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  چكيده

 ديـدگاه  بـر  مبتنـي  زندگي از رضايت پرسشنامه هنجاريابي و ساخت طراحي، هدف با پژوهش اين
 روش بـه  زنـدگي  از رضـايت  مفهـوم  اصـلي  هـاي  مؤلفـه  راسـتا  همـين  در. اسـت  شده انجام اسالم
 كارشناسـان،  نظر و آمده دست به هاي داده براساس و شد استخراج اسالمي منابع از توصيفي−تحليلي

 و حـذف  هـا  گويـه  از تعدادي نمونه، افراد از نفر 30 بر مقدماتي اجراي از پس. شد آماده گويه 62
بـر روي نمونـه    ،)زنـدگي  از رضايت( »راز« اختصاري عنوان با اي گويه 48 اي پرسشنامه نهايت در

هـا بـا آلفـاي كـل      نفري مورد تحليل عاملي قرار گرفت و سه عامل به دست آمد. اين عامل 255
)؛ عملكـرد رضـامندانه   90/0به ترتيب عبارتند از: خيريابي رضـامندانه (آلفـاي كرنبـاخ:     92/0

ج بـه دسـت   ). براسـاس نتـاي  77/0گرايي رضامندانه (آلفاي كرنباخ:  ) و واقع84/0(آلفاي كرنباخ: 
عنوان سه ضلع يك مثلث در نظر گرفت كه مثلـث رضـايت از    توان به آمده، اين سه عامل را مي
  گرايي رضامندانه استوار شده است. زندگي بر روي قاعده واقع

    .از زندگي رضايت  پرسشنامه، خيرباوري، از زندگي رضايت رضامندي،  :واژگان كليدي
  

    

                                                           
  )مسئول سندهی(نو  یشناس گرا پژوهشکده اخالق و روان مثبت یشناس ارشد رشته روان یکارشناس *

    mahmod83225@gmail.com  

  ghasemi181@gmail.com  ثیارشد دانشگاه قرآن و حد یکارشناس **
  pasandide@hadith.ir  انشیار گروه معارف حدیث دانشگاه قرآن و حدیثد ***

  delavarali@yahoo.com  ییاستاد دانشگاه عالمه طباطبا ****
  ٢١/۵/١٣٩٨: دییتأ خیتار   ١۵/٨/١٣٩٨: افتیدر  خیتار 

 پژوهشیـ  یعلم ۀدوفصلنام  

 شناسی روانمطالعات اسالم و   

 ١٣٩٨بهار و تابستان ، ٢۴ش ،١٣س 

 ۴٧-٢٧ صفحات  

Biquarterly Journal  

of 

Islamic Education  

Vol.13, No.24, Spring & Summer 2019 

                                                          



                        ١٣٩٨بهار و تابستان /٢۴ش /١٣س/ شناسی روانو  اسالم مطالعات   ٢٨

 

  مقدمه

 بحث دایره در قبل از تر جدی بسیار 1زندگی از  رضایت بیستم، قرن اواخر در مثبت شناسی روان ظهور با
 3بهزیسـتی و 2شـادکامی کلیـدی های مؤلفـه و اجزا از یکی زندگی از  رضایت. گرفت قرار شناسان روان
 و ها رسـاله. اسـت شـده  انتخاب خود استانداردهای براساس زندگی از شناختی ارزیابی نوعی و 4ذهنی
 و آگوسـتین 5شـاد زنـدگی ارسـطو، نیکوماخوسی اخالق همچون سیاسی و مذهبی فلسفی، های مقاله
 نهـایی هـدف خوشـبختی، و شادکامی جستجوی که کند می ادعا متحده ایاالت استقالل اعالمیه حتی
 اسـت منظـور ایـن بـه رسـیدن بـرای ای وسـیله تنهـا دیگری هدف هر به دستیابی و است موجود انسان

 نـدارد، بعدی تک 6ماهیتی و وجود خوشبختی و شادکامی که دهد می نشان ها پژوهش). ٢٠٠٩  لوپز،(
 و کـم منفی های هیجان و عواطف فراوان، مثبت های هیجان و عواطف شامل عاطفی مؤلفه شامل بلکه
 و شیخی از نقل ،٢٠٠٠ 7دینر، ؛٢٠٠٩ لوپز،( دارد اشاره زندگی از  رضایت به معموالً  که شناختی مؤلفه

 جملـه از گونـاگونی عوامل که است زندگی از کلی ارزیابی یک مفهوم، این). ١٨ص ،١٣٨٩ همکاران،
 سنی، گروه جنسیت، شامل شناختی جمعیت عوامل و شخصیتی های ویژگی روانی، و جسمی سالمت
 .باشند تأثیرگذار آن کیفیت و کمیت بر توانند می فرهنگ و اجتماعی−اقتصادی موقعیت ازدواج،

 اپیکـوری، گرایانـه لذت رویکردهای ویژه  به اخالق، های نظریه در فالسفه تاریخی، لحاظ از اگرچه
 دینـر ١٩٨٠ سـال در بـار نخسـتین بـرای امـا اند، پرداخته بهزیستی و شادکامی مفهوم به گسترده طور به

 روشـمند صورت به را زندگی از  رضایت جمله از آن با مرتبط ساختارهای و »ذهنی بهزیستی« اصطالح
 8اویشی، و لوکاس دینر،( داد قرار شادمانی مترادف و جایگزین را آن و کرد بررسی شناسی روان حوزه در

 و شـناختی ارزیـابی معنـای بـه زنـدگی از کلـی رضایت). ١٣٩٠ همکاران، و کجباف: از نقل ،٢٠٠٢
 قـرار آنهـا شخصی معیارهای بر آن اساس که است واحد کل مثابه به خود زندگی کیفیت از افراد آگاهانه
 و وینامــاکی هونکــانن، کــاپریو، هونکــانن،−کویوومــا ؛١٩٩٨ 9ساکلوفســکی، و اســپون  گــرین( دارد

 و شـهائیان: از نقـل ،٢٠٠۵ 11وارجـاس، و فلـورل، شـورکو، بـای، اش گـیلمن، ؛٢٠٠۵ 10کوسکنوو،
 شـود، نمی زنـدگی از  رضایت  موجب خانواده یا محیط مانند بیرونی، عوامل رو این از ؛)١٣٨۶ یوسفی،

                                                           
1. life satisfaction 

2. happiness 

 .ستین یمناسب معادل یول اند، برده کار به را شیآسا و یبهباش واژه یستیبهز  یبه جا ی. برخ٣
4. Subjective well-being 

5. happy 

6. entity 

7. Diener, E. 

8. Lucas, R & Oishi, S. 

9. Greenspoon, P. J.; Saklofske, D. H. 

10. Koivumaa-Honkanen, H.; Kaprio, J.; Honkanen, R. J.; Vinamaki, J.; Koskenvuo, M. 

11. Ashby, J; Sverko, D.; Florell, D. & Varjas, K. 



      ٢٩   و... اسالم منظر از زندگی از  رضایت مقیاس هنجاریابی و ساخت 

  

