
  کودکان و نوجوانان یروانپشک یالملل نیب شیهما نیششم
Psychometic Properties of Religious Orientation Scale in Tehran High School Students - 

Priliminare study  
  

 دبیرستان شهر تهران  بررسی مقدماتی پایایی و اعتبار مقیاس سوگیري مذهبی (شمس) در دانش آموزان مقطع

  
  3مریم مظلوم ، 2، امیر نیک آذین1رضا نائینیان محمد

  
: سال هاي نوجوانی و اوایل بزرگسالی، چالش منحصر به فردي را در درونی سازي ارزش هاي مذهبی والدین، مطرح مقدمه و هدف 

گیري هدف پژوهش حاضر این بوده است تا با بررسی برخی ویژگی هاي روان سنجی یکی از ابزارهاي سنجش سوي می سازد.
  مذهبی بومی، زمینه مطالعات بعدي در این حوزه را فراهم آورد. 

جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان  مقاطع چهارگانه دبیرستان هاي پژوهش پیرو طرحی توصیفی بوده و  روش اجرا:
به روش  نفر دختر) 180نفر پسر و  180(نفر  360شهر تهران اعم از دولتی و غیردولتی تشکیل می دادند که از این میان  5منطقه 

. ابزار اصلی پژوهش مقیاس سوگیري مذهبی شمس بوده که نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي به عنوان نمونه انتخاب شدند
 5سوال  20ابزاري تک بعدي و بومی است که به منظور سنجش باورهاي مذهبی اسالمی ساخته شده است. مقیاس در برگیرنده 

و  (PWI-SC)نمره گذاري می شود. همچنین از پرسشنامه کیفیت زندگی دانش آموزان  4تا  0اي می باشد که هر سوال از  گزینه
  پرسشنامه ي سوگیري مذهبی آلپورت به منظور بررسی اعتبار همگراي مقیاس یاد شده استفاده گردید. 

  برازش قابل قبول مدل تک عاملی مقیاس داشت شاخص هاي برازش مدل حاصل از تحلیل عاملی تأییدي حاکی از نتایج:
)0,06RMSE=  پرسشنامه کیفیت زندگی دانش آموزان ). ضرایب اعتبار همگرا با(PWI-SC)  و بعد سوگیري مذهبی درونی

ضریب همبستگی معنی داري بین بعد سوگیري مذهبی بیرونی پرسشنامه آلپورت با  پرسشنامه آلپورت در حد متوسط بدست آمد.
 0,80و ضریب حاصل از باز آزمایی  0,91شنامه سوگیري مذهبی شمس بدست نیامد. ضریب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه پرس

  بدست آمد که نمایانگر پایایی قابل قبول آن می باشد. نهایتاً تفاوت معناداري بین پسران و دختران در سوگیري مذهبی یافت نشد.
ر جمعیت نوجوانان ایرانی از اعتبار نسبتاً خوب و پایایی قابل قبولی برخوردار می مقیاس سوگیري مذهبی شمس د نتیجه گیري:
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