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Abstract
The present research aims at 
constructing an initial test regarding 
the presence of heart while praying 
based on the Islamic sources. To do so, 
the researcher has attempted to draw 
upon the Holy Quran and Hadiths so 
as to explicate the components and 
signs of heart presence in prayer, 
presenting a test that evaluates the 
presence of heart in adults’ prayers. 
The selected research methods are 
descriptive and survey. In descriptive 
method, religious teachings were 
gathered and the classified signs of 
that construct were analyzed and 
evaluate by eight religious experts. 
In survey method, the validity and 
reliability of the test were analyzed in 
a sample of 70 participants including 
seminary and university students of 
Qom. For data analysis, we  used 
indicators and statistical methods 

چکیده
هدف پژوهش حاضر ساخت آزمون اولیه حضور 
قلب در نماز بر اســاس منابع اســالمي اســت. 
ازاین رو محقق با اســتفاده از قــرآن و روایات و 
تبیین مؤلفه   ها و نشانه  هاي سازه حضور قلب، در 
پي ارائه آزموني اســت که حضور قلب را در نماز 
افراد بزرگســال اندازه گیري نماید. روش تحقیق 
به دو شــیوه توصیفي و پیمایشي است. در روش 
توصیفي آموزه  هاي دین جمــع آوري و مؤلفه   ها 
و نشانه  هاي طبقه بندي شــده سازه مورد تحلیل 
و ارزیابي 8 کارشــناس دیني قرار گرفته اســت. 
در روش پیمایشــي نیز ارزیابــي روایي و اعتبار 
آزمون در نمونه 70 نفري از طالب و دانشجویان 
شهر قم بررســي  شده است. براي تحلیل داده   ها 
از شــاخص   ها و روش  هــاي آماري متناســب با 
ســؤال  هاي پژوهش، شامل همبستگي پیرسون، 
اســپیرمن، ضریب دونیمه  سازي گاتمن، ضرایب 
کندال، آلفاي کرونباخ و آزمون خي دو، اســتفاده 
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related to our research questions such 
as  Pearson Correlation, Spearman 
Correlation, Guttman Split-Half 
Coefficient, Kendall Coefficient of 
Concordance, Cronbach’s Alpha, and 
Chi square. The results of the research 
showed that the content validity of 
the test was desirable according to the 
assessment of 10 experts. Correlation 
coefficient of the experts’ opinions 
was positive and  significant. 
Kendall’s coefficient of concordance 
was 0.369 which is significant at 
0.01 level. Furthermore, the basic 
reliability of the test was calculated 
as 0.909 in Cronbach’s Alpha, 
0.790 in the  split-half correlation, 
0.883 in Spearman-Brown split half 
coefficient, and 0.867 in Guttman’s 
spilt half coefficient. Besides, for 
the validity of the component, the 
correlation of individual questions 
with total score,  the correlations 
of the components with total score 
and the correlation of components 
with one another were measured that 
resulted in desirable validity. Final 
results indicated that by using the 
Islamic sources, it is feasible to build 
a tool for  the evaluation of heart 
presence component in prayer which 
has a desirable reliability and validity 
and could be applied for research as 
well as educational purposes.

Keywords: presence of  heart, daily 
prayer, Islamic sources, initial test, 
reliability and validity

 شده است. نتایج پژوهش روایي محتواي آزمون 
را با توجه به ارزیابي 10 نفر از کارشناسان در حد 
مطلوب نشان مي  دهد. ضریب همبستگي نظرات 
کارشناسان مثبت و معنادار است و ضریب تطابق 
کندال 0/369 اســت که در ســطح 0/01 معنا 
مي  دهــد. همچنین اعتبار اولیه آزمون با توجه به 
میزان آلفاي کرونباخ 0/909، همبستگي دونیمه 
ـ  بروان  0/790، ضریب دونیمه  ســازي اسپیرمن 
0/883 و دونیمه  ســازي گاتمن 0/867 محاسبه 
گردید. روایي سازه، همبستگي تک تک سؤاالت 
با نمره کل، همبســتگي مؤلفه   هــا با نمره کل و 
همبستگي مؤلفه   ها با یکدیگر نیز محاسبه شد که 

روایي مطلوبي را گزارش مي  دهد.

كلید واژه  ها: حضور قلب، نماز، منابع اســالمي، 
آزمون اولیه، اعتبار و روایي.
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مقدمه
نخستین پرستشي که بر بندگان واجب شد، نماز است )الهندي، 1409، ج7، ص250(. دستور 
به انجام نماز در بین ادیان الهي به صورت  هاي مختلفي وارد شــده اســت و در بین احکام 
دین  هاي مختلف، یکي از مشروع  ترین و مسلم  ترین دستورات و بهترین راه ارتباط با خداوند 
است )راشدي، 1387، ج1، ص22(. مفهومي که همیشه همراه نماز مطرح مي  شود و همواره 
دغدغه تمام نمازگزاران اســت، حضور قلب اســت؛ آیا حضور قلب در نماز رعایت مي  شود؟ 

مسأله در اینجا سنجش حضور قلب در نماز است.
در کتاب  هــاي مقدس، مثل تورات و انجیل، توجه به حضــور خالق، حضور قلب و یاد 
خداوند در نماز ارزشــمند شمرده  شده است، براي نمونه در کتاب گنجینه تلمود از کتاب  هاي 
دین یهود، به نماز همراه با انس و حضور قلب ســفارش شــده است. در کتاب مقدس )عهد 
جدید( دین مسیحیت نمازي که همراه با حضور قلب باشد، ارزشمند تلقي مي  شود. در کتاب 
آیینه، آیین مزدیســني آمده است که در آیین زرتشت تأکید بســیاري بر نماز داراي روح و 
حضور قلب مي  شده است )محمدي، 1383، ص 30 ـ 35(. در دین اسالم نیز توجه ویژه اي 
به رعایت حضور قلب در نماز شده و به تعبیر حضرات معصوم، »مالک قبولي تمام اعمال 
منوط به رعایت نماز با حضور قلب اســت«. به فرموده امام رضا، »نخســتین عملي که از 
بنده مورد محاســبه قرار مي  گیرد، نماز است؛ اگر نماز قبول شود بقیه اعمال پذیرفته مي  شود 
 واگر رد شود، بقیه اعمال نیز پذیرفته نمي  شود« )طبرسي، 1408، ج3، ص25(.1 امام باقر
نیز مي  فرمایند: »از نماز بنده همان مقداری پذیرفته می شــود که با توجه قلبی همراه باشد« 