  ).همان: از نقل ،٢٠٠٢ هیوبنر، و  1گیلیگان( دارد بستگی او خود قضاوت و فرد درون به مسئله این بلکه
 تـأثیر اجتمـاعی و روانـی−جسـمی های حیطـه تمـام بـر کـه اسـت موضوعی زندگی از  رضایت

 و شناسـان روان بـین مشـترک مباحـث از یکـی بنـابراین ؛)١٣٨٨ خسـروی، و آبادی فیض( گذارد می
 جمعـی و فردی زندگی در آن پیامدهای و مؤثر عوامل چیستی، تشخیص برای و است شناسان جامعه
 های سیاسـت ناکارآمـدی شدن آشکار با مقوله این به توجه .اند داده انجام زیادی های تالش ها، انسان
 ها سیاست این تفاوتی بی را آن اصلی علت اندیشمندان، از بسیاری زیرا شد، آغاز ِصرف توسعه و رشد
 و فـرد سـالمت توانـد می احساسـی چنین وجود این، بر افزون .دانستند می ها انسان اصلی نیازهای به

 و انـزوا و قـدرتی بی احسـاس بـردن بـین از و بینی خـوش و امیـد ایجـاد بـا و نماید تضمین را جامعه
 بقـای اجتمـاعی، تعهـد و تعلـق احسـاس ایجاد با و تسریع را توسعه فرایند مردم، بین در اعتمادی بی

 اعتمـادی بی و انزوا موجب افراد، در بدبینی ایجاد با نارضایتی، وجود مقابل در. کند تضمین را جامعه
 حـاالتی، چنـین شـدن طـوالنی صـورت در کـه شـده اجتمـاعی های سرمایه رفتن بین از و اجتماعی

  ).٨٠ص ،١٣٩٠ بهشتی، و ربانی( کند قربانی تواند می نیز را بعد های نسل
اند؛  تصور کرده یزو آنچه هست ن خواهد یآنچه شخص م ینعنوان تفاوت ب را به یاز زندگ  یترضا

 )،١٩٨۶( 2مایکـاس الکـس چندگانـه نظریـه مطـابق. آل یـدهو ا یـتواقع ینب یتفاوت ی،طور اساس به
چگونـه  ینکهچگونه هستند در مقابل ا یاءاش ینکهفرد از ا یادراک شخص یلهبه وس یاز زندگ  یترضا
داشـته  خواهـد یو آنچـه شـخص م یاءاشـ یچگـونگ ینب یسهباشند، مشخص شده است؛ مقا یدبا

سـزاوار آن  کند؛ یدارند و آنچه احساس م یگرانباشد؛ آنچه شخص دارد و آنچه انتظار دارد، آنچه د
را شرح داده است که  ییها روش) ١٩٩٨( 4یرجی). جوزف س٢٠٠١ 3 یرسکی،است (سوزا و لوبوم

  ).١٣٨٨ ی،و خسرو آبادی یض(ف یابند یدست م یاز زندگ  یتافراد به قضاوت درباره رضا
 بـا اما شود، می تعیین ژنتیک راه از موضوع این از بخشی شده، گفته زندگی از  رضایتعلل  نییدر تب
 تغییر همچون داد تغییر محیطی شرایط به پاسخ در را افراد زندگی از  رضایت توان می وضعیت، این وجود
 صـرف) پربـار( بـارآور هـای فعالیت در که وقتی میزان در تغییرات شغل، و تأهل شده، ادراک کیفیت در
 رو یـناز ا ).١٣٨٨ براتـی،( )مدت کوتاه در کم دست( کنند می انتخاب افراد که هایی هدف در و شود می

 شناختی یتجمع یها و مؤلفه یتیشخص های یژگیو ی،و روان یاز جمله سالمت جسم یعوامل گوناگون
فرهنگ، مذهب  یی،رو سخت ید،ام ی،اجتماع−یاقتصاد یتازدواج، موقع ی،گروه سن یت،شامل جنس

  ).١٣٨٩همکاران،   و یرمحمدیاست (ش یرگذارتأث یاز زندگ  یتبر رضا یتو معنو
                                                           
1. Gilligan, T. 

2. Michalos, A. 

3. Sousa, L.; Lyubomirsky, S. 

4. Sirgy, J. 
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). ١٣٨٠ نراقـی،( اسـت ناخشـنودی و اعتـراض تـرک و سـخط ضـد رضـامندی اسالمی متون در
 بـه انسان مورد در هم و خداوند مورد در هم مشترک صورت به که است نفسانی حالت نوعی رضامندی

 بـه زندگی از  رضایت. دارد) ١۶ مائده،( هدایت و ایمان دین، با تنگاتنگی رابطه و) ١١٩ مائده،( رفته کار
 پـیش آنچـه خـواه باشد، می آن بعد یک از حتی یا و زندگی ابعاد تمام و کلیت از انسان خشنودی معنای
  ).۴ج ،١٣۶٨ مصطفوی،( نه یا باشد داشته موافقت شخص خواسته با است شده مقدر یا و آمده

 کـه اسـت فـرد ارزیابی نظام همان یا آن شناختی  مؤلفه زندگی، از  رضایت اساسی و زیربنایی مؤلفه
 زنـدگی رویـدادهای در بـودن خیـر دنبال به ارزیابی، نظام این برآیند و نتیجه. است خیرباوری بر مبتنی
 شـروع شـناختی فراینـد ایـن از زنـدگی از  رضـایت احساس سمت به حرکت آغاز نقطه واقع در است؛
 واکنش کنار در الهی مقدرات بودن خیر به باورمندی و دارد پی در نیز را خود با متناسب رفتار که شود می

 ایـن علمی و نظری پشتوانه پس. رساند می دین نظر مورد رضامندی احساس به را انسان آنها، به مناسب
 پسـندیده، اسـالم، دیـدگاه از رضـامندی نظـری پایـه( »رضامندی در خیرباوری تأثیر« نظریه پژوهش،
 انسان پیرامون و عاَلم در آنچه هر نظریه این براساس که است) ١٣٩۵ پسندیده، ؛١٣٩١ براتی، و گلزاری
 مقدرات با مواجهه در ها انسان. است شده تقدیر خیر انگیزه با آنها همه و بوده خداوند مقدر دارد، وجود
 این ،)است شده بیان شریعت و دینی منابع در تفصیل به( ها موقعیت به مناسب واکنش صورت در عالم
  .رسید خواهند دین نظر مورد مطلوب زندگی از  رضایت به و کنند می محقق خود زندگی در را خیر

 معرفـی کننـده تعیین و انحصـاری عوامـل عنوان بـه را زنـدگی از  رضایت میزان در مؤثر عوامل اسالم
 تأثیرگذاری سطح و است داده افزایش کّمی لحاظ از را عوامل این جهت یک از اسالمی منابع بلکه نکرده،
 عوامـل بـه را ای عمـده سـهم دیگـر جهـت از داند؛ می نوسان در عمیق تا سطحی اثرگذاری از نیز را آنها

