶۵/۰    ۲۱۳/۰    ۱۰۳/۰-  ۱۰۰/۰  ۱۵۶/۰-  
۱۶  ۵۱۰/۰  ۳۱۷/۰    ۲۱۱/۰  ۱۲۸/۰  ۱۱۸/۰  ۲۱۷/۰  
۲۴    ۷۴۶/۰            
۲۰  ۳۸۱/۰  ۶۳۵/۰  ۱۲۱/۰    ۱۲۸/۰      
۲۶  ۲۱۰/۰  ۵۵۱/۰  ۱۲۸/۰      ۱۷۷/۰  ۲۳۷/۰  
۱۹    ۵۱۶/۰  ۲۹۱/۰  ۲۲۶/۰  ۱۹۲/۰      
۱۰  ۱۹۸/۰  ۵۰۲/۰    ۳۸۴/۰      ۱۶۰/۰-  
۱۳  ۱۸۵/۰  ۴۹۱/۰  ۲۱۲/۰-  ۲۵۳/۰        
۲۸  ۲۲۱/۰  ۱۶۱/۰  ۶۹۵/۰    ۱۵۲/۰  ۱۱۴/۰    
۲۷  ۲۰۹/۰    ۶۸۷/۰        ۱۲۳/۰  
۲      ۶۰۳/۰  ۱۶۲/۰  ۳۹۳/۰-      
۳  ۱۵۲/۰    ۵۵۵/۰  ۳۵۲/۰  ۱۵۸/۰-  ۱۵۰/۰    
۴    ۲۱۶/۰  ۲۲۱/۰  ۶۶۹/۰  ۱۳۶/۰ -    ۱۱۴/۰  
۶  ۱۶۱/۰      ۵۴۴/۰  ۲۶۲/۰  ۱۱۳/۰  ۱۱۲/۰  
۱  ۲۲۳/۰  ۱۱۶/۰    ۳۹۷/۰  ۳۷۴/۰  ۳۲۱/۰ -    
۲۳          ۶۸۶/۰    ۲۲۲/۰  
۱۱          ۶۳۳/۰  ۱۰۲/۰  ۱۸۹/۰-  
۲۱  ۱۹۹/۰    ۲۰۵/۰    ۲۸۱/۰  ۶۴۰/۰    
۹    ۲۱۷/۰    ۲۰۸/۰  ۱۵۴/۰ -  ۶۲۲/۰  ۳۷۶/۰  
۵  ۲۳۳/۰    ۱۲۰/۰  ۴۳۰/۰    ۵۴۱/۰    
۱۷  ۱۹۲/۰  ۱۲۴/۰  ۲۱۸/۰  ۲۹۸/۰  ۳۲۹/۰  ۴۳۱/۰-  ۲۷۵/۰  
۱۸  ۱۹۸/۰  ۱۰۹/۰    ۱۷۰/۰-      ۶۵۸/۰  
۸  ۱۴۳/۰      ۲۶۴/۰  ۲۷۰/۰  ۱۱۵/۰  ۴۹۸/۰  
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  ها یافته
نامه باال بود  ضرایب همبستگی نمرات بین سئواالت پرسش

)۸۱۸/۰=KMO ۲=۲۷۴۳؛χ ۰۰۰۱/۰؛=p؛ بنابراین از روش تحلیل( 
نامه را تبیین  % واریانس پرسش۵۱عامل که  ۱۶ عامل استفاده شد.

ها و وجود سئواالت  دست آمد. با توجه به تعداد زیاد عامل کردند، به
 ۳سئوال در  ۲۲با همبستگی پایین و نیز سئواالت تکراری، تعداد 

  ).۱سئوال در تحلیل باقی ماند (جدول  ۲۸مرحله حذف و در نهایت 
بود که  ۸۲۶/۰سئوال،  ۲۸شده برای  نباخ محاسبهضریب آلفای کرو

 ای ه ویژ دارای مقدار عامل ۷دهنده پایایی قابل اعتماد آن بود.  نشان
 را نامه پرسش کل % واریانس۵۷/۵۳ عامل ۷ این شد. یک از باالتر

 ساختار به دستیابی منظور به تبیین کرد. چرخش واریماکس
 هر عاملی بارهای ایجاد نکرد وها  تاثیری در نتیجه عامل تر، ساده
شده تعیین  مولفه استخراج ۷نامه، روی  پرسش های سئوال از کدام

