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Abstract 
Due to the impact of dogmatism on many areas of individual and social life, 

much research is done focusing on this cognitive construct. However, since 

that there is no instrument in Iran for assessing Dogmatism, the aim of this 

study is to prepare Rokeach’s Dogmatism questionnaire and investigate its 

reliability and validity in Iranian students. Finally, 412 students were selected 

using multi-stage stratified sampling from Shahid Beheshti University 

students and completed the Persian version of Rokeach’s Dogmatism 

Questionnaire along with the Conservative thinking style subscale of 

Sternberg’s thinking styles Inventory. Data were analyzed using exploratory 

factor analysis by principal component analysis. Analysis showed that the 

questionnaire is composed of 12 factors having values above 1, which 

altogether explain 56 percent of its variance. Cronbach’s alpha was 0.75 for 

whole questionnaire and its correlation with the Conservative thinking style 

subscale was significantly positive. The results of the present study indicate 

that this questionnaire is relatively suitable for implementation in the Iranian 

student community. 

Keywords: Dogmatism, thinking style, Factor structure, reliability, 

validity. 
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 سنجیروان هایویژگی و عاملی ساختار مقدماتی بررسی
 دانشجویان بین در یشیاندجزم پرسشنامه

 زاده حمزه مرضیه
 تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاهاعتیاد،  مطالعات دکتری دانشجوی

 یرانا
  

 ایران ،تهران طباطبایی، عالمه دانشگاه بالینی، روانشناسی ارشد کارشناسی مشکی وحید
  

 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشیار شهیدی شهریار
  

 سپهر منصوری اهللروح
 تهران، ،بهشتی شهید دانشگاه روانشناسی، گروه عمومی، روانشناسی دکتری

 .ایران

 چکیده
 تمرکز اب زيادی هایپژوهش اجتماعی، و فردی زندگی یهاحوزه از بسیاری بر یشياندجزم اثرگذاری دلیل به
 ی،ايران جامعه برای یشياندجزم سنجش برای ابزاری فقدان دلیل به اما؛ ردیگیم انجام شناختی سازه اين بر

 وياندانشج در آن روايی و پايايی بررسی و روکیچ یشياندمجز پرسشنامه یسازآماده حاضر پژوهش هدف
 گیرینمونه روش با نفر 412 تعداد تيدرنها بهشتی، شهید دانشگاه دانشجويان جامعه میان از. بود ايرانی

 فکرت سبک زيرمقیاس و روکیچ یشياندجزم یهاپرسشنامه فارسی نسخه و شدند انتخاب یاچندمرحله
 اکتشافی املع تحلیل طريق از هاداده. نمودند تکمیل را استرنبرگ تفکر یهاسبک امهپرسشن کارانهمحافظه

 12 از یشياندزمج پرسشنامه داد نشان هالیتحل. گرفتند قرار وتحلیلتجزيه مورد اصلی یهامؤلفه رويکرد با و
 تبیین را نمرات يانسوار از درصد 56 رفتههمیرو که است شده اشباع 1 از باالتر ويژه ارزش دارای عامل

 نمرات با پرسشنامه نمرات همبستگی و آمد دست به 75/0 پرسشنامه کل برای کرونباخ آلفای. کنندمی
 اين که ستا اين از حاکی حاضر پژوهش نتیجه. بود معنادار و مثبت کارانهمحافظه تفکر سبک زيرمقیاس
 است. اسبمن نسبتاً ايرانی دانشجويان جامعه در اجرا برای پرسشنامه

   عاملی ساختار تفکر، سبك ،یشياندجزم روايی، پايايی، ها:کلیدواژه
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 مقدمه
و نقش فرايندهای شناختی در تبیین رفتار در قرن  1روانشناسی شناختیبا افزايش توجهات به 

. در همین (Ritter et al., 2017توسعه پیدا کرده است ) سرعتبهبیستم، دامنه مطالعه تفکر 
 یهاانرجحمختلف تفکر، نشان دادند که افراد  یهاروششناسان با مطالعه درباره حوزه روان

سبک  کنندهمشخصکه  کنندمیذهنی خود دنبال  یهايیتوانا یریکارگبهمختلفی را برای 
 (.Zhu & Meyer, 2017هاست )آن 2تفکر

 ای مديريتمتفاوتی بر یهاراهکه  طورهماناسترنبرگ  3مديريتی ذهنی -طبق نظريه خود
خود  یهايیتوانامتفاوتی برای بهره گرفتن از  یهاوهیشيک جامعه وجود دارد، افراد نیز از 

 4شيدآزادانسبک تفکر است. افرادی که دارای گرايش تفکر  13که شامل  کنندمیاستفاده 
 دافرا کهدرحالیتازگی و ابهام است،  دربردارندهکه  برندیمهستند از انجام تکالیفی لذت 

موجود در انجام تکالیف تمايل  یهاروشبه رعايت قوانین و  5کارانهمحافظهدارای سبک 
 (Saini, 2019دارند )

ته بودن میزان باز يا بس کنندهمشخص، کارانهمحافظهيا  شيآزاداندداشتن سبک تفکر 
 سیستم شناختی افراد است. باز بودن سیستم شناختی حاکی از داشتن انعطاف در باورها و

ورهای اما بسته بودن سیستم شناختی منجر به رد با؛ پذيرا بودن نسبت به باورهای مخالف است
و در حالت شديد به  شودمیها آن مخالف بدون تالش برای درک منطق زيربنايی

Milton توسط  یشياندجزماولیه  یسازمفهوم(. Battaly, 2018) انجامدیم 6یشياندجزم

Rokeach (1954انجام ش ) د. وی در واکنش به برخی نواقص نظريهAdorno  از شخصیت
Authoritarian  راجع  یپردازهينظرو  یشياندجزمسازه  گیریاندازهتالشی را برای تمییز و

عبارت است از: يک  یشياندجزمروکیچ،  ازنظر(. Rokeach, 1956به آن انجام داد )
 یامجموعهکه حول محور  ها درباره واقعیتاز باورها و عدم باور 7بسته نسبتاًسازمان شناختی 

خود چارچوبی را  نوبهبهکه اين سازمان  شده یدهسازمان 8از باورهای راجع به قدرت مطلق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. cognitive psychology 

2. thinking style 

3. Mental self-government theory 

4. liberal 

5. conservative 

6. dogmatism 

7. Relatively closed cognitive organization 

8. absolute authority 
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(. مفروضه Tucker, 2013کند )میديگران فراهم  2و تحمل مشروط 1برای عدم تحمل
يک، توای ايدئولوژتفاوت در مح رغمعلیاين است که  انديشیجزماز  یبندفرمولاصلی در 

د وجو انديشیجزممشخصی در ساختار، کارکرد و تا حدی حتی در محتوای  هایهمسانی
 روزاينانه محتوای آن.  شودمینحوه تفکر در نظر گرفته  عنوانبه انديشیجزميعنی ؛ دارد

بود و هم شاهد ضد  3هم شاهد کاتولیک گرايی دگماتیک توانمیمثالً در حوزه مذهبی 
افراد  شودمیباعث  انديشیجزم(. Moore & Leach, 2016) 4یک گرايی دگماتیککاتول

متری دانش ک روازايندسترسی خود به اطالعات متناقض با نظام باور خود را محدود کنند و 
 (Tucker, 2013باشند )عدم باور داشته  یهانظامنسبت به خرده 

مثال  طورهباست.  یابيردقابلز افراد دگماتیک از خالل صفات شخصیتی نی هایويژگی
لی بعد اص پنج در اين حوزه است، هامدلکه يکی از فراگیرترين  5مدل پنج عاملی شخصیت

، 8، گشودگی7گرايیبرون، 6از نوروزگرايی اندعبارتکه  گیردمیبرای شخصیت در نظر 
مدل به ( بعد گشودگی در اين 1385، همکارانشکری و ) 10شناسیوظیفهو  9توافق پذيری

ه ک شودمیاطالق  خردورزیو  پذيریانعطافتمايل افراد برای کنجکاوی، عشق به هنر، 
ارد د انديشیجزمقرابت مفهومی زيادی با باز يا بسته بودن سازمان شناختی و میزان 

(Battaly, 2018) 
ان رو و اختالل در سالمت انديشیجزمارتباط بین  تاکنونعالوه بر اين در مطالعات مختلف 

 ,Leoneاست )نیز نشان داده شده  13و حافظه فعال 12توجه ويژهبه 11و کارکردهای شناختی

؛ Tucker, 2013؛ Brown, 2007؛ Davies, 1998؛ Leone et al., 1991؛ 1989
Moore & Leach, 2016.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. intolerance 

2. qualified tolerance 

3. dogmatic catholicism 

4. dogmatic anti-catholicism 

5. five factor personality model 

6. neuroticism 

7. extroversion 

8. openness 

9. agreeableness 

10. conscientiousness 

11. cognitive functions 

12. attention 

13. working memory 
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در ابعاد متنوع سالمت روان و کارکردهای آن،  انديشیجزمبا توجه به اهمیت سنجش 
Rokeach (1956 ابزاری را برای )طراحی نموده است. با اينکه  انديشیجزم گیریاندازه

 انديشیجزمنیز عالوه بر ابزار  1باالنسد انديشیجزممشابهی نظیر پرسشنامه  هایمقیاس تاکنون
با توجه به  هاسال(، ابزار روکیج پس از گذشت Ray, 1970است )روکیج ساخته شده 

 هاپژوهشدر  انديشیجزماولین انتخاب برای سنجش  نوانعبههنوز هم  اشیسنجشقدرت 
طراحی شده است که تا حد امکان عاری از  یبه صورتاين ابزار  .ردیگیمقرار  مورداستفاده

یج روک انديشیجزمخاص است. ابزار  یریگجهتمحتوايی باشد که صرفاً مختص يک 
جمه و ترکی، آلمانی و ... مورد ترمختلفی نظیر چینی، هندی، پرتقالی،  یهازبانبه  تاکنون

 & Simmons؛ Carkoglu, 2009؛ Benett et al., 1980)هنجاريابی قرار گرفته است. 