)طبرسي، 1408، ج3، ص58(.2
الزمه  کّمي کردن یک ســازه  کیفي، رســیدن به تعریف نظري جامعي از ســازه است؛ 
بنابرایــن واژه »حضور« به معاني اي چون: 1. پیشــگاه )انــوري، 1387، ص2541(؛ 2. نزد 
)معین، 1389، ص1361(؛ 3. وجود )انوري، 1387، ص2541( و 4. شــهر )ســیاح، 1378، 
ص372( آمده اســت. ابن منظور و جوهري تعریف به نقیض کرده اند »حضور، نقیض الغیبة 
و المغیــب« )ابن منظور، 1408، ج4، ص214 و جوهري، 1429، ص242(. واژه »قلب« نیز، 
همان طور که نام عضوي از بدن است، به معناي: 1. لُّب و خالص هر چیزي )ابن اثیر، 1367، 

ْت َعلَْیِه ُردَّ َعلَْیِه َسائُِر َعَملِِه«. اَلِة َفإَِذا ُقبِلَْت ُقبَِل ِمْنُه َسائُِر َعَملِِه َو إَِذا ُردَّ ُل َما ُیَحاَسُب بِِه الَْعْبُد َعلَی الصَّ 1 . »أَوَّ
2 . »إنَّ الَعبَد ال ُیقَبُل ِمن صالتِِه إاّل ما أقَبَل علَیِه ِمن  ها بَقلبِه«.
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ج5، ص17(؛ 2. قلب مادي و قلب روحاني )مصطفوي، 1368، ج9، ص304(؛ 3. روح )راغب، 
1404، ص682(؛ 4. عقل )ابن منظور، 1408، ج1، ص687(؛ 5. دســتبند )ابن منظور، 1408، 
ج1، ص688(؛ 6. میان و وسط )انوري، 1387، ص5567(؛ 7. شيء تقلبي و ناخالص )معین، 
1389، ص2456( و 8. واژگــون و وارونــه کردن )انوري، 1387، ص5567( نیز اســتعمال 
مي  شــود. پر واضح است که اکتفا به معناي لغوي مناســب نیست؛ پس بهترین و تنها ترین 
راهی که برای شــناختن معنای »قلب« پیدا مي  شــود، این اســت که کار  ها و آثاري که در 
قرآن و روایات به قلب نســبت داده  شده اســت را مورد مطالعه کرد )مصباح یزدي، 1380، 
ج1، ص247(. در قرآن اموري همچون درک کردن، اندیشــیدن، ترس و اضطراب، حسرت 
و غیظ، قساوت و غلظت، غفلت، گناه، زیغ، کذب، نفاق، انکار، ذکر، توجه، انابه، ایمان، تقوا، 
اطمینان، آرامش، خشــوع، رحمت، رأفت، لینت، انس و الفت به قلب نسبت داده شده است. 
بنابراین، قلب در نگاه قرآن موجودی است که درک می کند، می اندیشد، مرکز عواطف است، 
تصمیم می گیرد، دوســتی و دشمنی می کند و موارد شــبیه آن )مصباح یزدي، 1380، ج1، 
ص263 و 264(. ازاین رو مي  توان گفت که قلب در اصطالح قرآني، مرکزي است که شامل 
سه بُعد شناخت، عاطفه و عمل است و از روایات این گونه به دست مي  آید که این سه مقوله 
بر همدیگر اثر مي  گذارند )مهدي زاده، 1383، ص30(. قلب را باید هم ســنگ مفهوم انسان 
گرفت؛ زیرا این ســه مقوله مظاهر اساسي نفس آدمي هستند )مجلسي، 1403، ج58، ص3 

و باقري، 1390، ص29(.
ســازه حضور قلب را مي  توان در منابع اســالمي با مفاهیمي مشابه و مغایر با این مفهوم 
مورد بررسي قرار داد؛ مفاهیم مشابهي چون اقبال قلب، فراغت قلب، خشوع، تأني، تفکر، تفقه، 
علم و تعقل و مفاهیم مغایري چون غفلت، سهو، ایهام، اشتغال قلب، التفات، استخفاف، تهاون، 
ســکران و کســالت. یکي از مفاهیمي که معنایي بسیار نزدیک و حتي مي  توان گفت معنایي 
معادل با حضور قلب دارد، اقبال قلب اســت؛ یعني توجه انسان به سمت موضوعي به نحوي 
که غیر از آن را اراده نکند )ابن منظور، 1408، ج11، ص536(. بیشــتر روایات موجود در منابع 
اســالمي، مفهوم حضور قلب را با اصطالح »اقبال القلب« تبیین نموده اند و در کتب روایي، 
همچون وسایل الشــیعه )حرعاملي، 1414، ج4( و مستدرک الوسایل )طبرسي، 1408، ج4(، 
بابي با همین عنوان قرار داده  شده است. در روایاتي که واژه  اقبال قلب در آن   ها به کار رفته، 
گاهي امام معصوم آثار و پیامد  ها و گاهي نشانه   ها و گاهي اهمیت اقبال قلب را بیان مي  کند.
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در روان شناســي معاصر براي فهم ســازه حضور قلب مي  توان از مفاهیمي چون تمرکز 
حواس1، حواس پرتي2، هشــیاري3 و آگاهي4، ذهن آگاهي5، تمرکز معنوي6، تجربه عرفاني7، 
تجربه اوج8 و مراقبه9 یاري گرفــت. یکي از نزدیک به حضور قلب، اصطالح تمرکز حواس 
اســت که در روان شناسي معاصر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تمرکز از لحاظ لغوي به 
معناي تراکم، فشردگي مجموعه و چکیده است و در اصطالح، حفظ و نگهداري و اختصاص 
دادن نیرو هــاي فکري و ذهني به موضوعي خاص را معنا مي  دهد )امام پور، 1385، ص18(؛ 
بــه عبارتي تمرکز حواس، عملي دفاعي علیه تاخت وتاز افکار خارجي اســت )مرتضوي زاده، 