  ). ۲شد (جدول 
گذاری شدند. عدم ذکر نام  عامل نام ۷با توجه به محتوای سئواالت، 

ترین دالیل و فاکتورهای قساوت قلب از نظر  گرایی، مهم خدا و گناه
ن همدلی یک عامل مهم بود. دین بودند و در مرحله بعد، فقدا

میانگین نمره پاسخگوها در خور و خواب و عدم یاد خدا بیشتر از 
  ).۳ها بود (جدول  دیگر زیرمقیاس

  
  نامه قساوت قلب گانه پرسش های هفت معرفی عامل )۳جدول 
  واریانس  میانگین پاسخگوها  میانگین  ها عامل

        خداعدم ذکر 
۷ -۱۲-۱۴ -۱۵ -۱۶-۲۲ -۲۵  ۶۰/۴±۲۹/۱۸ ۹۴/۲  ۲۰/۲۱  

        گرایی گناه
۱۰ -۱۳-۱۹ -۲۰ -۲۴ -۲۶  ۳۷/۴±۱۹/۱۴۳۶/۲  ۱۳/۱۹  

        عدم همدلی
۲-۳ -۲۷ -۲۸  ۹۲/۲±۸۲/۱۰ ۷۱/۲  ۵۷/۸  

        آرزوی دراز
۱-۴-۶  ۲۳/۲±۰۹/۸ ۷۰/۲  ۹۸/۴  

        خور و خواب
۱۱-۲۳  ۷۱/۱±۳۶/۶  ۱۸/۳  ۹۵/۲  

        فقدان تدبر معنوی
۵-۹ -۱۷-۲۱  ۱۶/۲±۰۱/۶  ۰۰/۲  ۶۵/۴  

        گرایی آخرتعدم 
۸-۱۸  ۶۱/۱±۶۱/۵  ۸۰/۲  ۶۱/۲  
  

گرایی و عدم همدلی بیشترین ارتباط درونی را  عدم ذکر خدا با گناه
گرایی همبستگی بیشتری  داشت و در مرحله بعد، آرزوی دراز با گناه

  ). ۴نشان داد (جدول 
  

 های عامل بین همبستگی نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای )۴جدول 
 قلب قساوت نامه پرسش

  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  ها عامل
عدم  - ۱

            ۱  گرایی آخرت

          ۱  ۰۹۸/۰*  فقدان تدبر - ۲
        ۱  ۰۳۳/۰ ۱۳۹/۰**  خور و خواب - ۳
      ۱  ۲۲۹/۰** ۲۰۲/۰** ۱۵۱/۰**  آرزوی دراز - ۴
    ۱  ۱۴۲/۰**  ۰۸۴/۰ ۲۵۹/۰** ۱۵۱/۰**  عدم همدلی - ۵
  ۱ ۲۴۰/۰** ۳۴۲/۰**  ۱۲۷/۰** ۲۵۷/۰** ۲۶۴/۰**  گرایی گناه - ۶
 ۴۳۹/۰** ۳۷۷/۰**  ۳۰۰/۰**  ۱۰۹/۰* ۲۹۳/۰**۳۳۵/۰**  عدم ذکر خدا - ۷

*۰۵/۰p<۰۱/۰**؛p<  
  

؛ p=۰۰۰۱/۰آمده دارای نیکویی برازش مناسبی بود ( دست مدل به
  ). ۵جدول 

  

نامه قساوت قلب  پرسش عاملی مدل هفت برازش نیكویی های شاخص )۵جدول 
 تاییدی عاملی تحلیل براساس

  میزان  ها شاخص
NFI (شاخص برازش هنجارشده) ۸۷۳/۰ 
IFI (شاخص برازش فزاینده) ۹۰۱/۰  

TLI ۸۴۹/۰ لویس) - (شاخص تاکر 
CFI (شاخص برازش تطبیقی)  ۸۹۹/۰  

RMSEA (میانگین مربع خطاها) ۰۷۹/۰  
  

ترین و اشتیاق به گناه دومین عامل  عدم یاد و ذکر خدا مهم
  ). ۱؛ شکل ۶کننده قساوت قلب بود (جدول  تبیین