 تأکیـد تأثیرگذار، بیرونی عوامل تأمین به توجه کنار در اسالمی منابع نوعی به. دهد می مادی غیر و معنوی
 نیـز را انسـان مناسـب واکـنش نقـش اینها کنار در و داشته شناختی عوامل و درونی های مؤلفه بر بیشتری

  .است داده قرار ویژه توجه مورد زندگی های موقعیت در رضامندی تحصیل در اساسی عامل عنوان به
 و بوده ذاتی مطلوبیتی دارای بخش، لذت و ارزشمند احساس عنوان به سو یک از زندگی، از  رضایت

 و کنـد تر بخش لـذت را زنـدگی مواهـب دیگـر از اسـتفاده توانـد می کـه است ای سرمایه دیگر سوی از
 ارتقا ایجاد، رو این از آید؛ کار به مشکالت کردن تر تحمل قابل یا حّل  جهت در ابزاری عنوان به همچنین

 زندگی عبارتی به و معنا با و ارزشمند زندگی خواهان که کسانی برای زندگی، از  رضایت احساس تداوم و
 منـابع و عالی نیازهای سنجش گذشته دهه چند در اگرچه. نماید می انکارناپذیر ضرورتی هستند، کامل
  ).١٩٩٧ 1پارگامنت،( شود می توجه آن به همچنان و بوده کارشناسان توجه مورد نیازها این تأمین

 در افـراد احسـاس ثبـت راه از جـامع آزمـونی ساخت و تدوین با که است آن دنبال به پژوهش این
                                                           
1. Pargament, K.I. 
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 از  رضـایت میـزان سـنجش در. بسـنجد را آنهـا زندگی از  رضایت سطح زندگی، رویدادهای با مواجهه
 )١٣٧۵ نایبی،( ذوابعاد زهسا یک عنوان به ندگیز از ضایتر: است رفته کار به مشهور رویکرد دو زندگی

 دو ایـن بـه توجـه بـا) و فاقـد ابعـاد. ١٣٨٩مثابه یک متغیر بسیط (قهرمـان،  به از زندگی رضایت و 
SWLS همچـون اختصاصـی صورت به نیز مختلفی ابزارهای رویکرد

 ،١٩٨۵ همکـاران، و داینـر( 1
) سـال هجده تا هشت نوجوانان و کودک سنی گروه برای( mslss ،)١٣٨٩ همکاران، و شیخی از نقل

 شـادکامی مانند تر جامع مفهومی ضمن در یا و) ١٣٩١، نقل از مظاهری و همکاران، ٢٠٠١(هوبنر، 
 و محمـدی علی( اسـالمی شـادکامی پرسشـنامه نیـز دینی رویکرد در. اند شده ساخته آن سنجش برای

 را) ١٣٨٨ بزرگی، جــان و جــدیری( اســالمی زناشــویی رضــامندی پرسشــنامه و) ١٣٨٩ آذربایجــانی،
  .اند داده قرار سنجش مورد را رضامندی از هایی بخش تنها که دانست مواردی از توان می

توانـد خـود  مـی دینی باشـد کـه دیدگاهتالش شد این آزمون گامی در شناخت رضایت افراد از 
سـازی  یاساس هدف اساسی این پژوهش کّم  این ای برای مقابله و درمان دینی قرار گیرد. بر مقدمه

دهـد:  ها پاسـخ می براساس منابع اسالمی است و در راستای آن بـه ایـن پرسـش از زندگی رضایت 
براساس منابع اسالمی شامل چه عواملی است؟ روایـی مقیـاس چگونـه  از زندگی رضایت مقیاس 

  است؟ اعتبار آن چه میزان است؟
  

 روش پژوهش

مفهـوم  نخست برای بررسیدر مرحله  رو، از ایناست؛  2اکتشافی−تحقیق حاضر، پژوهشی ترکیبی
تحلیلی استفاده شد و بـا توجـه بـه اینکـه هـدف −از روش توصیفی از زندگی رضایت های  مؤلفهو 

یـابی (پیمایشـی) اسـتفاده  بود، در مرحله بعدی از روش زمینه از زندگی رضایت اصلی آن سنجش 
  ).١٣٨٠گردید (دالور، 

 تعـداد کـه بودند 3انتخاب صنعتی گروه های کارخانه در شاغل افراد همه پژوهش این آماری جامعه
 نمونـه نسـبت( موجود نظریات براساس. شدند انتخاب دسترس در گیری نمونه روش با آنها از نفر ٢۵٠
 درصـد۶٢. است عاملی تحلیل برای حداقلی حجم از بیش تعداد این ،)١٣٩١ هومن،) (گویه تعداد به
  .داشتند قرار سال ۵۵ تا ٢٠ سنی دامنه در که بودند زن دیگر درصد٣٨ و مرد ها آزمودنی از

ساخته اسـتفاده شـد کـه  (راز) محقق از زندگی رضایت  مقیاس از تحقیق این ابزار پژوهش: در
  برای ساخت آن مراحل زیر پیگیری شد:

                                                           
1  . saticfaction with life scale 

2. exploratory mixed metods design 

  اسنوا. یمورچه خورت اصفهان با عالمت تجار ی. واقع در شهرک صنعت٣
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زندگی: در ابتدا اطالعـات الزم از  آوری اطالعات منابع مربوط به رضایت از . مطالعه و جمع١
لغت فارسـی کریم، معاجم  آوری شد و با بررسی منابع اسالمی شامل قرآن شناسی جمع منابع روان

مورد بررسـی مفهـومی قـرار گرفـت و  از زندگی رضایت و عربی، کتب روایی، تفسیری و اخالقی، 
  شد؛بندی  محورهای آن استخراج و دسته

زندگی و ارائه مستندات و نتایج به دست آمده بـه کارشناسـان،  . استخراج مفاهیم رضایت از٢
محـور  سـهکـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت،  فراوانـیروایی محتوا: از مجموع روایات  تأییدجهت 

شناسی داده  کارشناس متخصص مباحث فقهی، حدیثی و روان هفتاستخراج شد. این محورها به 
  ها را با مستندات ارائه شده، مقابله و مورد واکاوی قرار دادند. شد و آنها این یافته

  

  : نمونه جدول ارزشیابی برای ارائه به کارشناسان١جدول 

  (مستندات)یاتو روایاتآ  موضوع/مؤلفه
  
  
  
  
  
  

  مؤلفه اول:
  یقضا و قدر اله

  یمعنو  یترضا
  
  
  
  
  
  
  

وا شَ فَعَسى هُ رَ ْعَلَوَيْئًاأَنْ تَكْ اخَ يهِاهللاُ فجيَ ً ثريْ اكَ  )١٩(نساء، ريً
مْ  نَّكُ ـوَ لَنَبْلُوَ ـ ءٍ  یْ بِشَ ـراتِ وَ بَشِّ ـسِ وَ الثَّمَ َنْفُ ـوالِ وَ األْ َمْ ـنَ األْ وعِ وَ نَقْـصٍ مِ فِ وَ الْــجُ وْ ـنَ الْــخَ ـابِرـمِ  ينَ رِ الصّ