1390، ص18(.
»حضور قلب در نماز« از نظر شــیخ بهایي )1366، ص428(، فیض کاشــاني )1342، 
ص206 و 226(، مال احمد نراقي )1376، ص844( و شــهید دســتغیب )1378، ص197( 
عبارت اســت از اینکه انســان با دل وجان به درگاه الهي توجه کامل کند، به معاني آیات و 
اذکار التفات کند، با وقار و خضوع در پیشــگاه خداوند بایســتد، از روي خشوع به سجده گاه 
نظر کند، به چپ و راســت و آسمان نگاه نکند، مانند نماز وداع نماز بگزارد، با حالت خوف و 
رجا نماز به جا آورد و خود را با ریش و انگشتان مشغول نکند. ملکي تبریزي معتقد است که 
همین مقدار که قلب نمازگزار متوجه  ظاهر احوال و سخناني که در نماز مي  گوید، باشد براي 
حضور قلب کافي اســت )ملکي تبریزي، 1388، ص182(. امام خمیني حضور قلب را امري 
روشن فرض کرده  و تنها در یک جا تعریف به قید و شرط نموده  است: »و آن )حضور قلب( 
این اســت که انسان شواغل داخلیه و خارجیه را که مهم تر از همه، شواغل قلبیه است، قطع 
کند« )امام خمیني، 1375، ص27(. بنابراین، حضور قلب در نماز را مي  توان این گونه تعریف 
کرد: »تالش براي بازداري فکر، رفتار و احساس خود از اموري که با سخن گفتن با خداوند 
در هنگام نماز منافات دارد و تالش براي واداشــتن ذهن، رفتار و احساس خود به اموري که 

مناسب با صحبت کردن و مالقات با خداوند در هنگام نماز است«.
مفهوم حضور قلب در نماز در تحقیقات اولیه  اندیشمندان اسالمي در ضمن بیان اسرار و 
آداب نماز مورد بررسي قرار مي  گرفت که مهم  ترین آن  ها عبارت اند از: اسرار الصاله ابن سینا 
)427( که در ســه بخش تألیف شــد: ماهیت نماز، احکام ظاهري و اسرار باطني نماز، ظاهر 
1 . concentration
2 . distraction
3 . consciousness

4 . wareness
5 . mindfulness
6 . spiritual focus
7 . mystical experience
8 . the peak experiences
9 . meditation

4 . wareness
5 . mindfulness
6 . spiritual focus

7 . mystical experience
8 . the peak experiences
9 . meditation



30                                                                                                                                                      / سال اول، شماره دوم، پیاپی2، پاییز 1394

و باطن نماز بر چه کســاني واجب اســت. کتاب  هاي دیگر در این زمینه عبارت اند از اسرار 
الّصاله وانوار الّدعوات ابن طاووس )644(، اسرار  الصاله ابن فهد حلّي )841(، التنبیهات العلّیه 
علی وظائف الّصاله القلبّیه شهید ثاني )966(، ترجمه الصاله و محجه البیضاء فیض کاشانی 
)1091(، اسرار الّصاله شیخ مفید )1126( ـ به اعتقاد برخي از علما این کتاب بهترین کتابي 
است که در این باره نوشته  شده است )زماني نژاد، ص7( ـ جامع السعادات مال مهدي نراقي 
)1209(، معراج الســعاده مال احمد نراقي )1245(، اسرار الصاله ملکی تبریزی )1343( و دو 
کتاب ســر الصاله و چهل حدیث امام خمینــي )1368(. در این آثار به اهمیت حضور قلب، 
مراتب حضور قلب، موانع و راه  هاي رســیدن به حضور قلب و مفهوم شناسي حضور قلب در 
نماز اشاره شده  است: اما در بحث کّمي  سازي و استخراج مؤلفه  هاي حضور قلب، تا آنجا که 
محقق این رساله جست وجو نموده، تالشي صورت نگرفته است. برخي از مقیاس  هایي که تا 

به امروز ساخته شده و تا حدودي با مفهوم حضور قلب رابطه دارند، معرفي مي  گردند: 
1. »مقیاس تقید به نماز« که پناهي )1382( در 20 ســؤال با لیکرت پنج درجه اي تهیه 
کرده اســت. اعتبار و روایي این مقیاس از طریق اجرا بر روي 608 آزمودني و کسب ضریب 
آلفاي کرونباخ 0/93 به دســت آمد. در این مقیاس سعي شده به رعایت اوقات نماز، حضور 
قلب در نماز، لذت بردن از نماز، آرامش بخشي نماز، توجه به قدرت خداوند و مؤلفه  هاي دیگر 

توجه شود. 
2. »مقیاس نگرش و التزام عملي به نماز« که انیســي، نویدي و حســیني نژاد )1389( 
در 50 ســؤال تهیه کرده  اند. این مقیاس به 4 زیرمقیاس اثربخشــي نماز در زندگي، توجه و 
عمل به مســتحبات، التزام و اهتمام به انجام نمــاز و مراقبت و حضور قلب در نماز پرداخته 
اســت. توجه به زیرمقیاس حضور قلب در این آزمون به طورکلي صورت گرفته و اشاره اي به 

نشانه  هاي حضور قلب در نماز نشده است. 
3. »پرسش نامه ادراک خدا«1 که الورنس2 )1997( در 72 سؤال ساخته  است. در این به 
6 زیرمقیاس حضور، چالش، پذیرش، خیرخواهي، تأثیر و مشــیت به حضور خدا، پذیرش خدا 
و کمک خواهي از خداوند اشاره  شده است. زیرمقیاس حضور خدا منحصر در عبادات نیست، 

بلکه به حضور خدا در همه حاالت اشاره دارد. 