Garda, 1982 ؛Varma et al., 2012) .انديشیجزمبا توجه به عدم معرفی سازه  حالبااين 
وهش ان، پژدر جامعه پژوهشی کشور و طبیعتاً فقدان ابزاری برای سنجش آن در جامعه اير

روکیچ را در  انديشیجزممقیاس  2حاضر قصد دارد ساختار عاملی و میزان پايايی و روايی
ايرانی  هایپژوهشجامعه ايرانی بررسی کرده و مناسب بودن آن را برای استفاده در 

ه از بر مسائل مهم جامع انديشیجزماينکه به دلیل اثر مستقیم  ويژهبه قرار دهد. موردمطالعه
عالقه  راًیاخو ...  4يادگیری یهایناتوان، مشکالت رفتاری در مدارس، 3یل حل تعارضاتقب

 به مطالعه در اين حوزه احیا گرديده است
و تعداد گويه های آن را  گذارینمرهدر ارتباط با اين مقیاس، شیوه  هاپژوهشبرخی از 

 مثالعنوانبه. (Stewart, 1970؛ Verling et al., 1965) انددادهقرار  موردتوجه
Verling  تهیه نمودند و  انديشیجزماز مقیاس  یترکوتاه یهانسخه( 1965)همکاران و

برای  66/0و  یهایگو 15برای مقیاس  73/0، ایگويه 20 اسیمقبرای  79/0ضرايب آلفای 
 تراهکوت هایمقیاساين پژوهشگران، استفاده از  ازنظرای را گزارش نمودند. گويه 10مقیاس 

اما در پژوهش حاضر ؛ ای در پی داردگويه 40که مقیاس  انجامدیمبه همان نتايجی  باًيتقرنیز 
ه در جامعه ايرانی است، به دلیل وابسته ب انديشیجزمکه هدف آن اعتباريابی مقیاسی برای 

خاص در ارتباط با برخی گويه ها که  وجود مالحظاتفرهنگ بودن اين مقیاس و احتمال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. balanced scale 

2. Validity 

3. Conflict resolution 

4. Learning disabilities 
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گردد، ترجیح داده شد از مقیاس اصلی که مشتمل بر ها آن موجب حذف يا تعديل ندتوامی
 با کمبود احتمالی گويه ها مواجه نگردد. هالیوتحلهيتجزگويه است استفاده شود تا  40

 روش
اين پژوهش از نوع توصیفی بود و جامعه آن عبارت بود از کلیه دانشجويان دانشگاه علوم 

مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی در کلیه مقاطع تحصیلی  پزشکی و وزارت علوم
نفر برآورد گرديد. با توجه به پیمايشی بودن  000/17تقريبی حدود  صورتبه هاآن که تعداد

جنسیت و  اظازلحمتنوع  اینمونهاين تحقیق و هدف اعتباريابی پرسشنامه که مستلزم داشتن 
 یهاشتهراستفاده گرديد. در ابتدا  یاچندمرحله یریگنمونهرشته تحصیلی است، از روش 

طبقه علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پايه و پزشکی تقسیم شدند و  4تحصیلی دانشگاه به 
تصادفی انتخاب گرديد.  طوربهطبقه، دو دانشکده  4سپس برای پوشش دادن هر يک از اين 

فاده از با است درنهايتکده انتخاب شد و دو رشته از هر دانش تصادفبهدر مرحله بعدی نیز 
نفر  10نفر دانشجوی مقطع کارشناسی و  20نفر از هر رشته تحصیلی ) 30روش در دسترس 

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری( انتخاب شدند که نیمی دختر و نیمی پسر بودند. 
نشگاه شهید بهشتی بود که نفر از دانشجويان دا 480ن پژوهش متشکل از اي نمونه بیترتنيابه

جنسیت، رشته تحصیلی و دانشکده محل تحصیل از تنوع کافی برخوردار بود و نیز  ازنظر
( برای 1970) Krejcie and Morgan معیار ارائه شده از طريق روش برآورد حجم نمونه

 . عالوه بر اين حجم نمونهساختیمبا حجم جامعه پژوهش حاضر را نیز برآورده  یاجامعه
( با در نظر گرفتن 1393از طريق فرمول تعیین حجم نمونه برای برآورد میانگین )هومن،

محاسبه  یانمره 3و فاصله اطمینان  16/29، انحراف معیار نظری برابر با 05/0احتمال خطای 
 ورمنظبه حالباايننفری برای انجام اين مطالعه بود.  363کفايت نمونه  دهندهنشان که ديگرد

نفر در نظر  480احتمالی، حجم نمونه  یهازشيری از کاهش شديد نمونه به خاطر جلوگیر
 گرفته شد.

 حاضر در ادامه بیان شده است: ابزارهای پژوهش
 انديشیجزمدر اين پژوهش مقیاس  مورداستفادهابزار اصلی  Rokeach انديشیجزممقیاس 

Rokeach (1965 بود که در فرم اولیه دارای )میطور مستقبهکه همگی گويه است  40 
موافق( و بدون در  کامالً) 3مخالف( تا  کامالً) -3و روی پیوستاری از  شوندمی گذارینمره

گماتیک د یهاشيگرا دهندهنشانو نمرات باالتر  شوندمینظر گرفتن نمره صفر پاسخ داده 
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 گیریدازهاننظری برای  صورتبهگويه  89در ابتدا پس از طراحی  Rokeachبیشتر است. 
ها آن سنجیروان هایويژگی، با انجام چهار پژوهش مجزا به بررسی انديشیجزمسازه 

 40با انتخاب  درنهايتای شد. وی گويه 66و  36، 43، 57 یهااسیمقپرداخت که منجر به 
که بهترين قدرت تمییز را داشتند، مقیاس پنجم و نهايی را با عنوان مقیاس  یاهيگو

ند روی دانشجويان انجام شد عمدتاًمتفاوت که  یهانسخهاين  يیايپا رائه کرد.ا انديشیجزم
 66برای مقیاس  91/0تا  یاهيگو 57برای مقیاس  7/0، از 1با استفاده از روش آلفای کرونباخ

ها آن اين مقیاس را با اشاره به استخراج نظری 2متفاوت بود. روکیچ روايی صوری یاهيگو
، 3کرده و عالوه بر آن برای نشان دادن روايی همگرا تأيید انديشیجزمسازه با توجه به ابعاد 

و مقیاس شخصیت سلطه گرای آدورن ازجملهاقدام به همبسته کردن آن با چند مقیاس مشابه 
 به دست آمده است. 77/0تا  54/0مختلف ضريبی بین  یهانمونهنموده که در 

از انگلیسی به فارسی  4سط گروه متخصصیندر ابتدا تو انديشیجزم یاهيگو 40مقیاس 
ترجمه گرديد و پس از ويراستاری اولیه، توسط يکی از اساتید زبان انگلیسی دوباره به زبان 
انگلیسی بازگردانده شد. مطابقت نسخه انگلیسی جديد با نسخه اولیه توسط يکی از اساتید 

 شدیمم انطباق دقیق که باعث روانشناسی مسلط به زبان انگلیسی انجام شد و مواردی از عد
 یاهيگو 40منتقل نشود شناسايی و اصالح گرديد تا نسخه فارسی  یدرستبهمفهوم گويه ها 

تلف، با ابعاد مخ انديشیجزمآماده گردد. اگرچه به دلیل استخراج اولیه گويه ها از تئوری 
در جامعه ايرانی،  5ااين مقیاس از روايی صوری برخوردار است، اما برای بررسی روايی محتو

نفر از اساتید روانشناسی اجتماعی و بالینی دانشگاه شهید بهشتی قرار  5مقیاس در اختیار 
تاری روی پیوس انديشیجزمگرفت تا میزان موفقیت هر يک از گويه ها را در سنجش سازه 