  )١۵۵ (بقره،
ْمواِل   ِمَن   َنْقٍص 

َ
ُة اْلَفْضِل   اْأل َجاَراِت َو ِقلَّ ْنُفِس   َو َنْقٍص ِمَن   َقاَل َکَساُد التِّ

َ
  َو َنْقٍص ِمَن   یٌع َقاَل َمْوٌت َذرِ   اْأل

َمراِت  ِة َر   الثَّ  )۵٢، ج١۴٠٣ ی،(مجلس  ُیْزَرعُ َما  ْیِع ِقلَّ
ح ورٌ رَ فُ وها إِنَّ اهللاَ لَغَ ْصُ ةَ اهللاِ ال حتُ مَ وا نِعْ دُّ  )١٨(نحل،  يمٌ وَ إِنْ تَعُ

بَّکَ  طُ إِنَّ رَ بْسُ قَ ملَِنْ  يَ زْ رُ وَ  يَشاءُ الرِّ دِ قْ ب يَ هُ كانَ بِعِبادِهِ خَ اإِنَّ ابَص ريً  )٣٠(اسراء،  ريً
طُ اهللاُ  بْسُ قَ ملَِنْ  يَ زْ بادِهِ وَ  يَشاءُ الرِّ نْ عِ رُ مِ دِ قْ لِّ شَ  يَ ل ءٍ  یْ لَهُ إِنَّ اهللاَ بِكُ  )۶٢(عنکبوت،  يمٌ عَ

ْزِق  ْیُر َخ   )٧۴، ج١۴٠٣ ی،(مجلس َیْکِفیَما   الرِّ
ِّ وَ  مْ بِالرشَّ بْلُوكُ تِ وَ نَ وْ ةُ الْـمَ سٍ ذائِقَ لُّ نَفْ ـَكُ ِ اخلْ عُونَ  يْنافِتْنَةً وَ إِلَ  ريْ جَ   )٣۵ یاء،(انب تُرْ

ضَ وَ نَأ رَ نْسانِ أَعْ ِ ىلَ اإلْ نا عَ مْ ُّ كانَ   وَ إِذا أَنْعَ هُ الرشَّ سَّ ابِجانِبِهِ وَ إِذا مَ سً ؤُ  )٨٣(اسراء،  يَ
لَ  تِبَ عَ مُ كُ سى يْكُ مْ وَ عَ هٌ لَكُ رْ وَ كُ تالُ وَ هُ وا شَ   الْقِ هُ رَ وَ خَ  يْئًاأَنْ تَكْ ٌ وَ هُ سى ريْ مْ وَ عَ ِبُّوا شَ   لَكُ وَ  يْئًاأَنْ حتُ وَ هُ

مْ وَ اهللاُ  ُّ لَكُ لَمُ رشَ عْ ونَ  يَ لَمُ تُمْ ال تَعْ   )٢١۶(بقره،  وَ أَنْ
ْبِر َعَلی  یَفِإنَّ فِ  نَّ َمـَع  یراً َکثِ  ْیراً َما َتْکَرُه َخ   الصَّ

َ
نَّ اْلَفَرَج َمَع اْلَکـْرِب َو أ

َ
ْبِر َو أ ْصَر َمَع الصَّ نَّ النَّ

َ
َو اْعَلْم أ

  )۴ق، ج١۴١٣ یه،بابو (ابن ُیْسراً ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر  ُیْسراً اْلُعْسِر 
ْفَضُل 

َ
ُة أ حَّ َعِم   الصِّ   ش)١٣٧۶ یثی،(ل النِّ

ِع  َیْوَمِئٍذ ُثمَّ َلُتْسَئُلنَّ   ق)١۴١٢ یلمی،(د قال: الصّحة یِم،َعِن النَّ
ْن   ِإنَّ ِمْن 

َ
 )۵ق، ج١۴٠٧ ینی،(کل َبَلِدهِ  یَمْتَجُرُه فِ  َیُکوَن َسَعاَدِة اْلَمْرِء أ

ُة اْلَجْمَالُء َذاُت دِ «
َ
 »َو اْلَمْسـَکُن اْلَواِسـُع  ُء، یَو اْلَمْرَکُب اْلَهنِ  یٍن،ِإنَّ ِمْن َسَعاَدِة اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم: ... اْلَمْرأ

 .ق)١۴١٣ یری،(حم

  
  
  

  مؤلفه دوم:
 یدادهایرو

  یزندگ

  نظر کارشناس: 
  یقو یلیخ                یقو           متوسط                   یفضع          یفضع یلیخ

 :  یشنهادنقد و پ

  



      ٣٣   و... اسالم منظر از زندگی از  رضایت مقیاس هنجاریابی و ساخت 

  

 تأییـدپس از این مرحله، مشخص شد که تفسیر محقق از متون اسالمی با خطای اندکی مـورد 
  ؛کارشناسان است

اسـتخراج ای  گونـه یک از محورها به تعداد زیاد و به های متناسب با هر . در مرحله بعد نشانه٣
بـا توجـه بـه افراد راضی یا ناراضی و متناسـب بـا آن محـور باشـند. در ادامـه  کننده که توصیفشد 
ساخته شد که با توجه به  مؤلفهگویه در سه حیطه و در مجموع هشت  ۶٢بندی آنها،  ها و دسته نشانه

 نبـودن پهلـو بـودن (دو مفید و محتوا در سه دسته شناختی، عاطفی و رفتاری قرار گرفتند. مختصر
 از ، پرهیـز)بسـنجد را یـک چیـز تنهـا سؤال یا گویه منظوره (هر دو سؤاالت از ، اجتناب)سؤاالت
ها مورد توجه قـرار گرفـت  مواردی بود که در ساختن گویه نبودن و انتزاعی دار و کلی جهت سؤاالت

 .)١٣٧۴(ثرندایک، 
 کارشناسـان از نفر هفت اختیار در جدولی در آن با مرتبط های گویه و مستندات مرحله این در. ۴

 بـا کـافی آشـنایی از و داشـته شناسـی روان و دیـن حوزه با مرتبط تحصیالت که دانشگاهی و حوزوی
 و اضـافه حذف، ها گویه برخی کارشناسان، نظر با متناسب و گرفت قرار بودند، برخوردار سازی آزمون
  .است آمده کارشناسان امتیازدهی چگونگی زیر جدول در. شدند اصالح برخی
  

  ها با اسناد دینی ها و گویه شناسی از مطابقت و روایی مؤلفه کارشناس اسالمی و روان هفت: ارزیابی محتوایی ٢جدول 