1 . the God image inventory
2 . Lawrence‚ R. T.

8 . Bauer, R. A.
9 . Smith, G. T.
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4. »مقیــاس تجارب معنوي روزانه«DSES( 1( که اندروود و ترســي2 )2002 به نقل 
از تقوي و امیري، 1389( در 16 ســؤال آماده  کرده  اند، داراي 3 زیرمقیاس احســاس حضور 

خداوند، ارتباط با خداوند و احساس مسؤولیت در قبال دیگران است. 
5. »تســت 13 سؤالي حضور در لحظه«3 که براون4 و رایان5 )2003( در ضمن مقاله اي 
با عنوان » فواید زندگي در لحظه، حضور و نقش آن در ســالمت رواني«6 اشــاره کرده  اند. 
این تست به ســنجش هوشــیاري یا حضور خودآگاه در زمان حال در همه افعال عبادي و 

غیرعبادي توجه دارد. 
6. »پرسش نامه 5 عاملي ذهن آگاهي« )FFMQ(7 که بائر8 و اسمیت9 )2006 به نقل 
از احمدوند، حیدري نســب و شــعیري، 1392( در 112 گویه ساخته اند و داراي 5 زیرمقیاس 
مشاهده، عمل توأم با هوشیاري، غیر قضاوتي بودن به تجربه دروني، توصیف و غیر واکنشي 
بودن است. عامل مشاهده به توجه داشتن به محرک  هاي بیروني و دروني اشاره دارد. عامل 
عمل توأم با هوشیاري به عمل کردن با حضور ذهن کامل در هر لحظه اشاره مي کند. عامل 
غیر قضاوتي بودن به تجربه درون شــامل حالت غیر قضاوتي داشتن درباره افکار و احساسات 
است و عامل غیر واکنشي بودن به تجربه دروني، نشان مي  دهد که افکار و احساسات دروني، 

بي آنکه فرد در آن  ها گیر کند، اجازه آمدورفت دارند.
بازبیني پژوهش  هاي انجام شــده در این موضوع نشــان مي  دهد کــه این منابع با نگاه 
روان شناختي تبیین نشده اند و تاکنون مقیاسي از منظر اسالم براي سنجش این سازه طراحي 
نشــده است. از این رو، تالش براي ساختن ابزاري بومي و مناسب براي سنجش حضور قلب 
در نماز بر اســاس منابع اسالمي، ضروري به نظر مي  رسد. این پژوهش با ارائه یک مقیاس 
اســالمي مي  تواند تا حدودي خأل موجود در این زمینه را تا حدودي برطرف کند و زمینه ساز 
پژوهش  هاي بعدي باشــد. بنابراین این تحقیق در ابتدا درصدد کشــف و استخراج مؤلفه  ها، 
زیرمؤلفه   ها و نشانه  هاي سازه  حضور قلب از منابع اسالمي است و بعد بررسي اعتبار و روایي 

آزمون اولیه طراحي شده را پی مي  گیرد.

1 . daily spiritual experience scale
2 . Underwood, L. and Teresi, J.
3 . mindful attention awareness scale
4 . Brown. K.W.
5 . Ryan, RM.

6 . the benefits of being present: mindfulness and its role in psychological wellbeing
7 . Five Factor Mindfulness Questionnaire
8 . Bauer, R. A.
9 . Smith, G. T.

6 . the benefits of being present: 
mindfulness and its role in 
psychological wellbeing

7 . Five Factor Mindfulness 
Questionnaire

8 . Bauer, R. A.
9 . Smith, G. T.



32                                                                                                                                                      / سال اول، شماره دوم، پیاپی2، پاییز 1394

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفي و تحلیلي اســت. به منظور جمع آوري آموزه  هاي دین درباره 
حضور قلب، با استفاده از روش توصیفي و با رجوع به منابع مدون اسالمي داده  هاي مورد نیاز 
استخراج، سپس دسته بندي و بررسي شدند و براي ارزیابي روایي ساختاري و روایي محتوایي 

از روش تحلیلي استفاده شد. 
جامعه آماري این پژوهش عبارت اند از دانش پژوهان مؤسســه آموزشي و پژوهشي امام 
خمیني )ره( و مؤسســه عالي اخالق و تربیت و طالب پایه  هاي 7 تا 10 )ســطح دو( حوزه 
علمیــه قم در ســال تحصیلــي 1393ـ  1394. 50 درصد آزمودني   ها از حــوزه علمیه قم، 
57/28 درصد از مؤسســه آموزشــي امام خمیني و 21/43 درصد از موسسه عالي اخالق و 
تربیت با میانگین ســني 32/63 بودند. 85/7 درصد از شرکت کنندگان متأهل و 14/3 درصد 
مجــرد بودند و 35/7 درصد آنان فقط تحصیالت حوزوي و 64/3 درصد تحصیالتي حوزوي 
دانشگاهي داشتند. 2/9 درصد سطح یک حوزه، 55/7 درصد سطح دو، 30 درصد سطح سه 

و 11/4 درصد سطح چهار را دارا بودند.
با توجه به اینکه بیشــتر این پژوهش به صورت کیفي )از منابع اســالمي( است و فقط 
جهت اجراي آزمایشــي پرســش نامه اولیه، نیازمند تعداد محدودي از نمونه جامعه هستیمـ  
در آثار مربوط به مباحث روان ســنجي، تعداد نمونه 30 تا 50 نفر را جهت اجراي آزمایشــي 
پرسش نامه کافي مي  دانند )ثرندایک، 1375، ص75( ـ سعي شد اجراي آزمایشي پرسش نامه 

بر روي 70 نفر از افراد در دسترس جامعه آماري صورت گیرد.
براي انجــام این پژوهش، از آزمون حضور قلب در نماز اســتفاده شــد. این آزمون را 
نخستین بار محقق براي بررسي میزان حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسالمي و در چند 