گويه ها در میانگین موفقیت  ( برآورد نمايند.سنجدیم یخوببه) 5( تا سنجدینم اصالً) 1از 
 3از  ترپايین یانمرهبود و سه مورد از گويه ها  5/4اين اساتید،  ازنظر انديشیجزمسنجش 

 کسب کردند که از مقیاس فارسی حذف گرديدند. بررسی گويه های باقیمانده، با اجرای
نفر از دانشجويان کارشناسی و کارشناسی ارشد  20در يک مطالعه مقدماتی روی ها آن

علوم تربیتی و روانشناسی، پژوهشگران را مجاب کرد که دو گويه ديگر نیز از دانشکده 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Chronbach’s alpha 

2. face validity 

3. convergent validity 

4. expert panel 

5. content validity 
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به دلیل عدم مطابقت فرهنگی و ديگری به دلیل ها آن مقیاس کنار گذاشته شوند )يکی از
 اً تينها(. بدين ترتیب ديگردیمباعث سردرگمی در درک مفهوم آن  کهآنبودن  یادوجمله

رای روايی ب اعتمادقابل نسبتاً حصول شاخصی  منظوربها گرديد. گويه آماده اجر 35مقیاسی با 
 یادهرمحتوای پرسشنامه، ضريب توافق بین ارزيابان نیز با استفاده از ضريب همبستگی درون 

 معنادار بود. 01/0و در سطح  69/0محاسبه شد که اندازه آن برابر با 
سی روايی همگرای مقیاس برر یبرا .Wagnerو استرنبرگ تفکر  یهاسبکپرسشنامه 

و  برگاسترنتفکر  یهاسبکپرسشنامه  کارمحافظه، از زير مقیاس تفکر انديشیجزم
Wagner (2013 .استفاده شد )رای ب انديشیجزماين ابزار نیز همانند پرسشنامه  چراکه

 کارحافظهمو چون زيرمقیاس تفکر  ارزيابی سبک تفکر ساخته شده است نه محتوای تفکر
ی روايی برای بررس روازايناست  ريناپذانعطافامه مذکور نیز ناظر بر نوعی تفکر پرسشن

. اين زير مقیاس دارای پنج گويه رسدیممطلوب به نظر  انديشیجزمهمگرای پرسشنامه 
. اين شودمیپاسخ داده ها آن به یادرجه 7مستقل است که روی يک مقیاس لیکرت 

قرار گرفته و مناسب بودن آن برای سنجش  ورداستفادهممتعددی  هایپژوهشپرسشنامه در 
 شکری و همکاران مثالعنوانبهتفکر در جامعه ايرانی نشان داده شده است.  یهاسبک

نباخ ضرايب آلفای کرو معلمتیتربنفر از دانشجويان دانشگاه  419( با اجرای آن روی 1385)
 (1385 ان،گزارش کردند. )شکری و همکار 82/0اين زير مقیاس را 

توسط دو تن از دانشجويان دکتری و کارشناسی ارشد روانشناسی اجرا شد،  هاپرسشنامه
اصله آموزشی انتخاب شده در ف هایگروهکه با مراجعه مستقیم به دانشکده و  بیترتنيابه

با استفاده از ها آن یآورجمعاجرا گرديدند و پس از  هاپرسشنامهدرسی  یهاکالسبین 
 مورد تحلیل قرار گرفتند. 26 نسخه SPSS1ارافزنرم

 هایافته
 هایدادهپرسشنامه بازگردانده شد که از اين تعداد نیز  430پرسشنامه اجرا شده،  480از تعداد 

نفر فنی و مهندسی  5نفر علوم پايه،  3نفر از گروه علوم انسانی،  4زن(،  2مرد و  16نفر ) 18
 5سال، به دلیل عدم پاسخگويی به  18/22انگین سنی نفر از گروه علوم پزشکی با می 6و 

نفر مورد تحلیل نهايی  412 هایداده درنهايت، از تحلیل کنار گذاشته شدند و شتریب اي هيگو
جمعیت شناختی  هایويژگیبود.  8/85در اين مطالعه  یدهپاسخنرخ  نيبنابراقرار گرفتند 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Statistical package for social sciences 
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نفر مجرد و مابقی  376نفر نمونه نهايی،  412 ارائه شده است. از تعداد 1اين افراد در جدول 
 30نفر در مقطع کارشناسی ارشد و  98نفر در مقطع کارشناسی،  284بودند. همچنین  متأهل

 نفر در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بودند.

 تعداد و میانگین سنی افراد نمونه به تفکیك جنسیت و گروه تحصیلی .1جدول 

 
 کل زن مرد

 میانگین سنی تعداد میانگین سنی تعداد ین سنیمیانگ تعداد

 گروه تحصیلی

 78/20 114 45/20 60 19/21 54 علوم انسانی
 78/20 110 34/20 55 1/21 55 علوم پايه

 24/21 92 21 40 6/21 52 فنی و مهندسی
 8/21 96 55/21 48 22 48 علوم پزشکی

 13/21 412 81/20 203 46/21 209 کل

و با توجه به دستورالعمل پرسشنامه،  هادادههیل انجام عملیات آماری روی تس منظوربه
 کامالً ) 6مخالف( تا  کامالً ) 1( تبديل به نمراتی از 3تا  -3در هر گويه ) هایآزمودننمرات 

و حداکثر آن  1در هر گويه برابر با  کنندگانشرکتحداقل نمرات  بیترتنيابهموافق( شدند. 
گويه در نسخه اولیه فارسی، حداقل نمرات هر فرد برابر  35و با توجه به وجود است  6برابر با 

 ارائه شده است. 2توصیفی اين نسخه اولیه در جدول  اطالعات .است 210و حداکثر آن  35با 

 انديشیجزماطالعات توصیفی نمرات در نسخه اولیه مقیاس  .2جدول 

 N M SD Min Max 

 6/4 2/2 3/1 6/3 412 گويه های مقیاس
 187 72 95/15 02/125 412 کل مقیاس

استفاده شد.  1برای بررسی ساختار عاملی مقیاس از روش تحلیل عاملی اکتشافی
و  4بردارینمونهبرای وارسی کفايت  3بارتلت و KMO2 یهاآمارهکه در ابتدا  بیترتنيابه

 دهندهنشانآمد که به دست  73/0 معادل KMOمحاسبه شد. مقدار  هاداده 5فرض کرويت
است و آزمون بارتلت نشان داد که همبستگی گويه ها برای انجام تحلیل  بردارینمونهکفايت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Exploratory factor analysis 

2. Kaiser-meyer-olkin 

3. Bartlett 

4. Sampling adequacy 

5. Sphericity 
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P ،5/2124 =(595)<0005/0عامل مناسب است )
2χ1(. بررسی ماتريس همبستگی ضد تصوير 

 57/0) ی قرار داردقبولقابلهمه گويه ها در دامنه  2نیز نشان داد که مقادير همبستگی تفکیکی
 عنوانهب تواندمی، بردارینمونهکفايت  تأيید( و عالوه بر 20برای گويه  85/0تا  32 هيگوبرای 

ل از گويه ها قبل از انجام تحلی کدامچیهشاخصی تلقی شود که حاکی از عدم نیاز به حذف 
با  هادادهو چرخش  3ی اصلیهامؤلفهبا استفاده از روش تحلیل  بیترتنيابهعاملی است. 

عامل با ارزش  12مورد تحلیل عاملی قرار گرفت که  انديشیجزم اسیمق روش واريماکس،
یم بینیپیشدرصد از واريانس نمرات را  56 رفتههمیروبه دست داد که  1باالتر از  4ويژه

، برخالف انتظار، منفی بود و 22شماره  هيگو 5. الزم به ذکر است که بار عاملینمودند
انجام شد.  مجدداًیل عامل پس از معکوس نمودن نمرات افراد در اين گويه تحل روازاين

 .اندشدهارائه  3در جدول  شدهاستخراجعوامل 

 انديشیجزمعوامل مستخرج از تحلیل عامل مقیاس  .3جدول 

 درصد تراکمی درصد واريانس تبیین شده مقدار ارزش ويژه 
 37/6 37/6 19/4 عامل اول
 93/11 55/5 6/2 عامل دوم
 02/17 1/5 96/1 عامل سوم

 1/22 07/5 45/1 عامل چهارم
 9/26 81/4 4/1 عامل پنجم
 52/31 6/4 31/1 عامل ششم
 92/35 4/4 21/1 عامل هفتم
 31/40 4/4 18/1 عامل هشتم
 57/44 25/4 1/1 عامل نهم
 51/48 94/3 06/1 عامل دهم

 26/52 74/3 04/1 عامل يازدهم
 94/55 68/3 02/1 عامل دوازدهم

 طورنیهمدر میزان ارزش ويژه و  هاعاملکه در جدول مشخص است، اکثر  طورهمان
راه بسیار به هم نزديک هستند. ماتريس اين عوامل به هم کنندمیدر درصد واريانسی که تبیین 

 آمده است. 4توصیفی و میزان بار عاملی در جدول  هایدادهگويه های مربوطه، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Anti-image correlation matrix 