  
نامه قساوت قلب (تحلیل عامل  ها در  پرسش وزن رگرسیونی عامل )۶جدول 

  تاییدی)
  CR استاندارد انحراف  میزان  عامل

  -   -   ۰۰۰/۱  عامل عدم ذکر خدا
 ۰۳۶/۱۰  ۰۷۹/۰  ۷۹۶/۰  گرایی عامل گناه

 ۹۶۴/۷  ۰۴۸/۰  ۳۸۵/۰  عامل فقدان همدلی
  ۰۱۰/۸  ۰۳۷/۰  ۲۹۶/۰  عامل آرزوی دراز
۲۷۷/۳  ۰۲۷/۰  ۰۸۷/۰  عامل خور و خواب
۳۸۴/۷  ۰۳۵/۰  ۲۶۰/۰  عامل فقدان تدبر
 ۴۳۰/۷  ۰۲۶/۰  ۱۹۶/۰  گرایی عامل عدم آخرت

 p=۰۰۰۱/۰ها  برای تمام عامل
   

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نامه قساوت قلب تحلیل عامل تاییدی پرسش )۱شکل 
  

میانگین نمره قساوت قلب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در 
ترین حد بود. میانگین نمره قساوت  ها در پایین باالترین حد و طلبه

دار بود  معنیدر چهار گروه مورد مطالعه دارای تفاوت آماری 
)۰۹۸/۵۷=F ۰۰۰۱/۰؛=p ۷؛ جدول.(  
  

  های مورد مطالعه میانگین آماری نمرات قساوت قلب در گروه) ۷جدول 
  نمرات  تعداد  ها گروه

  ۲۶/۷۵±۱۷/۱۲  ۱۳۴  مشاغل آزاد
  ۱۲/۶۰±۹۹/۱۲  ۷۲  حوزوی (طلبه)

  ۶۲/۸۰±۳۵/۱۰  ۱۷۲  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  ۵۴/۷۶±۲۵/۱۰  ۱۲۴  دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

  ۲۴/۷۵±۹۹/۱۲  ۵۰۲  جمع
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یمانینر محمد  ۲۶

   ۱۳۹۶، زمستان ۱، شماره ۲دوره                                                           نامه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت فصل

  بحث
با توجه به اینکه موضوع سنگدلی از نظر اسالم تاکنون مورد ارزیابی 
کّمی قرار نگرفته بود و با توجه به تشابهی که با مفهوم فقدان 

شناسی دارد، پژوهش حاضر با هدف ساخت و  همدلی در روان
هنجاریابی مقیاس قساوت قلب بر اساس قرآن کریم و احادیث 

نامه شامل  های پرسش مه زیرمقیاساجرا شد. ه (ع)ائمه معصومین
، خواب و خور، دراز یآرزو ی،همدل فقدانیی، گرا گناه، خدا ذکر عدم
یی به جز دو مورد، با یکدیگر همبستگی گرا آخرت عدمو  تدبر فقدان
ها  به ویژه در  داری نشان دادند. جوانان در بیشتر زیرمقیاس معنی

پذیری باالتری  زیرمقیاس خور و خواب و ازیادبردن خدا، آسیب
گیرند.  داشته و از این بابت در معرض قساوت قلب قرار می

کی که ها در قساوت قلب، ترتیب دانشجویان علوم پزش آزمودنی
احتماًال به دلیل نوع درس و شغلی که دارند و سپس دانشجویان 
محقق اردبیلی و بعد دارندگان شغل آزاد، بیشترین قساوت را 

رفت از قساوت قلب  داشتند و حوزویان همان گونه که انتظار می
تری برخوردار بودند. فقدان همدلی بیشترین ارتباط را با عدم  پایین

گرایی و فقدان تدبر داشت. به  بعدی با گناه ذکر خدا و در مرحله
عبارت دیگر ازیادبردن خدا و ارتکاب گناه با کاهش همدلی 

داری داشت. این یافته همسو با پژوهش  همبستگی معنی
 با ضمن داشتن ارتباط عمیق را معنوی بود که بهزیستی [40]تلیها

. بهزیستی موثر دانسته است جامعه با همدلی خدا و خود، در
 و متعالی یها ویژگی نیز شامل [41]موریس-هودمعنوی از نظر 