مرحله ساخته است: 
مرحله اول، مفهوم شناســي ســازه حضور قلب در نماز در روان شناسي و منابع اسالمي: 
در این مرحله مفاهیم موجود در منابع اســالمي به دو دسته ي مفاهیم مشابه و مفاهیم مغایر 
دســته بندي گردید. سعي شد مفاهیم مشــابه اقبال قلب، فراغت قلب، خشوع، تأني، تفکر، 
تفقه، تعقل و تعلم و مفاهیم مغایر غفلت، ســهو، ایهام، اشــتغال قلب، التفات، اســتخفاف، 
تهاون، ســکران و کسالت با تمام مشتقات آن  ها در قرآن کریم و روایات اهل بیت بررسي 
شود. همچنین مفاهیمي چون تمرکز حواس، حواس پرتي، هشیاري و آگاهي، تمرکز معنوي، 
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تجربه اوج و مراقبه در روان شناسي معاصر مورد مطالعه قرار گرفت.
مرحله دوم: استخراج مؤلفه   ها و نشانه   هاي نظري حضور قلب در نماز و دسته بندي آن ها: 
محقق در این مرحله توانســت با کنار هم گذاشــتن مؤلفه   ها و نشانه  هاي ذکر شده در منابع 
اسالمي، مؤلفه  هاي حضور قلب را به دو قسمت سلبي و ایجابي و هرکدام از آن  ها را به سه 

زیرمؤلفه  شناختي، رفتاري و عاطفي طبقه بندي کند که عبارت اند از:
الف( مؤلفه سلبي رفتاري شــامل 28 نشانه است: 1. خمیازه کشیدن؛ 2. خواب آلودگي؛ 
3. کشــیدن بدن؛ 4. کار هاي خــالف ادب؛ 5. لبخند زدن؛ 6. خاراندن بدن؛ 7. بي قراري در 
هنگام نشستن؛ 8. سرگرم شدن با اعضا و جوارح؛ 9. شکم پري و گرسنگي؛ 10. چرخش سر 
و چشــم؛ 11. ناموزون ایستادن؛ 12. بي قراري در هنگام ایستادن؛ 13. حبس بول؛ 14. نگاه 
به آسمان؛ 15. با شتاب نمازخواندن؛ 16. پوشیدن لباس تنگ؛ 17. نگاه به اطراف؛ 18. گوش 
دادن به صدا هاي اطراف؛ 19. وســواس در تلفظ حروف؛ 20. خواندن نوشته ها؛ 21. توجه به 
لبــاس منقوش؛ 22. توجه به  عکس؛ 23. نماز خواندن در مکان شــلوغ؛ 24. مقابل دیگران 
نمازخواندن؛ 25. از روي عادت نماز خواندن؛ 26. تأخیر در خواندن نماز؛ 27. توجه به دماي 

محیط و 28. توجه به بوي محیط.
ب( مؤلفه ســلبي شناختي شامل 4 نشانه است: 1. فکر امور گمشده ها؛ 2. خودگویي؛ 3. 

مشغولیت فکر به امور دنیایي و پلید و 4. فراموشي رکعات نماز.
ج( مؤلفه سلبي عاطفي شامل 2 نشانه است: 1. کسالت و بي میلي و 2. حسادت.

د( مؤلفه ایجابي رفتاري شــامل 9 نشانه است: 1. آرامش بدني؛ 2. سجده با آرامش؛ 3. 
کنترل چشم؛ 4. نماز در مکان خلوت و مخصوص؛ 5. نماز اول وقت؛ 6. آمادگي قبل از نماز؛ 

7. با توجه وضو گرفتن؛ 8. با توجه اذان و اقامه گفتن و 9. با ترتیل خواندن.
ه( مؤلفه ایجابي شناختي شامل 8 نشانه است: 1. توجه به معناي نماز؛ 2. توجه به رحمت 
خداوند؛ 3. توجه به عظمت الهي؛ 4. کوچک شــمردن غیر خداوند؛ 5. یاد کردن روز قیامت؛ 
6. یاد کردن بهشــت و جهنم و جایگاه فرشــتگان و انبیاء؛ 7. تجلّي کردن خداوند در نماز و 

8. احساس حضور خداوند.
و( مؤلفه ایجابي عاطفي شــامل 5 نشانه است: 1. نماز وداع گونه؛ 2. اشتیاق به نماز؛ 3. 

داشتن خوف  و رجا؛ 4. تواضع و خشوع و 5. احساس نیاز.
مرحله سوم، بررسي میزان موافقت مؤلفه   ها و نشانه  هاي نظري با آموزه  هاي اسالم: قبل 
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از اقدام به طراحي پرســش   ها و بررسي روایي محتوایي آزمون، مؤلفه   ها و نشانه  هاي حضور 
قلب در نماز براي ارزیابي ارتباط یا عدم ارتباط آن  ها با مفهوم حضور قلب به 8 کارشــناس 
دین ارائه شد تا در قالب گزینه  بلي ـ خیر مطابقت یا عدم مطابقت 56 نشانه  به دست آمده را 

با آموزه  هاي اسالم بیان کنند.
مرحله چهارم، طراحي گویه   ها بر اســاس مفاهیم، مستندات و ارائه آن  ها به کارشناسان 
براي سنجش روایي محتوا: براي نشانه  هاي حضور قلب در نماز 176 گویه طراحي شد. بدین 
ترتیب، اغلب مفاهیم داراي حداقل 3 گویه و برخي داراي 4 گویه بودند. سپس براي ارزیابي 
روایي وابسته به محتوا، از دیدگاه 10 تن از کارشناسان علوم اسالمي و روان شناسي خواسته 
شــد تا نظر خود را در زمینه  میزان مطابقت هر یک از گویه   ها با مســتندات دیني در مقیاس 
لیکرت چهاردرجه اي )خیلي زیاد 76 تا100 درصد، زیاد 51 تا 75 درصد، کم 26 تا 50 درصد 