کارشناسان  یازامت
  نمره) ٣۵(از 

 کارشناس
٧  

کارشناس 
۶  

 کارشناس
 ۵  

 کارشناس
۴ 

 کارشناس
٣

 کارشناس
٢

 کارشناس
١  یطهنام ح نام مؤلفه

٢۶  ۴ ۴ ٣ ۴ ۴ ٣ ۴ ینیدیفو تکالیند   یقضا و قدر اله
خوب =  ی(خدا
 )یمعنو  یترضا

٢۵  ٣ ٣ ۴ ۴ ٣ ۴ ۴ یزندگیدادهایرو
٢۵  ۴ ٣ ۴ ۴ ٣ ۴ ٣ یشخصهاییژگیو
٢۴  ٣ ۴ ۴ ٣ ۴ ٣ ٣ ینیدیفتکال   یعملکرد فرد

(خود خوب = 
 )یفرد  یترضا

٢٧  ۴ ۴ ۴ ۴ ٣ ۴ ۴ خانواده
٢٧  ۴ ۴ ٣ ۴ ۴ ۴ ۴ یروابط اجتماع
٣  ٢١ ۴ ۴ ٣ ٢ ٣ ٢ یاسیس جامعه،  عملکرد افراد

٣ ۴ ٣ ۴  ٢۵ یزندگ یطمح ٣ ۴ ۴ یاجتماع

ازهایههر کارشناس به کل گو یازاتجمع امت  ٢٨  ٢٩  ٢۶  ٢٩  ٣٠  ٢٩  ٢٩  
نمره۴٠

  
یند ارزشیابی کارشناسان در مجمـوع آها بر دهد که در مورد تمامی گزاره نتایج ارزیابی نشان می

  باالتر از متوسط یا قوی بوده است.
 با شده، نسخه اولیه پرسشنامه تأییدهای  مؤلفهها و  کارشناسان مبتنی بر حیطه اعمال نظر پس از

  .شد مقدماتی پیمایش آماده طراحی و گویه ۶٢
های آن مورد تحلیل  نفره اجرا شد و داده ٣٠پرسشنامه اولیه بر روی یک نمونه : پرسشنامه اجرای

گویه حذف و چهار گویه اصالح شد. در نهایت مقیاس  ١۴آماری قرار گرفت. در این مرحله تعداد 
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نفر از افراد نمونه اجـرا شـد  ٣٠٠گویه روی  ۴٨با » مقیاس راز«با نام اختصاری  از زندگی رضایت 
  افزار شد. قابل استفاده بود و جهت تحلیل آماری وارد نرم پرسشنامه ٢۵۵اطالعات  تدر نهایکه 

 انحـراف آماری همچـون میـانگین، های روش از پژوهش این در: ها داده تحلیل و تجزیه روش
 روایـی دربـاره کارشناسـان نظـرات توافق میزان بررسی . برایشداستاندارد استفاده  انحراف معیار،
 بـا پرسشـنامه نیـز درونـی اعتبـار و اسـتفاده عاملی تحلیل از سازه روایی میانگین و برای از امحتو

  .سنجیده شد ضریب آلفای کرنباخ
  
  های پژوهش یافته

های انسان رضامند  نشانه ،»خیرباوری در رضامندی تأثیر«ویژه نظریه  با بررسی آیات و روایات و به
های اسـتخراج شـده، در اختیـار  محتوا، مفاهیم و گویـهبه دست آمد. برای بررسی روایی وابسته به 

نقد و نظر آنان در نهایـت تعـداد  بنابربیان شد.  ٢و  ١آن در جدول  فرایندکارشناسان قرار گرفت که 
  گویه برای اجرای نهایی آماده شد. ۴٨

  شد. سپریروایی سازه مقیاس با تحلیل عاملی سنجیده شد که در مجموع مراحل زیر 
 آنهـا MSA که هایی گویه و شد بررسی MSA جدول قطر و انجام موقت عاملی تحلیل نخست،

 به. رفت کنار ۴٧ و ۴٢ ،۴١ ،۴٠ ،٣١ ،٢۶ های گویه مرحله این در که شدند حذف بود، ۶/٠ از کمتر
 ها گویـه ایـن حـذف با. داشتند سنجش مورد موضوع با کمتری ارتباط ها گویه این گفت توان می نوعی
 درونـی پیوسـتگی کـه نیـز ٢٨ و ٢۴ گویه دو ادامه در. یافت ارتقا ٨١۶/٠ به ٧۵٨/٠ از KMO مقدار
 مانـده بـاقی گویه ۴٠ روی بر مجموعاً  عاملی تحلیل و شدند گذاشته کنار داشتند، مقیاس کل با کمی
  . است شده گزارش برداری نمونه کفایت و بارتلت آزمون نتایج ،٣ جدول در. شد انجام
  

  و نتیجه آزمون کرویت بارتلت KMO: مقدار ٣جدول 

  یدرجه آزاد  یسطح معنادار   بارتلت یتآزمون کرو ی،مقدار مجذور کا  حجم نمونه یتکفا
٨١۶/٣٩٣ ٠/۴ ٧٨٠  ٠٠٠/٠  

  
اسـت کـه کفایـت  ٨١۶/٠برداری برابر بـا  شود شاخص کفایت نمونه طور که مشاهده می همان

  دهد. حجم نمونه برای تحلیل عوامل را نشان می
امـا معمـوًال ایـن  ،های پیشنهادی براساس مقدار ویژه باالتر از یک، یازده عامل بود تعداد عامل
  دهد. عامل را پیشنهاد می هشتبرآورد بوده و نمودار سنگریزه نیز  مالک دارای بیش



      ٣۵   و... اسالم منظر از زندگی از  رضایت مقیاس هنجاریابی و ساخت 

  

  
  ها  دست آوردن عاملبه  یبرا یزه: نمودار سنگر ١نمودار 

 عامل ١٠ تا ۵ ،۴ ،٣ با عاملی تحلیل مقیاس، های پرسش تعداد با متناسب ای نتیجه آوردن دست به برای
 تحلیـل در هسـتیم، گویـه پـنج یـا چهـار به نیازمند کم دست عامل هر برای اینکه به توجه با. شد انجام
 یا بود استاندارد میزان از کمتر مانده باقی های گویه تعداد ها عامل از برخی برای پنج، از باالتر های عامل
 تناسب نظر به عامل، پنج و چهار سه، با عاملی تحلیل نهایت در. آمد می وجود به حد از بیش اضافی بار

 تحلیـل ها، عامل محتوای و ظاهری نتایج مقایسه و یک هر انجام با داشت؛ سؤاالت تعداد با که بیشتری
  .شد انتخاب مورد، همین و بود برخوردار بهتری درونی تناسب و انسجام از عاملی سه
  

  یک ها و بار عاملی هر : نمودار تحلیل سه عاملی، گویه۴جدول 

  هایهگو  ١عامل  ٢عامل ٣عامل
٧٠۴/٠  r45 

٣٢۵/٠٧٠۴/٠ r37 
۶٨٨/٠ r9 

۴۶۴/٠۶۶٧/٠ r48 
۴۴١/٠۶١٧/٠- r17 

٣٧٧/٠۶١٢/٠ r32 
٣٢٩/٠۶١١/٠ r22 

۴٠٨/٠۵۴٨/٠- r43 
۵١۵/٠۵٣٧/٠ r23 
٣٢١/٠۵٣۴/٠ r27 

۴٢٠/٠۵٢١/٠- r5 
۴۵٢/٠ r21 
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  هایهگو  ١عامل  ٢عامل ٣عامل
٣٨٨/٠ r8 