2. Partial correlation 

3. Principal component analysis 

4. Eigenvalue 

5. Factor loading 
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 و گويه های مربوطه پس از چرخش انديشیجزمتريس عوامل مقیاس ما .4جدول 

 میزان اشتراک بار عاملی   شماره گويه میزان اشتراک بار عاملی   شماره گويه
 عامل هفتم عامل اول

23   7/0 55/0 16   66/0 61/0 
32   6/0 48/0 15   6/0 61/0 

*29   56/0 52/0 *33   58/0 65/0 
7   48/0 6/0      
4   47/0 36/0      

*24   39/0 53/0      
 عامل هشتم عامل دوم

5   76/0 64/0 18   72/0 6/0 
17   71/0 58/0 2   6/0 61/0 
19   58/0 56/0      

 عامل نهم عامل سوم
8   69/0 57/0 21   67/0 55/0 
9   63/0 51/0 1   55/0 64/0 
3   6/0 6/0 *26   51/0 53/0 

 عامل دهم ل چهارمعام
10   65/0 59/0 34   67/0 57/0 
25   57/0 5/0 **22   52/0 57/0 
11   39/0 48/0 *26   38/0 53/0 
13   39/0 56/0      

*29   36/0 52/0      
 عامل يازدهم عامل پنجم

28   6/0 49/0 6   74/0 66/0 
14   51/0 43/0 20   35/0 38/0 
31   48/0 45/0 30   34/0 47/0 

*24   43/0 53/0      
 عامل دوازدهم عامل ششم

27   78/0 65/0 35   78/0 7/0 
12   77/0 68/0 *33   37/0 65/0 

 * گويه های مشخص شده روی دو عامل بار دارند.
 نظريه( از پرسشنامه حذف گرديد. بینیپیش** به دلیل دارا بودن بار عاملی منفی )متناقض با 
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 قبولقابلمشخص است، همه گويه ها حداقل روی يک عامل بار  4ن که در جدول همچنا
کسی که در درجه اول به خوشبختی خودش » 27( دارند و گويه های شماره 3/0)باالتر از 

خواهد قبول کند که هرگاه کسی سرسختانه نمی» 35 ؛ و«کند هیچ ارزشی نداردفکر می
روی عوامل ششم و دوازدهم  78/0. با بار عاملی «آيدکند خونم به جوش میاشتباه می

گروهی که تفاوت بین عقايد اعضای » 30را دارا هستند و گويه شماره باالترين بار عاملی 
روی عامل يازدهم  34/0با بار عاملی  .«تواند بقايی داشته باشدکند، نمیخود را تحمل می

وی بیش از يک عامل بار دارند که مورد از گويه ها ر 4دارای کمترين بار است. همچنین 
 قرار موردتوجهنظری و هم در محاسبه جداگانه نمرات عوامل  ازلحاظ هم بايداين اشتراک 

ها آن کارهای زيادی بايد انجام شوند و زمان بسیار کمی برای انجام» 24گیرد )گويه شماره 
ها هدف ای همه گروهاگرچه آزادی بیان بر» 26روی عوامل اول و پنجم؛ گويه شماره  «هست

 .«سیاسی محدود شود هایگروهارزشمندی است ولی متأسفانه الزم است آزادی برخی از 
اگرچه آزادی بیان برای »روی عوامل اول و چهارم  29روی عوامل نهم و دهم؛ گويه شماره 

 هایگروهها هدف ارزشمندی است ولی متأسفانه الزم است آزادی برخی از همه گروه
توانم خودم شوم، نمیوقتی وارد يک بحث داغ می» 33؛ گويه شماره «حدود شودسیاسی م

روی عوامل هفتم و دوازدهم(. با در نظر گرفتن مجموع شرايط، اعم از قطر  .«را کنترل کنم
اصلی ماتريس ضد تصوير، مقادير بار عاملی، درصد واريانس تبیین شده و کمک به پايايی 

بار  هتوجقابلاز گويه ها برداشت نشد، اما مسئله  کدامچیهمقیاس، ضرورتی برای حذف 
 ترين شکلترين شکل حکومت دموکراسی است و عالیعالی» 22عاملی منفی گويه شماره 

گران است که پژوهش «شودمیافراد اداره  نيترباهوشدموکراسی حکومتی است که توسط 
اين امر با انتظارات نظری راجع  کهدرحالیآن نمود،  گذارینمرهرا وادار به معکوس نمودن 

ه تصمیم گرفته شد که اين گويه تا زمانی ک روازايندر تناقض است.  قاً یدقبه گويه مذکور 
گويه با  34متشکل از  یامجموعه بیترتنيابهاصالح نگرديده است از مقیاس حذف گردد. 

برای عامل دهم  32/0عامل به دست آمد که همبستگی هر يک از عوامل با کل آزمون از  12
برای عوامل اول و چهارم متغیر است. همبستگی هر يک از اين گويه ها با کل مقیاس  62/0تا 

 ارائه شده است. 5و عامل متناظر خود در جدول 
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 مربوطه و کل پرسشنامه هایعاملبا  انديشیجزمهمبستگی گويه های پرسشنامه  .5جدول 
شماره 
 گويه

همبستگی با عامل 
 طهمربو

همبستگی با کل 
 آزمون

شماره 
 گويه

همبستگی با عامل 
 مربوطه

همبستگی با کل 
 آزمون

23 66/0 4/0 31 61/0 4/0 
32 64/0 42/0 24 6/0 27/0 
29 57/0 4/0 27 84/0 3/0 
7 63/0 4/0 12 84/0 4/0 
4 55/0 3/0 16 77/0 37/0 
24 5/0 27/0 15 65/0 39/0 
5 77/0 18/0 33 7/0 27/0 
17 75/0 36/0 18 8/0 3/0 
19 73/0 34/0 2 75/0 28/0 
8 75/0 41/0 21 67/0 35/0 
9 66/0 3/0 1 64/0 34/0 
3 71/0 42/0 26 67/0 32/0 
10 61/0 36/0 34 72/0 16/0 
25 54/0 3/0 26 77/0 32/0 
11 63/0 36/0 6 67/0 3/0 
13 61/0 4/0 20 6/0 4/0 
29 54/0 4/0 30 61/0 24/0 
28 61/0 28/0 35 8/0 3/0 
14 66/0 42/0 33 76/0 27/0 

 معنادار هستند. 001/0در سطح  هایهماستگ* تمامی 

در » 34کمترين همبستگی با کل آزمون مربوط به گويه  شودمیکه مشاهده  طورهمان
عقايد در مذاهب، بايد مراقب باشیم با کسانی که عقايد متفاوتی از ما  هایتفاوتبحث از 

چیز در  ترينمهم» 32و بیشترين آن مربوط به گويه های  16/0میزان  به .«ند مدارا نکنیمدار
 احتماالً در تاريخ بشر » 14 و« اش کاری مهم انجام دهدزندگی اين است که فرد در زندگی

است و نیز کمترين و بیشترين  42/0. به میزان «بزرگ اندک بوده است واقعاًتعداد متفکران 
کارهای زيادی بايد انجام شوند » 24عامل مربوطه به ترتیب متعلق است به گويه  همبستگی با

کسی که در درجه » 27و گويه های  5/0میزان  به« هست.ها آن و زمان بسیار کمی برای انجام
در اين دوره و زمانه، يک » 12و  «کند هیچ ارزشی ندارد.اول به خوشبختی خودش فکر می
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ه میزان ب «باشد که در درجه اول شادکامی خودش را در نظر بگیرد فرد بايد خیلی خودخواه
 . ضمن اينکه تمامی ضرايب همبستگی معنادار هستند.84/0

گويه در مقیاس، حداقل نمره قابل کسب در آن  34با توجه به باقی ماندن  بیترتنيابه
ه برای ارائ سنی ازلحاظاست و با توجه به مکفی نبودن نمونه پژوهش  204و حداکثر  34
( انديشیجزممقیاس  جایبه) 1انديشیجزمجداگانه، ترجیح داده شد با نام پرسشنامه  یهانرم

مراه نتايج به ه شدهاستخراجو عوامل  انديشیجزممعرفی گردد. اطالعات توصیفی پرسشنامه 
ئه ارا 6اسمیرنف برای مقايسه توزيع نمرات با توزيع نرمال در جدول  -آزمون کولموگروف

 شده است.

 و چگونگی توزيع نمرات انديشیجزمنتايج توصیفی پرسشنامه  .6جدول 

 مقیاس
تعداد 
 گويه

 میانگین
انحراف 

 معیار
 چولگی

Z 
-کولموگروف
 اسمیرنف

Sig. 