و بسیار کم 1 تا 25 درصد( اعالم نمایند.
مرحله پنجم، انتخاب گویه  هاي مناســب براي اجراي آزمایشي: از میان 176 گویه، 57 
ســؤال که به اتفاق آراي کارشناسان، نمرات 3 و 4 )گزینه  هاي خیلي زیاد و زیاد( را به خود 
اختصاص دادند و معرف مناســبي براي نشــانه  مورد نظر بودند، انتخاب و به طور منظم در 

پرسش نامه چیده شدند.
مرحله ششــم، اجراي آزمایشي پرســش نامه: محقق با اجراي فرم اولیه پرسش نامه57 
سؤالي بر روي 70 نفر از دانش پژوهان و طالب شهر قم، به بررسي آزمایشي آزمون پرداخت 
و بعد از تحلیل و بررسي آماري، 6 سؤال را به دلیل عدم همبستگي با سؤاالت دیگر، اصالح 

کرد؛ در نتیجه فرم جدید و نهایي تدوین شد.
مرحله هفتم، بررسي روایي سازه: براي بررسي روایي سازه روش  هاي متعددي وجود دارد. 
محقق از روش »همســاني دروني«1 براي این کار استفاده کرده است. در بررسي همساني 
دروني، همبســتگي بین خرده آزمون   ها با نمره  کل محاسبه مي  شود. هرچه خرده آزمون   ها با 
نمره  کل همبســتگي بیشتري داشته باشند، روایي سازه بیشــتر است )خدایاري فرد و پرند، 
1388، ص41(. در این روش به جاي خرده آزمون  ها، از ماده   ها یا سؤاالت آزمون نیز مي  توان 
اســتفاده کرد که در این صورت همبســتگي میان سؤاالت آزمون با کل آزمون و با یکدیگر 
محاسبه مي  شــود )بیابان گرد، 1386، ج1، ص343(. در این پژوهش همساني دروني در سه 
1 . internal consistency2 . Spearman-Brown            3 . cronbach,s alpha
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مرحله صورت گرفت و نتایج هر سه مرحله حاکي از روایي باال در آزمون بود. این سه مرحله 
عبارت اند از:

الف( همبستگي بین گویه   ها و نمره  کل؛
ب( همبستگي بین مؤلفه   ها و نمره  کل؛

ج( همبستگي مؤلفه   ها با یکدیگر.
مرحله هشــتم، بررســي اعتبار آزمون: براي برآورد اعتبار آزمون حضور قلب در نماز از 
طریق دونیمه  ســازي )گاتمن(1، ضریب اســپیرمن براون2 و ثبات دروني )آلفاي کرونباخ( 3 

استفاده شده است.
مرحله نهم، شــیوه نمره گذاري: آزمون حضور قلب در نماز بر اســاس منابع اســالمي 
به صــورت لیکرت چهاردرجه اي، با گزینه  هاي همیشــه =4، اغلب =3، تا حدودي =2، اصاًل 
=1، طراحي  شــده است. در جدول زیر شــیوه نمره گذاري و نحوه تقسیم و چینش سؤاالت 

مربوط به مؤلفه  هاي حضور قلب در نماز بیان  شده است.

جدول 1: شیوه  نمره گذاري و چینش سؤاالت آزمون حضور قلب در نماز
شماره سؤاالت

 4، 5، 6، 8، 11، 13، 17، 18، 20، 22، 23، 25، 28، 29، 31، 33، 34، 37، 40، 41، 43، 45، 46،سؤاالت معکوس
57 ،56 ،54 ،51 ،50 ،49 ،48

 سؤاالت مؤلفه
رفتاري

،40 ،37 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،28 ،26 ،25 ،22 ،20 ،19 ،18 ،17 ،14 ،13 ،11 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،1 
57 ،56 ،54 ،52 ،51 ،50 ،49 ،46 ،45 ،43

 سؤاالت مؤلفه
2، 7، 10، 12، 16، 21، 23، 27، 30، 38، 41، 42، 44، 48، 53، 55شناختي

 سؤاالت مؤلفه
3، 15، 24، 29، 36، 39، 47عاطفي

روش گردآوري اطالعات: با استفاده از داده   ها و مباني مربوط به حضور قلب، بر اساس آیات 
و روایــات و با مطالعه کتاب   ها و پژوهش  هاي روان شناســي در این موضوع، به ویژه در زمینه 
آزمون ســازي، ساخت آزمون حضور قلب در نماز بر اساس اسالمي در دستور کار قرار گرفت. 
در این بخش، به منظور ســنجش و اندازه گیري حضور قلب با توجه به مؤلفه   ها و نشــانه  هاي 
1 . Gutman split half coefficient

2 . Spearman-Brown
3 . cronbach,s alpha

2 . Spearman-Brown            3 . cronbach,s alpha
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به دست آمده، آزموني طراحي و ساخته شد که در طرح تحقیق به فرایند آن اشاره شد.
به منظور گردآوري اطالعات، محقق با مراجعه به طالب و دانشــجویان در دســترس و 
با ارائه توضیحات الزم درباره اهداف پژوهش و نحوه پاســخ دهي به پرســش  هاي آزمون، 
پرســش نامه حضور قلب در نماز را به آزمودني   ها ارائه کرد و از آنان خواست پس از خواندن 
شــیوه نامه کتبي آن، با دقت به گزاره   ها پاسخ دهند و مشخصات جمعیت شناختي، همچون 
سن، جنس، مقطع، رشته تحصیلي و وضعیت تأهل، خود را درج کنند. 75 پرسش نامه توزیع 
شــد و با توجه به برنگشــتن و ناقص بودن بعضي، تعداد 70 پرســش نامه، به کمک برنامه 

SPSS نمره گذاري و تجزیه و تحلیل شد.
روش  هاي تجزیه و تحلیل داده  ها: در این پژوهش، داده   ها با استفاده از چند شاخص آماري 
تجزیه و تحلیل شــد. در بخــش توصیفي از جداول و نمودار هاي فراواني و شــاخص  هاي 
مرکزي استفاده شد. در بخش استنباطي، عالوه بر شاخص  هاي مرکزي، براي بررسي رابطه 

بین متغیر ها، شاخص همبستگي مورد استفاده قرار گرفت.
براي بررسي میزان توافق کارشناسان درباره  روایي محتوایي از شاخص آماري »ضریب 
تطابقي کندال«1، »آزمون خیدو«2 و »ضریب همبســتگي اسپیرمن« استفاده شد. همچنین 
براي بررسي روایي سازه از »ضریب همبستگي اسپیرمن« و براي بررسي اعتبار آزمون روش 

»آلفاي کرونباخ«، »دو نیمه  سازي گاتمن« و »ضریب اسپیرمن براون« انتخاب شد.