٣١۴/٠٣۴٠/٠ r16 
٣٢٧/٠- r11 

۶۶۶/٠ r36 
۶٣٠/٠ r6 
۶١۶/٠ r25 

۵٧٩/٠-۵٩٣/٠ r20 
۵٨۴/٠ r19 
۵٧٨/٠ r1 
۵٣٠/٠ r4 
۵١٨/٠ r12 
۵٠١/٠٣٨٨/٠ r39 
۴٨٧/٠ r3 
۴۴٠/٠٣٣۴/٠ r2 
۴٢۶/٠ r15 
۴١۴/٠٣۴٢/٠ r44 

٣۴٧/٠-۴٠۶/٠ r18 
۴٠٢/٠٣٨۶/٠ r38 

٧٣٨/٠ r30 
۶٣٢/٠ r29 
۶١٧/٠ r13 
۵۵٧/٠-۴٣٣/٠ r10 
۵۵۵/٠ r35 
۵۴۵/٠ r46 
۴۵۶/٠- r14 
۴٣٧/٠٣١٢/٠- r34 
۴٢۴/٠ r7 
٣٩٢/٠ r33 

  بیان شده است. ۵گانه در جدول  های سه مربوط به عاملاطالعات 
  

  : میزان درصد واریانس هر عامل از واریانس کل۵جدول 

  عامل یانسدرصد وار یدرصد تجمع
  اول١۵/١۵٠۴۴/٠۴۴
  دوم٣۶١/٢٩٣١٧/١۴
  سوم١١/۴٠۴٠۶/٧۶٧

  
درصد واریانس ٧۶٧/۴٠ توانند میشود، سه عامل مذکور در مجموع  طور که مشاهده می همان

  کل مقیاس را تبیین کنند.
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  یک از آنها ها و بار عاملی هر : عامل۶جدول 

  ٣عامل ٢عامل ١عامل
  یهشماره گو  یبارعامل  یهشماره گو  یبارعامل  یهشماره گو  یبارعامل
٧٠۴/٠  ۴۵ ۶۶۶/٣ ٠۶ ٣٠  ٧٣٨/٠  
٧٠۴/٣٧  ٠ ۶٣٠/٠ ۶ ۶٢٩  ٣٢/٠  
۶٩  ٨٨/٠ ۶١۶/٢ ٠۵ ۶١٣  ١٧/٠  
۶۶٧/٠  ۴٨ ۵٢٠ ٩٣٠ ۵۵١٠  ٧/٠  
۶١٧  -١٧/٠ ۵٨۴/١٩ ٠ ۵۵۵/٣  ٠۵  
۶٣٢  ١٢/٠ ۵١ ٧٨/٠ ۵۴۵/٠  ۴۶  
۶٢٢  ١١/٠ ۵٣٠/٠ ۴ ۴۵۶/١  ٠۴  
۵۴٨/٠-  ۴٣ ۵١٢ ١٨/٠ ۴٣  ٣٧/٠۴  
۵٢٣  ٣٧/٠ ۵٣٩ ٠١/٠ ۴٢۴/٧  ٠  
۵٣۴/٢٧  ٠ ۴٣٣  ٣٩٢/٠ ٣ ٨٧/٠  
۵٢١/٠-  ۵ ۴۴٢ ٠/٠     
۴۵٢١ ٢/٠ ۴٢۶/١ ٠۵     
٨  ٣٨٨/٠ ۴١۴/٠ ۴۴     
٣۴١  ٠/٠۶ ۴٠۶/١٨ ٠     
١١  -٣٢٧/٠ ۴٣٨ ٠٢/٠     

  
ها و مشـورت بـا  هـا بـود کـه پـس از بررسـی گویـه گام بعدی انتخاب نام مناسب بـرای عامل

  ها انتخاب شد: های زیر برای عامل کارشناسان، نام
 گویـه چهـار کـه دارند قرار اول عامل در گویه ١۵ تعداد شود، می مشاهده که طور همان: اول عامل

 تعامل و جامعه با ارتباط در سو یک از توان می را ها گویه محتوای. دارند منفی بار) ١١ و ۵ ،۴٣ ،١٧( نیز
 عامـل، ایـن های گویـه محتـوای بـر حـاکم کلی روح. کرد ارزیابی دیگران با حدودی تا و جامعه با فرد

 رو روبـه کـه آنچـه بـا یـا دارد که آنچه از رضامندی. کند می تداعی را موجود وضعیت از رضایت نوعی
 از و دارد ارتبـاط آنهـا با که هایی پدیده و دارد قرار آن در که وضعیتی به نسبت فرد دیگر عبارت به است؛
 بـا رابطـه دینـی، دسـتورات دیـن، قـوانین، سیاسی، حاکمیت کند؛ می زندگی آن در که ای جامعه جمله

 و منفعـت اینهـا همـه در گویـا. دارد مثبـت نگـاهی خود، مورد در حتی و خود به دیگران نگاه دیگران،
. اسـت کرده هماهنگ آن با را خود و داده رضایت آنها به که یابد می و کند می احساس خود برای خیری

  .شد انتخاب اول عامل برای خیریابی مهارت یا خیریابی هنر عنوان توضیحات، این به توجه با
 بـه توجـه بـا. هستند جهت هم و همسو همگی که دارد قرار گویه ١۵ دوم عامل در جمعاً : دوم عامل

 و کمـی لحاظ از عامل ترین مهم توان می را عامل این زندگی، از  رضایت با مرتبط های زمینه بندی حیطه
 گیرد؛ می دربر را مؤلفه هشت مجموع از مؤلفه چهار عامل این های گویه که ترتیب این به دانست، کیفی
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ها بخشی از حیطه اول بـا عنـوان قضـا و قـدر الهـی و  به عبارت دیگر محتوای مندرج در این گویه
ها  تر به محتوای گویـه شود. با نگاهی دقیق تقریبًا همه حیطه دوم با عنوان عملکرد فردی را شامل می

گـرفتن  که در مـورد امکانـات زنـدگی بودنـد و در نظـر ٣٩و  ١٢، ۶های  بدون در نظر گرفتن گویه
توان نوع عملکرد فرد در حوزه ایمـان و دینـداری را  ها، می مؤلفهمجموعه اسناد مرتبط با هر کدام از 

عنـوان عامـل دوم عملکـرد  سببها در نظر گرفت. به همین  در میان همه گویه قدر مشترک عنوان به
  منانه انتخاب شد. ؤم

کـه بـار  ١۴و  ١٠های  گویه تشکیل شده است که بـه غیـر از گویـه دهعامل از  این: سوم عامل
عـاملی و  ، بـار١٠دهند. البته گویـه  ها محتوای واحدی را تشکیل می عاملی منفی دارند، بقیه گویه