 22/0 04/1 -09/0 12/16 15/122 34 انديشیجزمپرسشنامه 
 008/0 67/1 -33/0 84/4 47/25 6 یسازبزرگنیاز به خود  1عامل 
 0005/0 05/2 66/0 27/3 81/7 3 گرايش به خودتخريبی 2عامل 

 3عامل 
عدم تحمل عقايد 

 مخالف
3 1/13 02/3 54/0- 92/1 001/0 

 4عامل 
 -تشکیل جبهه خودی

 یرخودیغ
5 25/17 06/4 04/0- 07/1 2/0 

 5عامل 
سازی عقايد  ارزشکم

 مخالف
4 16 3/3 01/0 42/1 03/0 

 6عامل 
ابر راحساس تکلیف در ب

 ديگران
2 56/6 4/2 1/0 84/1 002/0 

 7عامل 
قفل شدن ذهن روی 

 نظام باورها
3 73/9 8/2 11/0 84/1 002/0 

 8عامل 
تمايل به پیروی و 

 متابعت
2 08/8 15/2 52/0- 84/2 0005/0 

 003/0 8/1 -08/0 91/2 76/9 3 فرار از اطالعات مخالف 9عامل 

 10عامل 
محدود کردن عقايد 

 مخالف
2 6 15/2 1/0 33/2 0005/0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dogmatism Questionnaire 
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 مقیاس
تعداد 
 گويه

 میانگین
انحراف 

 معیار
 چولگی

Z 
-کولموگروف
 اسمیرنف

Sig. 

 11عامل 
گرايش به حفظ وضع 

 موجود
3 2/10 78/2 1/0 77/1 004/0 

 12عامل 
خشم نسبت به عقايد 

 مخالف
2 03/7 5/2 09/0 95/1 001/0 

نرمال بودن توزيع نمرات کل پرسشنامه  دهندهنشان یخوببه 6نتايج ارائه شده در جدول 
پنجم، بقیه عوامل  احتماالًعامل چهارم و  جزبهه است و حاکی از اين است ک انديشیجزم

 توزيع نرمالی ندارند.
 1برای بررسی میزان پايايی پرسشنامه از سه روش محاسبه آلفای کرونباخ، دو نیم سازی

نفر از دانشجويان دانشکده علوم  25)با اجرای دوباره پرسشنامه روی  2و پايايی بازآزمون
 75/0هفته( استفاده شد که منجر به آلفای کرونباخ برابر با  3تربیتی و روانشناسی با فاصله 

برای نیمه اول،  67/0برای کل پرسشنامه شد. نتايج روش دو نیم سازی هم منجر به آلفای 
بین دو نیمه آزمون گرديد. تبديل اين ضريب  53/0برای نیمه دوم و ضريب همبستگی  56/0

شد. برای  69/0پیرمن براون نیز منجر به پايايی همبستگی به شاخص پايايی از طريق فرمول اس
 43/0پايايی بازآزمون نیز ضريب همبستگی بین دو اجرای پرسشنامه محاسبه شد که معادل 

 در شدهاستخراجبرای عوامل  معنادار است. آلفای کرونباخ 001/0به دست آمد و در سطح 
 ارائه شده است. 7جدول 

 شدهخراجاستآلفای کرونباخ عوامل  .7جدول 
 آلفای کرونباخ تعداد گويه ها پرسشنامه هایعامل

 63/0 6 یسازبزرگنیاز به خود  1عامل 

 61/0 3 گرايش به خودتخريبی 2عامل 

 51/0 3 عدم تحمل عقايد مخالف 3عامل 

 43/0 5 یرخودیغ -تشکیل جبهه خودی 4عامل 

 55/0 4 سازی عقايد مخالف ارزشکم 5عامل 

 58/0 2 تکلیف در برابر ديگراناحساس  6عامل 

 35/0 3 قفل شدن ذهن روی نظام باورها 7عامل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Split-half 

2. Test-retest 
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 آلفای کرونباخ تعداد گويه ها پرسشنامه هایعامل

 48/0 2 تمايل به پیروی و متابعت 8عامل 

 56/0 3 فرار از اطالعات مخالف 9عامل 

 4/0 2 محدود کردن عقايد مخالف 10عامل 

 57/0 3 گرايش به حفظ وضع موجود 11عامل 

 55/0 2 فخشم نسبت به عقايد مخال 12عامل 

ما همبستگی ، اگیردمیقرار  قبولقابلبرای پرسشنامه در دامنه  شدهمحاسبهضرايب آلفای 
ه احتمال وابستگی نمرات ب ازلحاظمعنادار است اما  اگرچهبازآزمون  -پايین آزمون نسبتاً

. از طرف ديگر برای بررسی روايی همگرای پرسشنامه، است بحثقابلگذشت زمان 
رسشنامه پ کارمحافظهو زيرمقیاس تفکر  انديشیجزمنمرات پرسشنامه همبستگی بین 

 آمدبه دست  25/0تفکر استرنبرگ نیز محاسبه شد که ضريب همبستگی معادل  یهاسبک
 .استروايی نسبی پرسشنامه  دهندهنشانمعنادار است و  0005/0که در سطح 

 گیرینتیجه
عامل عمده اشباع شده است  12اين ابزار از  نشان داد که انديشیجزمتحلیل عامل پرسشنامه 

برابری  تاًنسبمقادير  چراکهاهمیت و ارجحیت اختالف زيادی با يکديگر ندارند،  ازلحاظکه 
عامل برای اين پرسشنامه دور از انتظار  12. استخراج ندينمایمرا تبیین  هانمرهاز واريانس کل 

ورت ص انديشیجزمس ابعاد مختلف تئوری نیست، زيرا انتخاب اولیه گويه های آن بر اسا
 گذارینمره اگرچه (.Rokeach, 1956است )همین تعداد بعد را دارا  باً يتقرگرفته است که 

شاهده که در اين پژوهش م یارمنتظرهیغ، اما پديده گیردمیمستقیم انجام  طوربههمه گويه ها 
ترين اين گويه )عالی گنجانده شدنبود. يکی از داليل  22شد، بار عاملی منفی گويه شماره 

ترين شکل دموکراسی حکومتی است که توسط شکل حکومت دموکراسی است و عالی
 یانديشجزم( در پرسشنامه اين بوده است که در تئوری شودمیافراد اداره  نيترباهوش

 نمحتوای تفکر )مثالً باور داشتن به هر نوع حکومت(، اهمیتی در دگماتیک بودن يا نبود
ندارد، بلکه نحوه تفکر يعنی عدم انعطاف در اين باورهاست که مشخصه تفکر دگماتیک 

در جامعه ايرانی، يا حداقل در جامعه  رسدیماما با توجه به نتايج اين پژوهش به نظر ؛ است
دموکراتیک  یاهشيگرابر علیه  یریگموضعبا  ینوعبهدانشجويان ايرانی، تفکر دگماتیک 

 ديگرعبارتهبدگماتیک باالتر است.  افراد کمتررايش به دموکراسی در بین و گ استهمراه 



 161 |حمزه زاده و همکاران  | ... روانسنجی های ویژگی و عاملی ساختار مقدماتی بررسی

ک طرف از ي چراکهاحتماالً در اين جامعه، نحوه تفکر با محتوای تفکر رابطه بااليی دارد، 
ای ويهگاست که محتوای تفکر در آن بارز است و از طرف ديگر تنها ای گويهاين گويه تنها 

عکوس م گذارینمرهنشان داد که  هالیتحلنشان داده است. اگرچه  است که بار عاملی منفی
که روی عامل دهم بار بگیرد، اما داشتن همبستگی بسیار پايین با اين  شودمیاين گويه باعث 

( دلیل خوبی برای -15/0از آن همبستگی منفی با نمره کل آزمون ) ترمهم( و 14/0عامل )
مضاف بر اينکه مشاهده اتفاقی امکان گنجاندن يک  کنار گذاشتن آن از پرسشنامه است.

 دلیل مناسبی برای چرخش تواندمیآن، ن گذارینمرهبا معکوس کردن  عامل کيگويه در 
 از تئوری زيربنای آن پرسشنامه باشد. یادرجه 180

 انديشیجزممتناظر با ابعاد تئوری  قاًیدق انديشیجزماز پرسشنامه  شدهاستخراجعوامل 
ابعاد مطرح شده  ازحدبیشدلیل اين امر جزئی نمودن  نيتریاصلپژوهشگران،  ازنظرد. نیستن

 از موارددر بسیاری  کهیطوربهدر تئوری و ارائه تقسیمات فرعی متعدد و متداخل است، 
دف ، هعالوهبهبرخی از ابعاد آن پیشنهاد شده است.  گیریاندازهفقط يک گويه برای 

پیشنهاد شده در تئوری، بلکه کشف عوامل زيربنای  هایمقیاسزير تأيیدپژوهش حاضر، نه 
در جامعه دانشجويان ايرانی بود و به همین دلیل نیز از روش تحلیل عامل  انديشیجزمسازه 

و مقايسه  شدهاستخراجنظری عوامل  یبررس ( استفاده گرديد.1تأيیدی جایبهاکتشافی )
 ,Rokeachتئوری اصلی ) در یشياندجزمبرای با ابعاد عمده ارائه شده ها آن مفهومی