یافته  هاي پژوهش
براي دست یابي به میزان روایي و اعتبار آزمون، نتایج زیر ارائه مي  شود:

الــف( تحلیل داده  هاي مربوط به روایي محتوایي آزمون حضور قلب در نماز: ســنجش 
روایي محتوا در دو حیطه ســاختار و محتواي آزمون حضور قلب صورت گرفت که نتایج آن 

در ادامه مي  آید.
1.  تحلیل داده  هاي مربوط به روایي محتوایي ساختار آزمون حضور قلب در نماز:

56 نشــان هاي که از منابع اسالمي استخراج شــد، در اختیار 8 کارشناس قرار گرفت. 
نشــانه  هایي که مورد تأیید نصف به عالوه یک نفر از کارشناسان قرار گرفتند، در پرسش نامه 
آزمون لحاظ شدند و نشانه  هایي که  تأیید نشدند، از پرسش نامه آزمون حذف شدند. از مجموع 
1 . kendal concordance coefficient

2.chisquaretest

2 . chi square test



37    ساخت آزمون اولیه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسالمی

56 نشانه 7 نشانه مورد تأیید کارشناسان قرار نگرفتند و میانگین کمتر از 0/5 به دست آوردند 
که عبارت اند از: 1. توجه به بوي محیط؛ 2. توجه به دماي محیط؛ 3. با ترتیل نماز خواندن؛ 
4. تأخیر در نماز خواندن؛ 5. حســادت؛ 6. توجه به عکس و 7. نماز خواندن در مکان شلوغ. 

49 نشانه نیز با میانگین 0/75 به باال مورد تأیید بیشتر کارشناسان قرار گرفتند. 
2. تحلیل داده  هاي مربوط به روایي محتوایي آزمون حضور قلب در نماز:

در این مرحله براي 49 نشانه، 176 گویه طراحي شد، به طوري که اغلب مفاهیم داراي 
حداقل 3 گویه و برخي داراي 4 گویه بودند. این گویه   ها براي کســب امتیاز در معرض نظر 
10 تن از کارشناسان گذاشته شدند. حاصل این مرحله، انتخاب 57 گویه داراي امتیاز مساوي 

یا باالتر از 3 )75%( بود.
براي بررســي میزان توافق نظرات کارشناســان درباره روایي محتوا، از شاخص آماري 
ضریب تطابق کندال و آزمون معناداري خي دو اســتفاده شــده است. ضریب تطابق کندال 
369/. و مقدار خي دو 209/881 براي 9 درجه آزادي در ســطح کمتر از 0/01، نشان دهنده  

توافق مناسب و معنادار کارشناسان در مورد تطابق 57 گویه با مستندات اسالمي است.
ب( تحلیل داده  هاي مربوط به روایي سازه آزمون حضور قلب در نماز: محقق براي تعیین 
روایي سازه از روش همساني دروني بهره گرفت. در این روش، ساخت دروني آزمون بررسي 
مي  شود. مالک بررسي همســاني دروني نمره کل آزمون است. روش معمول براي این کار 
این اســت که همبستگي بین نمرات هر سؤال آزمون با نمره کل آزمون محاسبه مي  شود و 
همبســتگي مؤلفه  هاي نظري آزمون با نمره کل آزمون و در آخر همبستگي بین مؤلفه   ها با 

یکدیگر مورد سنجش قرار مي  گیرد.
51 سؤال از مجموع 57 سؤال پرسش نامه آزمون حضور قلب، داراي همبستگي معنادار 
با نمره کل آزمون، در دامنه ي r=0/201 تا r=0/742 هستند. بنابراین اکثر سؤاالت از قدرت 
تشــخیص براي اندازه گیري حضور قلب برخوردارند؛ اما از بین 6 سؤال باقي مانده، سؤال 6، 
8، 20، 33 و 49 همبســتگي مثبت بسیار کمي با نمره کل دارند و فقط سؤال 4 همبستگي 

منفي معنادار با نمره کل دارد. بر این اساس، 6 سؤال بیان شده، مورد اصالح قرار گرفتند.
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جدول 2: همبستگي میان مؤلفه  هاي حضور قلب و همبستگي هركدام با كل آزمون

123
11. مؤلفه رفتاري
0/8651**2. مؤلفه شناختي
0/4381**0/387**3. مؤلفه عاطفي

0/789**0/869**0/822**كل مقیاس

**P >0/01                                                                                                                             

همان گونه که در جدول 2 مشــاهده مي  شود، پرســش نامه آزمون حضور قلب از لحاظ 
همبستگي بین مؤلفه  هاي نظري حضور قلب با نمره کل و با یکدیگر، داراي همساني دروني 

قابل قبولي است.
ج( تحلیل داده  هاي مربوط به بررســي اعتبار آزمون: جهت بررســي اعتبار پرسش نامه 
آزمون از روش محاســبه آلفاي کرونباخ و دونیمه  ســازي گاتمن و اسپیرمن براون استفاده 
شــد. نتایج به دســت آمده از 70 آزمودني که به همه گویه  ها پاسخ دادند، نشان مي  دهد که 
پرســش نامه آزمون با آلفاي کرونباخ 0/909 داراي اعتبار نسبتًا باالیي است. همچنین نتایج 
دونیمه  سازي گاتمن 0/867 و دونیمه  سازي اســپیرمن براون 0/833 از اعتبار باالي آزمون 

حکایت مي کند. نتایج به طور کامل در جدول 3 بیان  شده است.