تواند در آن عامل نیـز تبیـین شـود. در مجمـوع،  همبستگی محتوایی باالیی با عامل دوم دارد که می
های دینـی  مؤلفـهی کـه از طور ؛ بهمصداق بیرونی، تنوع قابل توجهی دارد ها از لحاظ محتوای گویه

گیـرد،  مـی گرفته تا امکانات زندگی، خانواده، روابط و رویدادهای زندگی و حتی جنسـیت را دربـر
 مؤلفـهگذاشتن تکثرات و مصادیق بیرونی و متمرکز شدن بر نگرش خود فرد نسـبت بـه  باید با کنار

کرد. نارضایتی از وضـع موجـود و نفـی آن  ها پیدا اشتراکی در میان همه گویهاصلی هر گویه، وجه 
ها ردپـایی از آن  تقریبًا تنها مفهومی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در محتوای همه گویه

ای کـه آرزومندانـه وضـعیت نـاموجود را  وجود دارد. در نگاهی دیگر و با در نظر گرفتن چند گویـه
ها در نظـر  وجه مشترک غالـب گویـه عنوان بهگرایی را نیز  طلبی یا َاَمل توان افزون می کنند، طلب می
وجـه مشـترک همـه  عنوان بهتری را  تر و شامل کامل ،تر شاید بتوان مفهوم دقیقاین، با وجود  ؛گرفت
ه گرایی رضـامندان گرایانـه یـا واقـع رسد عنـوان شـناخت واقع می به نظر پسها در نظر گرفت.  گویه

  های این عامل باشد.  تواند دربردارنده مضمون همه گویه مفهوم جامعی است که می
ها  ها، میزان همسانی درونی گویـه مقیاس برای بررسی پایایی مقیاس در هر یک از خرده: پایایی

بـه دسـت آمـد؛ آلفـای  ٩٢١/٠با استفاده از آلفـای کرونبـاخ محاسـبه شـد. آلفـای کـل مقیـاس 
، و ٨۴٧/٠، عملکـرد رضـامندانه ٩٠۵/٠ز به ترتیب برای خیربـاوری رضـامندانه ها نی مقیاس خرده
دهد که مقیـاس از پایـایی بـاالیی  به دست آمد. نمرات آلفا نشان می ٧٧٧/٠گرایی رضامندانه  واقع

که نزدیک  ٢٨و  ٢۴را بسنجد. در این مرحله دو گویه  از زندگی رضایت تواند  برخوردار است و می
  حذف شدند. ،دادند ها با کل مقیاس را کاهش می مقدار همبستگی گویه به صفر بود و

های زیر نیز به دست آمد: سن در عامـل اول و دوم و بـرخالف عامـل  در پژوهش حاضر، یافته
 رابطـه زنـدگی از  رضـایت بـا جنسـیت همچنـین دارد؛ زنـدگی از  رضایت با معناداری رابطه سوم،

تواند بـا  می ترند که ها راضی ها مردها نسبت به زن همه عامل در که طوری به است، داشته معناداری
ها در هر سه عامل نمره باالتری نسبت  هلأنگری مردانه و جزءنگری زنانه تبیین شود. مت توجه به کل
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 کـه افـراد بـا ای گونه ؛ بهبه مجردها دارند. وضعیت تحصیلی با هر سه عامل رابطه معناداری داشت
بیشتری نسبت به افراد دارای لیسانس هسـتند. شـاید  از زندگی رضایت لیسانس   مدرک دیپلم و فوق

آن، انتظـارات کمتـر  دنبـال  و بـه باشد میبتوان گفت که تحصیالت کمتر با انتظارات کمتری همراه 
  بیشتری را به همراه دارد. از زندگی رضایت 

  
  گیری بحث و نتیجه

اسـتخراج و تحلیـل محتـوا  از زندگی رضایت محورهای  انعنو بهتشابه آنچه که از درون متون دینی 
  دهد که این دو با هم تناسب دارند. می با آنچه که از تحلیل عاملی به دست آمد، نشان ؛شد

 تـوان می زنـدگی از  رضـایت مفهـوم مـورد در شـده انجام های بررسی و روایات آیات، مجموع از
گاهانه انتخاب و پذیرش مفهوم سه در را زندگی از رضایت اصلی های مؤلفه  انتخاب=  اذن+  اختیار( آ
گاهانه و آزادانه  و) اسـت خداونـد جانـب از کـه مقدراتی همه به خوب احساس داشتن( خشنودی ،)آ
 و خشـنودی اختیـار،( کـرد خالصـه) تشـریعی و تکـوینی مقـدرات با هماهنگی و موافقت( اطاعت
 بـر کـردن عمـل و آن از خشـنودی و ناخوشایند و خوشایند مقدرات پذیرش دیگر، بیانی به ؛)اطاعت
 در ها انسـان کـه باشـد می ناخوشـایندی و خوشـایند مقـدرات مفهـوم سـه این موضوع. است آن وفق

 نتیجـه در نارضـامندی یـا رضـامندی و کنند می ارزیابی را آنها شده، رو روبه آن با زندگی های موقعیت
  .شود می حاصل ارزیابی این

گاهانه، خشنودی و اطاعت را به ترتیب سـه  از لحاظ شکلی می  مؤلفـهتوان سه مفهوم پذیرش آ
از  رضـایت دانست. البتـه از آنجـا کـه مفهـوم  از زندگی رضایت شناختی، عاطفی و رفتاری مفهوم 

  مؤلفـه تـوان می ،در واقع مربوط به نوع ارزیابی و مواجهه انسان با رویدادهای زندگی اسـت زندگی
 تـوان می را زندگی از  رضایت دیگر، عبارت به کرد؛ معرفی زیربنایی و اصلی مؤلفه عنوان به را ناختیش

 مؤلفـه زنـدگی، از  رضـایت اساسـی و زیربنـایی مؤلفـه. دانسـت روبنایی و زیربنایی های مؤلفه دارای
 ارزیـابی، نظـام ایـن برآینـد و نتیجـه. اسـت خیرباوری بر مبتنی فرد ارزیابی نظام همان یا آن شناختی
 موجـود خیـرِ  در کـه منفعتـی بـه توجـه بـا فـرد کـه معنا این به است؛ زندگی رویدادهای در خیریابی

 خیـرآوری راسـتا، همـین در و کنـد می آنهـا کـردن فعـال و کشـف بـه اقـدام بیند، می خود زندگی  در
). ١٣٩۵ پسـندیده،( دهد می رخ ها موقعیت این در مناسب پاسخ و واکنش عنوان به) مؤمنانه  عملکرد(
شود  شناختی شروع میفرایند از این  از زندگی رضایت واقع نقطه آغاز حرکت به سمت احساس  در

بودن مقدرات الهـی در کنـار واکـنش  که رفتار متناسب با خود را نیز در پی دارد و باورمندی به خیر
  رساند. میمناسب به آنها، انسان را به احساس رضامندی مورد نظر دین 