اشاره ها آن وجود دارد که ذيالً بهها آن که مطابقت عمومی بین دهدمی( نشان 1956
 .شودمی

آرزوی انجام دادن کاری ها آن گويه است که نقطه مشترک 6عامل اول متشکل از 
های اين عامل در  . چهار مورد از گويهاستبزرگ حتی به قیمت مرگ )در برخی موارد( 

و اشتغال ذهنی با مقام و جايگاه( و دو  یسازبزرگ)نیاز به خود  انديشیجزمبعد کارکرد 
)باور به يک هدف بزرگ( قرار دارند.  انديشیجزمدر بعد محتوای شناختی ها آن مورد از

با توجه به گردد.  یگذارنام «2یسازبزرگنیاز به خود »با عنوان  تواندمیعامل اول  روازاين
در جامعه  گرددیم(، مشخص 6چولگی منفی توزيع نمرات اين عامل )رجوع شود به جدول 

وجود دارد. عامل دوم سه گويه دارد که  یسازبزرگاين پژوهش گرايش زيادی به خود 
حول محور انزوا و ترس از بیچارگی و بدبختی قرار دارد که دو مورد از گويه ها در بعد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Confirmatory 

2. Need for self-aggrandizement 
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)ترس از تنهايی و درماندگی( و يک مورد در بعد ساختار شناختی  يشیاندجزمکارکرد 
 نينمونه ادر  ظاهراً)ديدگاه زمانی و اهمیت دادن به آينده( قرار دارد ولی  انديشیجزم

بودن  یادوجملهپژوهش جنبه بیچارگی و درماندگی به جنبه زمانی گويه غلبه نموده است )
گرايش به خود » توانمیاين عامل را  رونيازا (.تاسبر اين احتمال  تأيیدیاين گويه 

 و حاکی از تالش دهدمیمثبت شديدی نشان  نام گذاشت که توزيع آن چولگی «1تخريبی
ن در مورد اين دو عامل اول که باالتري توجهقابلشان است. نکته نفسعزتافراد برای حفظ 

مرتبط  سنفعزتبا  ینوعبهر دو اين است که ه کنندمیمقدار واريانس پرسشنامه را تبیین 
( که در آن مشاهده شد 1956) Rokeach and Fruchterپژوهش  برخالفهستند، 

 با اضطراب ارتباط زيادی داشته است. انديشیجزم
در بعد محتوای شناختی ها آن عامل سوم پرسشنامه سه گويه دارد که دو مورد از

 تواندیمقرار دارد و با توجه به هر سه گويه،  و ديگری در بعد ساختار شناختی آن انديشیجزم
شناسايی گردد. توزيع نمرات اين عامل نیز چولگی منفی  «2عدم تحمل عقايد مخالف»نام با 

چهارم، پنج گويه دارد که در ابعاد ساختار شناختی و محتوای شناختی  عامل شديدی دارد.
بهه تشکیل ج» عنوانبه تواندمیها آن قرار دارند و با توجه به نقطه اشتراک انديشیجزم

شناخته شود. توزيع اين عامل در جامعه اين پژوهش نرمال است. يکی  «3یرخودیغ -خودی
کسی که در زندگی خود به وجود يک هدف بزرگ » 29 هيگواز گويه های اين عامل )

 .گیردمیروی عامل اول نیز بار  .(«زندگی نکرده است اصالً درواقعاعتقاد ندارد 
کارهای زيادی بايد انجام » 24 هيگو)ها آن گويه است که يکی از 4عامل پنجم دارای 

. روی عامل اول نیز بار بااليی گرفته است. «(هستها آن شوند و زمان بسیار کمی برای انجام
گردد. توزيع اين  یگذارنام «4سازی عقايد مخالف ارزشکم»با عنوان  تواندمیاين عامل 

ششم دو گويه را داراست که در بعد محتوای شناختی  عامل نرمال است. عامل نزديک به
است. توزيع  یگذارنامقابل  «5احساس تکلیف در برابر ديگران»قرار دارند و تحت عنوان 

نمرات اين عامل دارای چولگی مثبت است. عامل هفتم سه گويه دارد که همگی در بعد 
قفل »ا نام ند بتوانمیو استدالالت( قرار دارند و )تکرار تکانشی عقايد  انديشیجزمکارکرد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Self-destruction tendency 

2. Intolerance of dissenting opinions 

3. Establishment of insider-outsider group 

4. Belittlement of dissenting opinions 

5. Sense of duty to others 
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شناسايی شوند. اين تنها عاملی است که همه گويه های آن  «1شدن ذهن روی نظام باورها
 سؤالتم از دو . عامل هشاستنظريه است و دارای توزيعی با چولگی مثبت  بینیپیشمتناظر با 

اختی و ديگری در بعد کارکرد در بعد ساختار شنها آن تشکیل شده است که يکی از
 مفهومی که اين دو را در يک عامل قرار داده است رسدیمقرار دارد، اما به نظر  انديشیجزم

 «2ابعتتمايل به پیروی و مت»با عنوان  تواندمیاين عامل  روازاينبر متابعت است. ها آن تأکید
وده در اين عامل بسیار باال بپژوهش  نينمونه اشناخته شود. جالب است که میانگین نمرات 

و توزيع نمرات دارای چولگی منفی شديدی است که حاکی از تمايل زياد به تفويض اختیار 
تشکیل شده است که نقطه  سؤالشخصی به ديگران است. عامل نهم از سه  یهامیتصم

محدود کردن منابع اطالعاتی برای عدم مواجهه با عقايد مخالف است و ها آن مشترک
شناسايی گردد. توزيع اين عامل نیز دارای چولگی  «3فرار از اطالعات مخالف»با نام  تواندمی

با عامل نهم مشترک است. اين عامل ها آن دهم دو گويه دارد که يکی از عامل منفی است.
شناسايی شود. عامل يازدهم سه گويه دارد  «4محدود کردن عقايد مخالف»با عنوان  تواندمی

گرايش »عنوان  روازاينتالش برای حفاظت از عقايد نظام باور است و ها آن ترککه نقطه مش
 برای آن مناسب است. عامل دوازدهم نیز دو گويه دارد که يکی از «5به حفظ وضع موجود

خشم »ا اين عامل ر توانمیبا عامل هفتم مشترک است. با توجه به محتوای اين دو گويه ها آن
آن پیوست  هایعاملاز پرسشنامه همراه با  اینمونهنام گذاشت.  «6نسبت به عقايد مخالف

 شده است.
ويه های آن گ گذارینمرهقرار بگیرد شیوه  مدنظردرباره اين پرسشنامه بايد که  یانکته

که  صورت گرفته است یاگونهبهاست. بنا به ادعای سازنده پرسشنامه، طرح گويه های آن 
مخالف  کامالًو پاسخ  انديشیجزمنمره باال در  دهندهنشانا هآن موافق به کامالًپاسخ 

ه که اين قاعد دهدمیاما بررسی گويه های پرسشنامه نشان ؛ است یشيآزاداند دهندهنشان
 رسدیميعنی در برخی از گويه ها به نظر ؛ برای همه گويه ها مصداق داشته باشد تواندمین

 موافق داللت بر تفکر دگماتیک دارد و کامالًپاسخ  مخالف نیز به همان اندازه کامالًپاسخ 
 رفاًصهمین پاسخ در برخی گويه ها دال بر سبک تفکر بدون ساختار و فاقد ثبات است و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Locking the mind on belief system 

2. Tendency to follow and obey 

3. Break from dissenting opinions 

4. Restricting the dissenting opinions 

5. Tendency to maintain the status quo 

6. Anger toward dissenting opinions 
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ف به مخال کامالًپاسخ  مثالعنوانبهاست.  یشيآزاداند دهندهنشانبرای بعضی از گويه ها 
رد: کسانی که موافق حقیقت هستند و )در اين دنیا دو نوع انسان وجود دا 10گويه شماره 

 بوده و با افزايش میزان موافقت با اين یشيآزاداندکسانی که مخالف آن هستند( حاکی از 
 مخالف به گويه کامالًپاسخ  رسدینم، اما به نظر ابديیمنیز افزايش  انديشیجزمگويه میزان 

د رای جهان بسیار مفید خواهن)اگر به من فرصت داده شود کارهايی خواهم کرد که ب 4شماره 
ر بهتر است د روازاينداشته باشد.  شانهيآزاداند یهاشيگراگويه قبلی  اندازه( بهبود

 قرار گیرند تا روايی موردبررسیبعدی، گويه های پرسشنامه به لحاظ نظری  هایپژوهش
یرهای همراه متغبهبود يابد و عالوه بر آن الزم است با مطالعه اين پرسشنامه به ها آن صوری

قرار  رسیموردبرو تمییزی آن نیز  نیبشیپمختلف، روايی  یهاتیجمعهمبسته ديگر روی 
اين پرسشنامه اشاره به موضوعی حساس و بسیار وابسته به فرهنگ دارد که  چراکه گیرد.