و تعامل با  برتر موجودی و دیگران خود، با فرد روابط در وجودی
 و پالوتزینمعنوی  بهزیستی نامه پرسشمحیط بوده است. در 

هنجاریابی شده  [42]و همکاران دهشیریکه توسط  نیز الیسون
است، بین بهزیستی مذهبی و رابطه حسنه با دیگران رابطه 

در رابطه بین  [43]داری گزارش شده است. صدرالمتاهلین معنی
شود،  توانی ذهن یا آنچه فقدان تدبر نامیده می قساوت قلب و کم

کند که مردم عادی به دلیل همین قساوت قلب است که  اشاره می
گر داشته باشند و حقایق را  توانند مثل پیامبران، ذهنی معجزه نمی

های قساوت قلب  که یکی دیگر از مولفه گرایی آخرتبفمهند. کاهش 
هرگز به  گرایی ابطه معکوسی با دنیاگرایی داشت. البته آخرتاست، ر

مفهوم ترک دنیا برای آخرت یا سایر مفاهیم نادرستی که برخی 
گرایی ساختن مرکبی از دنیا  بلکه آخرت ،اند نیست برداشت نموده

برای کسب جاودانگی آخرت قراردادن  ای برای آخرت و دنیا را وسیله
  .[44]است

های این  س "عدم ذکر خدا" با اکثر عاملهمبستگی زیرمقیا
ترین عامل برای  نامه در حد باالیی بود. ازیادبردن خدا مهم پرسش

گرایی و فقدان  شود و در مرحله بعد گناه قساوت قلب محسوب می
شوند. بر اساس  ترین ابعاد قساوت قلب، محسوب می همدلی مهم

 که کرد یوح یموس حضرت به وندخدا، (ع)روایتی از معصومین
همچنین آمده  .[11]کند یم یقس و سخت را قلب من، ذکر کردن ترک

. برای [16]قساوت قلب است ،که در غفلت است از غفلت پرهیز کن
مقابله با قساوت قلب نیز یکی از مفیدترین راهکارها بر اساس 

  . [28]ها ذکر گفتن است ، زیاد در خلوت(ع)حدیثی از امام باقر
های روانسنجی مطلوب برخوردار بود و  ویژگینامه از  این پرسش

های دینی مورد  تواند سنگدلی و فقدان همدلی را بر اساس آموزه می
  سنجش قرار دهد.
 در یریگ نمونه روش به توان یمهای این پژوهش  از محدودیت

. دهد یم کاهش را ها افتهی میتعم تیقابل که نمود اشاره دسترس
 با ساخته محقق اسیمق یاعتبارسنج جینتا سهیمقا عدم نیهمچن

 پژوهش گری در دشو یم شنهادیپ که است گرید مشابه یها اسیمق
  .ردیگ قرار یبررس و دقت مورد ها
  

  گیری نتیجه
، خدا ذکر عدم های نامه قساوت قلب با زیرمقیاس پرسش
و  تدبر فقدان ،خواب و خور ،دراز یآرزو ی،همدل فقدان یی،گرا گناه
  به عنوان یک مقیاس معتبر قابل استفاده است. ییگرا آخرت عدم

  
 که محترم یپاسخگوها و طالب ان،یدانشجو یهمکار ازتشکر و قدردانی: 

 دانشگاه محترم نیمسئول از و دادند پاسخ ها نامه پرسش به حوصله با
 را قیتحق یاجرا اجازه که یلیاردب محقق دانشگاه و لیاردب یپزشک علوم
  .شود یم تشکر و ریتقد محترم، پرسشگران و دادند

  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.تاییدیه اخالقی: 
 نگارنده/شناس روش ی (نویسنده اول)،مانینر محمدسهم نویسندگان: 

 پژوهشگر/مقاله نگارندهی (نویسنده دوم)، دشت ینق ؛)%۳۰( بحث
 پژوهشگر ی (نویسنده سوم)،اسد عبداله  ؛%)۳۰(ی آمار گر لیتحل/یاصل
 یکمک پژوهشگر (نویسنده چهارم)، زجید یتق ریدل زهرا ؛%)۲۰( یکمک

)۲۰(%.  
  .است نشده گزارش سندگانینو یسو از یمورد تعارض منافع:

 .است نشده گزارش سندگانینو یسو از یمورد منابع مالی:
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