جدول 3: نتایج آلفاي كرونباخ و دونیمه سازي

                                                                                      0/909                    آلفاي كرونباخ كل آزمون

آلفاي كرونباخ در نیمه ها

نیمه اول

)1 تا 29(

0/760مقدار
29تعداد گویه ها

نیمه دوم

)30 تا 57(

0/891مقدار
28تعداد گویه ها

57مجموع تعداد گویه ها
0/790همبستگي بین دو فرم

ضریب اسپیرمن ـ براون
0/883تساوي تعداد گویه ها

0/883عدم تساوي تعداد گویه ها
0/867ضریب دونیمه  سازي گاتمن
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در مرحله بعد براي هرکدام از مؤلفه  هاي حضور قلب در نماز، میزان آلفاي کرونباخ محاســبه 
شــد و نتایج، اعتبار باال در هر کدام از مؤلفه   ها نشــان مي  دهد. طبق نتایج جدول 4، آلفاي 

کرونباخ در مؤلفه   ها از این  قرار است.

جدول 4: آلفاي كرونباخ در خرده مقیاس
تعداد گویه هاآلفاي كرونباخمؤلفه ها

0/77432مؤلفه  رفتاري
0/89416مؤلفه    شناختي
0/8227مؤلفه    عاطفي

بحث و نتیجه گیري
پاســخ به دو پرسش اصلي پژوهش حاضر، نتیجه نهایي اي است که محقق توانست پس  از 
پژوهش به دســت آورد. ســؤال اول پژوهش حاضر به دنبال استخراج مؤلفه   ها و نشانه هاي 
حضور قلب در نماز بر اســاس منابع اسالمي بود که در ضمن جست وجوي گسترده در منابع 
دیني، طبقه بندي یافته  ها و ارزیابي 8 کارشــناس دیني و روان شناسي محقق شد. در آخر از 

بین 56 نشانه استخراج شده، 49 نشانه حضور قلب مورد تأیید قرار گرفت.
پرسش دیگر پژوهش به دنبال بررسي ویژگي  هاي روان سنجي آزمون حضور قلب در نماز 

بر اساس منابع اسالمي بود که در ضمن بررسي میزان روایي و اعتبار آزمون به دست آمد.
1. تفســیر نتایج مربوط به روایي محتوایي آزمون: براي بررسي روایي محتوا از ارزیابي 

10 کارشناس استفاده شد و براي تبیین کّمي نتیجه به دو شیوه عمل شد که عبارت اند از:
الف( تأیید اکثر کارشناســان در هر گویه: کارشناسان در این مرحله به تک تک گویه   ها 
نمــر ه اي بین 1 تا 4 دادند. محقق بعد از محاســبه میانگین و درصد میانگین نمرات، از بین 
176 گویه ارائه شده، گویه  هایي که میانگین 3 و درصد 75 به باال را کسب کرده  بودند، را در 

پرسش نامه اولیه استفاده کرد.
ب( ضریب تطابقي کندال: براي کســب میزان هماهنگي کارشناســان ضریب کندال 
)W(369 / 0محاســبه شد و براي تشخیص معنادار بودن آن از آزمون خي دو استفاده شد. 
مقدار آزمون خي دو 209/881 براي 9 درجه آزادي در سطح کمتر از 0/01 معنادار است؛ پس 
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فرض عدم هماهنگي رد مي  شود. طبق این نتیجه مي  توان گفت بین مجموعه رتبه  هاي هر 
داور هماهنگي نســبي وجود دارد. بنابراین آزمون حضور قلب در نماز داراي روایي محتواي 

قابل قبولي است.
2. تفســیر نتایج مربوط به روایي ســازه آزمون: بررســي روایي سازه آزمون و همساني 

دروني، با سه شیوه انجام گرفت.
الف( محاســبه ضریب همبستگي تک تک سؤاالت با نمره کل: همان گونه که در جدول 
2 بیان  شــده محقق ابتدا جمع تمام نمرات را به دســت آورد و سپس ضریب همبستگي هر 
سؤال را با نمره  کل محاسبه کرد. از بین 57 سؤال، 51 سؤال داراي همبستگي مثبت معنادار، 
5 سؤال داراي همبستگي مثبت پایین و فقط یک سؤال داراي همبستگي منفي معنادار بود؛ 

بنابراین آزمون از این حیث داراي روایي سازه مورد قبولي است.
ب( محاسبه ضریب همبستگي تک تک مؤلفه   ها با نمره  کل: با توجه به جدول 3، هر سه 
مؤلفه  حضور قلب همبســتگي مثبت معناداري با نمره  کل به دست آوردند؛ بنابراین مي  توان 

نتیجه گرفت که آزمون در این بُعد هم از روایي سازه مطلوبي برخوردار است.
ج( محاسبه ضریب همبستگي مؤلفه   ها با یکدیگر: با توجه به جدول 3، همبستگي مثبت 
معنــادار بین مؤلفه   ها با یکدیگر وجود دارد؛ بنابراین مي  توان نتیجه گرفت که آزمون در این 

بُعد هم از روایي سازه مطلوبي برخوردار است.
3. تفسیر نتایج مربوط به اعتبار آزمون: با توجه به جدول 4، در این پژوهش براي بررسي 
اعتبار از روش آلفاي کرونباخ و دونیمه  ســازي استفاده شد که آزمون با کسب آلفاي کرونباخ 
به مقدار 0/909، ضریب دونیمه  سازي اسپیرمن بروان به مقدار 0/883 و ضریب دونیمه  سازي 

گاتمن به مقدار 0/867 توانست اعتبار باالیي را کسب کند.
محدودیت: این آزمون اولیه بود و الزم است براي بررسي عمیق تر ویژگي  هاي روان سنجي 
آن، از جمله تحلیل عوامل مؤلفه  هاي حضور قلب، در تعداد نمونه  هاي بزرگ تر به اجرا درآید.

پیشنهاد: اجراي آزمون بر روي حجم بزرگ  تري از آزمودني  ها، به گونه اي  که تحلیل عاملي 
این سازه بر مبناي روش  هاي آماري امکان پذیر باشد.
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