متفاوتی از آن در جامعه ايرانی صورت پذيرد.  یهابرداشتمفهومی  ازنظرممکن است 
( و انديشه جزمی انديشیجزم) انديشیجزمکه میان  رسدیممنطقی به نظر  ثالمعنوانبه

در برابر  و مقاوم ريناپذانعطافبه معنای سبک انديشه  انديشیجزمرا قائل شد.  يیهاتفاوت
که هدف آن رسیدن به  یاشهياندسبک  عنوانبهو انديشه جزمی  شواهد خارجی هرگونه

 ,Oujabiشوند )میبديهی استوار  یهاگزارهبر پايه مفاهیم و  اهاستدالليقین است و در آن 

ی يا و انديشه جزم انديشیجزمبین مفاهیمی چون  ینیچننياريز  یهاتفاوت درواقع(. 2008
(، يکی از داليل نويسندگان مقاله برای استفاده ريناپذخللجزمیت )به معنای اراده محکم و 

 اهدگيد بوده است. موردبحثرای اشاره به مفهوم ب انديشیجزم یرفارسیغاز اصطالح 
ست. باشد، تفاوت قائل شدن بین باور و تفکر ا ذکرقابلديگری که ممکن است در اين زمینه 

یز تفکر ن يیگراجزماست. در  [انديشیجزم] يیگراجزمباور گرايی نوعی » دگاهيدطبق اين 
 کهیدرحالنقد اهمیت فراوانی دارد. کردن، ترديد و  سؤال مسئلهجايگاهی ندارد. در تفکر 

کردن، ترديد و نقد جايگاهی  سؤالچون  يیهامقوله يیگراجزمدر باورگرايی و 
قرار داد  مدنظررا  انديشیجزم توانمی(. ديدگاه ديگری که 1390)سجادی،«ندارد

ارد که د انديشیجزمشخصیتی است. اين ديدگاه قرابت بیشتری با نظريه  هایويژگی
مهم شخصیت،  هایويژگیاز »نامه پژوهش حاضر بر مبنای آن ساخته شده است. پرسش

، نندکمی. کسانی که در معیار جزمیت نمره بااليی کسب است پذيریانعطاف -جزمیت
افرادی هستند که در مورد بیشتر موضوعات و مطالب، عقايد و نظرات شخصی قالبی و 
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 شدتبهاز عقايد خودشان  کسهمهو در برابر  جاهمهدر  معموالًدارند و  یريناپذانعطاف
برعکس،  .دهندمیتعصب نیز نشان ها آن گفت که نسبت به توانمیو حتی  کنندمیدفاع 

، افرادی خشک سر نیستند، آورندیماشخاصی که در معیار جزمیت نمرات کمی به دست 
و حتی آمادگی دارند  نندیبینم دیوسفاهیس صورتبهاين افراد موضوعات و مطالب را فقط 

که نظرات متفاوت و شايد مغاير نظرات و عقايد خودشان را بشنوند و عدم قطعیت 
ه ، توانايی ذهنی برای تفکر بپذيریانعطافشخصی خود را نیز پذيرا شوند.  یهادگاهيد
بعدی برای حل يک مشکل  یهاگام یزيرطرحو  دهیسازمانمتفاوت ممکن برای  یهاوهیش

متنوع در مورد ماهیت  یهادگاهيد(. با در نظر گرفتن اين 1387، همکارانرز و )کشاواست 
 انديشیجزممرتبط با مسئله  یهاحوزه نظرانصاحب رسدیم، ضروری به نظر انديشیجزم

جود مو یهادگاهيدمفاهیم و  یبندجمعحوزه تفکر و شخصیت، تالشی را برای  ويژهبه
و جامع تراز اين مفهوم انجام دهند. از  ترروشنئه ديدگاهی ارا منظوربه انديشیجزمدرباره 

 ترناسبمبرای بهبود روايی آن و  انديشیجزمطرف ديگر لزوم اصالح گويه های پرسشنامه 
 .استفرهنگی نیز بارز  ازنظرشدن آن 

مستخرج از اين پژوهش، مالحظات ای گويه 34از نکات بسیار مهم در مورد پرسشنامه 
ويه و تعداد گ شدهاستخراجدر ارتباط با روش تحلیل عاملی، تعداد عوامل  خاصی است که

های موجود در هر عامل است. نخست اينکه ساخت نسخه اصلی پرسشنامه بر اساس نظريه 
هايی که در انجام شده است و در فرايند ساخت تالش شده است که گويه انديشیجزم

 روزاينادر نظريه مذکور باشد.  انديشیجزمظری متناظر با ابعاد ن شوندمیپرسشنامه لحاظ 
که در  ی اصلی استفاده گرددهامؤلفهبرای انجام تحلیل عامل تصمیم گرفته شد که از روش 

که هدف اصلی کاهش گويه ها به تعداد عوامل کمتری است که  شودمیمواردی استفاده 
مشترک  ی اصلی يا تحلیل عاملهستند، در مقابل روش محورها يیشناساقابل یسادگبه نسبتاً
 پذيرامکان یسادگبهيا ابعاد  هاعاملکه شناسايی  شودمیدر مواردی استفاده  معموالًکه 

تعداد زياد  دلیل آن ترينمهمکه  استزياد عوامل استخراج شده  نسبتاً نیست. نکته دوم تعداد 
فته شده است قرار گر مدنظراست که در تهیه نسخه اصلی  انديشیجزمابعادی از 

(Rokeach, 1956 ؛Kerlinger & Rokeach, 1966تعداد اين ابعاد که بسیاری از .) 
مورد بوده است که باعث شده  12 شدندیمرا نیز شامل  یترکوچکحتی ابعاد فرعی ها آن

مفهومی تنوع و تفاوت زيادی داشته باشند و اين امر  ازنظراست گويه های اين پرسشنامه 
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 ترامضغکه اين موضوع را  یامسئلهباعث تعدد عوامل مستخرج گرديده است. خود  نوبهبه
در ها آن بین گويه ها اجازه تلفیق یهایهمبستگاين است که از يک طرف الگوی  دينمایم

ر ويژه و مقدا یهاارزشو از طرف ديگر به دلیل برابری نسبی  دهدمیرا ن تریکل هایعامل
مناسب ها آن از کيچیه(، حذف 3ر يک از اين عوامل )جدول واريانس تبیین شده توسط ه

. تعدد عوامل استخراج شده عالوه بر اين باعث ايجاد مسئله سوم نیز شده رسدینمبه نظر 
است که عبارت است از تعداد کم گويه های اختصاص داده شده برای هر بعد در پرسشنامه 

يک  از شرايط چراکهیل عامل ايجاد نمود. که مشکالت زيادی را در فرايند انجام تحل اصلی
گويه در هر عامل است که در اين پژوهش به دلیل کم  3تحلیل عاملی مناسب وجود حداقل 

عامل استخراج شده )احساس تکلیف  12عامل از  3بودن گويه های نسخه اصلی پرسشنامه، 
گويه هستند و  2ی خشم نسبت به عقايد مخالف( دارا -تمايل به متابعت -در برابر ديگران

 3اما به دلیل اهمیت نظری بسیار زياد اين ؛ برای اين پژوهش نیست یتیاهمکماين امر ايراد 
؛ دعوامل مستقل گرفته ش عنوانها بهآن تصمیم بر پذيرش انديشیجزمعامل برای سنجش 

مرتبط با  لو به همین دلیل و نیز به خاطر مسائ کندمیاما اين مسئله ايراد مذکور را برطرف ن
ررسی بتصمیم گرفته شد اين مقاله با عنوان  درنهايتاشاره شد  قبالًروايی پرسشنامه که 

، تعداد عوامل ازنظرساختار عاملی ارائه گردد تا ضرورت اصالح اين پرسشنامه  مقدماتی
 گردد. تربرجستهفرهنگی  ازنظرتعداد گويه های هر عامل و مناسب بودن آن 

 منابع

شخصیت  یهارگه(. نقش 1385). و غنايی، زيبا اکبریعل سنگری، ،اهللیولفرزاد،  ،امید شکری،
اسی روانشنعلمی.  یهامدلتفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجويان ارائه  یهاسبكو 

 .219-235، (17)1، تحولی

 یريپذانعطاف(. رابطه بین جزمیت 1387). ديان، احمدمحسین و يارمح مولوی، ،امیر کشاورز،
 .20-4، (1)12 ،فصلنامه روانشناسی. جمعیت شناختی با شادکامی یهایژگيوو 

. تهران: سازمان مطالعه و تدوين آماری در پژوهش رفتاری استنباط(. 1393). هومن، حیدرعلی
 )سمت(. هادانشگاهکتب علوم انسانی 
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ست. گويه های پرسشنامه دگماتیسم و عوامل مربوطه در نسخه اصلی و فارسی )کل گويه پیو
 .(اندشدهروی دو عامل بار دارند و تکرار ها آن مورد از 4که  استگويه  34ها 

  شماره

 6مقیاس لیکرتی 
 1از  یادرجه

 6مخالف( تا  کامالً)
 موافق( کامالً)

عامل مربوطه 
در نسخه 

 فارسی

 عامل مربوطه
 در نسخه اصلی

23 

افراد خودشان را وقف  کههنگامیفقط 
شان با معنا کنند زندگیآرمانشان می

 .شودمی

* 

نیاز به خود 
 یسازبزرگ

باور به يك 
 هدف بزرگ

32 
چیز در زندگی اين است که  ترينمهم

اش کاری مهم انجام فرد در زندگی
 دهد.

* 
نیاز به خود 

 یسازبزرگ

29 
خود به وجود يك  کسی که در زندگی

 اصالً  درواقعهدف بزرگ اعتقاد ندارد 
 زندگی نکرده است.

* 
باور به يك 
 هدف بزرگ

7 
بهتر است انسان يك قهرمان مرده باشد 

 تا يك بزدل زنده.
* 

مرگ در راه 
 عقیده

4 
اگر به من فرصت داده شود کارهايی 
خواهم کرد که برای جهان بسیار مفید 

 خواهند بود.

* 
ه خود نیاز ب
 سازیبزرگ

24 
کارهای زيادی بايد انجام شوند و زمان 

 هست.ها آن بسیار کمی برای انجام
* 

اضطراب نسبت 
 به آينده

5 
يك موجود بیچاره  خودیخودبهانسان 

 و بدبخت است.
* 

 خود تخريبی

ترس از تنهايی 
 و درماندگی

17 
 اساً اسکنیم، دنیايی که در آن زندگی می

 ی و تنهاست.مکانی بسیار ته
* 

ترس از تنهايی 
 و درماندگی

19 
زمان حال پر از بدبختی است و فقط 

 آينده اهمیت دارد.
 دانستن آينده *

8 
خیلی از عقايدی که اين روزها منتشر 

شوند، حتی ارزش کاغذی که می
 شده است را ندارند.ها آن صرف چاپ

* 
عدم تحمل 
 عقايد مخالف

 عدم تحمل

9 
دانند چه نمی اقعاً وخیلی از مردم 

 چیزی به نفعشان است.
 دانستن آينده *
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  شماره

 6مقیاس لیکرتی 
 1از  یادرجه

 6مخالف( تا  کامالً)
 موافق( کامالً)

عامل مربوطه 
در نسخه 

 فارسی

 عامل مربوطه
 در نسخه اصلی

3 
افرادی وجود دارند که به خاطر 

ها آن اند ازموضعی که اتخاذ کرده
 ام.متنفر شده

* 
باور به مرجع 
 مثبت و منفی

10 
در اين دنیا دو نوع انسان وجود دارد: 
کسانی که موافق حقیقت هستند و 

 کسانی که مخالف آن هستند.

* 

تشکیل جبهه 
 -خودی

 یرخودیغ

 عدم تحمل

25 
های متعدد کسی که به وجود آرمان

اراده و ضعیفی اعتقاد دارد انسان بی
 است.

* 
باور به يك 
 هدف بزرگ

11 

ای که ما داريم در اين دنیای پیچیده
تنها راه برای اينکه بفهمیم در دنیا چه 
خبر است اين است که به رهبران يا 

 تکیه کنیم. اعتمادلقابکارشناسان 

* 
محدوديت منابع 

 اطالعاتی

13 

بهترين روش زندگی اين  بلندمدتدر 
است که دوستان و همکارانی برای 
خود انتخاب کنیم که عقايدشان با ما 

 يکسان باشد.

* 
محدوديت منابع 

 اطالعاتی

29 

کسی که در زندگی خود به وجود يك 
 اصالً  درواقعهدف بزرگ اعتقاد ندارد 

 دگی نکرده است.زن

* 
باور به يك 
 هدف بزرگ

28 
خیلی از اوقات الزم است در مورد 
عقايد افراد جبهه خودی حواسمان 

 جمع باشد تا جبهه مخالف.

* 

سازی  ارزشکم
 عقايد مخالف

سوگیری به 
 نظام عدم باور

14 
 تعداد متفکران احتماالًدر تاريخ بشر 

 بزرگ اندک بوده است. واقعاً
* 

مرجع باور به 
 مثبت و منفی

31 

ها نآ متأسفانه بسیاری از افرادی که با
راجع به مسائل مهم اجتماعی و 

فهمند نمی واقعاًام اخالقی بحث کرده
 که در دنیا چه خبر است.

 دانستن آينده *

24 
کارهای زيادی بايد انجام شوند و زمان 

 هست.ها آن بسیار کمی برای انجام
* 

اضطراب نسبت 
 هبه آيند
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  شماره

 6مقیاس لیکرتی 
 1از  یادرجه

 6مخالف( تا  کامالً)
 موافق( کامالً)

عامل مربوطه 
در نسخه 

 فارسی

 عامل مربوطه
 در نسخه اصلی

27 
کسی که در درجه اول به خوشبختی 

 کند هیچ ارزشی ندارد.خودش فکر می
* 

احساس تکلیف 
 در برابر ديگران

 عدم تحمل

12 
در اين دوره و زمانه، يك فرد بايد 
خیلی خودخواه باشد که در درجه اول 

 شادکامی خودش را در نظر بگیرد.

* 
باور به يك 
 هدف بزرگ

16 

 قدرآن کلیطوربهدر يك بحث داغ، 
خواهم بگويم درگیر چیزی که می

گوش کنم  کنممیکه فراموش  شوممی
 گويد.طرف مقابل چه می

* 

قفل شدن ذهن 
روی نظام 

 باورها

تکرار تکانشی 
عقايد و 
 استدالالت

15 
د بینم چنالزم می غالباًدر هنگام بحث 

بار حرفم را تکرار کنم تا مطمئن شوم 
 اند.حرفم را فهمیده

* 
رار تکانشی تک

عقايد و 
 استدالالت

33 
شوم، وقتی وارد يك بحث داغ می

 توانم خودم را کنترل کنم.نمی
* 

تکرار تکانشی 
عقايد و 
 استدالالت

18 
دوست دارم کسی را پیدا کنم که به من 

ام را چگونه بگويد مشکالت شخصی
 حل کنم.

* 

تمايل به پیروی 
 و متابعت

ترس از تنهايی 
 و درماندگی

2 

اغلب بهتر است در قضاوت راجع به 
اينکه در دنیا چه خبر است احتیاط 
کنیم، مگر اينکه بتوانیم نظر افراد 

 را بشنويم. اعتمادقابل

* 
محدوديت منابع 

 اطالعاتی

21 
طبیعی است که انسان درباره عقايدی 
که قبول دارد اطالعات بیشتری داشته 

 باشد تا عقايدی که قبول ندارد.

* 

 فرار از
اطالعات 

 مخالف

تمايز بین نظام 
 باور و عدم باور

1 
های متفاوتی که در از بین همه فلسفه

دنیا وجود دارد فقط يکی درست 
 است.

* 
باور به يك 
 هدف بزرگ

26 
ها اگرچه آزادی بیان برای همه گروه

هدف ارزشمندی است ولی متأسفانه 
* 

وجود تناقض 
 در نظام باور
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  شماره

 6مقیاس لیکرتی 
 1از  یادرجه

 6مخالف( تا  کامالً)
 موافق( کامالً)

عامل مربوطه 
در نسخه 

 فارسی

 عامل مربوطه
 در نسخه اصلی

 هایگروهالزم است آزادی برخی از 
 سیاسی محدود شود.

34 
عقايد در  هایتفاوتدر بحث از 

مذاهب، بايد مراقب باشیم با کسانی که 
 عقايد متفاوتی از ما دارند مدارا نکنیم.

* 

محدود کردن 
 عقايد مخالف

باور به يك 
 هدف بزرگ

26 

ها اگرچه آزادی بیان برای همه گروه
هدف ارزشمندی است ولی متأسفانه 

 هایگروهت آزادی برخی از الزم اس
 سیاسی محدود شود.

* 
وجود تناقض 
 در نظام باور

6 
 تواندمیبدترين کاری که شخص 

انجام دهد اين است که در جمع، به 
 خودش حمله کند. فکرهمعقیده افراد 

* 

گرايش به حفظ 
 وضع موجود

سوگیری به 
 نظام عدم باور

20 
سازش با رقبای سیاسی خطرناک است 

باعث خیانت به افکار  موالًمعچون 
 .شودمیخودی 

* 
باور به يك 
 هدف بزرگ

30 
گروهی که تفاوت بین عقايد اعضای 

 تواند بقايیکند، نمیخود را تحمل می
 داشته باشد.

* 
سوگیری به 
 نظام عدم باور

35 
خواهد هرگاه کسی سرسختانه نمی

ه کند خونم بقبول کند که اشتباه می
 آيد.جوش می

* 
نسبت به  خشم

 عقايد مخالف

 عدم تحمل

33 
شوم، وقتی وارد يك بحث داغ می

 توانم خودم را کنترل کنم.نمی
* 

تکرار تکانشی 
عقايد و 
 استدالالت
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