گونه که قاعده مثلث  بدین ؛توان بر روی شکل هندسی مثلث ترسیم کرد را می از زندگی رضایت 
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بایـد تعریفـی  از زنـدگی رضـایت که هر فردی برای رسیدن به است  به معنای این وگرایی  ُبعد واقع
ن تعریِف واقعی خود های وابسته به آن داشته باشد. ای و زمینه از زندگی رضایت مبتنی بر واقعیت از 
شناسی مفهوم رضامندی است که به ماهیـت  سو متمرکز بر واقعیت از یک ؛شود دو ُبعد را شامل می

از سـوی دیگـر و در بعـد دوم بـه  و شـود مربوط می از زندگی رضایت و شناخت درست از چیستی 
رد متناسـب بـا شـرایط هر ف از زندگی رضایت به این معنا که  ،شرایط و موقعیت خود فرد اشاره دارد

  خورد. درونی و بیرونی او رقم می
بلکه از اهداف میانی  ،هدف غایی مطرح نیست عنوان بهدر رویکرد دینی دستیابی به رضامندی 

بـر  افـزونافتد کـه  منانه اتفاق میؤدر بستر زندگی م از زندگی رضایت در زندگی است. در مجموع 
هـای زنـدگی را  منـدی از سـایر نعمت ط در زنـدگی، بهرهنتایج دنیوی مانند آسایش، آرامش و نشـا

که همـه اینهـا در کنـار  کند میتر  های متداول در طول زندگی را آسان تر و تحمل سختی بخش لذت
بخشـد. امـا همـه اینهـا وجـِه  هم، دستیابی به اهداف و موفقیت در زندگی را تسهیل و سـرعت می

ودن یا نبودن فـرد اتفـاق بتواند فارغ از دیندار  که می است از زندگی رضایت دنیایِی داشتن احساس 
بودن فرد متغیـر اسـت. بـا ن اگرچه دامنه و عمق احساس رضامندی نسبت به دیندار یا دیندار ؛بیفتد

ای است کـه همزمـان بـا زنـدگی دنیـایی فـرد  برای شخص دیندار زمینه و استعداد بالقوهاین وجود 
منانـه ؤمنانـه کـه در زنـدگی مؤهای عملکرد م مؤلفهبا توجه به  و درستتواند با حرکت در مسیر  می

ای نیـز در حیـات پـس از مـرگ  بر عمق بخشیدن به احساس رضامندی، بهره افزونمشخص شده، 
ای برای حیات جاویدان پـس  مقدمه عنوان بهو در رویکرد دینی زندگی دنیایی  کندبرای خود کسب 

هـای بنیـادین  و از تفاوتدارد ین نکته اهمیت باالیی ). ا١٣٨۴شهری،  ری (محمدی استاز مرگ 
  شود.  شمرده می
. باشـد متقابـل توانـد می دو ایـن تـأثیر و اسـت رفتاری و شناختی مقدمات نتیجه زندگی از  رضایت

 یکـی که گونه همان دارد؛ ای کننده تعیین نقش نیز عملکرد انسان، نگاه نوع بر افزون دینی نگاه در خصوصاً 
) ١٨٨ ،١٧٣ ،١۶٨ بقـره، ؛١۶ تغابن، ؛۵٩ نساء،( فردی عملکرد به زندگی از  رضایت گانه سه ابعاد از

 نشـان ِصـرف شـناختی مهـارت یـا احساس یک از بیشتر را زندگی از  رضایت که یافت اختصاص
  ).١٣٩۵ پسندیده، ؛١٣٩١ براتی، و گلزاری پسندیده،( دهد می

 گرایانـه واقع شناخت و رضامندانه عملکرد رضامندانه، خیریابی عامل سه شد، اشاره که طور همان
 از  رضـایت مثلث ضلع سه عنوان به توان می را سه این که است زندگی از  رضایت متغیر کننده بینی پیش

 شـناخت قاعـده روی بـر خیربـاوری، نظریـه بر مبتنی زندگی از  رضایت مثلث. گرفت نظر در زندگی
باید  نخستمطلوب،  از زندگی رضایت به این معنا که برای رسیدن به  .است شده استوار گرایانه واقع

بـه صـورت دقیـق  از زنـدگی رضـایت سو ماهیت، دامنه و محدوده حقیقی مفهوم و مصداق  از یک
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های فردی و محیطی مورد نیاز، مـرتبط  و از سوی دیگر و در ارتباط با خود فرد، زمینه شودمشخص 
حقیقی و متناسب با  از زندگی رضایت فراهم گردد تا هر فردی بتواند  زندگیاز  رضایت و متناسب با 

آورد. ابزار تشخیص و تحدید این محدوده با توجه بـه  به دستهای فردی و محیطی خود را  ظرفیت
  گفته در مبانی نظری بر عهده مقدمات هستی شناختی و انسان شناختی است. مقدمات پیش

  
  

  

   

  
حقیقتی موجود توسـط خداونـد متعـال خلـق و تقـدیر شـده اسـت  عنوان به از زندگی رضایت 

). این حقیقت موجود، سازوکاری مشخص و تابع قواعدی ثابت در عالم هسـتی ١٣٨۴(پسندیده، 
پذیری احساسات و عواطف انسـان از تأثیرتوان به تابعیت و  و وجود انسان است که از آن جمله می

وجود نظام ارزیابی در ساختار وجودی انسان و گـرایش )، ١٣٩۵شناخت و محتوای افکار او (ریو، 
بدون در نظـر گـرفتن واقعیـات  .ق)١۴١٣، اصفهانی ها به سوی خیر اشاره کرد (راغب فطری انسان
 و ظرف تحقق آنکه همان انسـان اسـت، تحقـق رضـامندی در از زندگی رضایت مفهوم  موجود در

از  رضـایت گرایانه و متناسب با سـاختار وجـودی انسـان از  واقع، اتفاق نخواهد افتاد. تعریف واقع
طور که  است. همان از زندگی رضایت  نخستو قرار گرفتن در راستای تحقق آن، مفهوم ُبعد  زندگی

  بیشتر ساختاری تکوینی دارد. از زندگی رضایت این ُبعد از  ،است مشخص
منانـه بـه ترتیـب دو نـوع عملکـرد ؤعملکرد رضامندانه منطبق بـا زنـدگی م مهارت خیریابی و

هستند. تعیین مصادیق خیر بـرای انسـان و  از زندگی رضایت مثلث  کننده شناختی و رفتارِی تکمیل
دو وظیفه اصلی است که بـر عهـده دیـن  عنوان بهنشان دادن مسیر دستیابی و تحقق خیر در زندگی، 

های مختلف زندگی و تحدیـد  ها و موقعیت سو با تعیین مصادیق خیر در حوزه کدین از ی ؛قرار دارد
رسـاند و از سـویی دیگـر بـا توجـه بـه دو  مـی محدوده آنها، احتمال انتخاب اشتباه افراد را به صفر

 تبدیل خیر مقّدر به خیـر محّقـق موجبکه  را ای بودن خیر (مقدر و محقق) واکنش مناسبی مرحله
تر، دین از یک طرف  به عبارت ساده ؛کند می افراد را به سمت انجام آن هدایت مشخص و، شود می

دهد و از این راه، خدمت بزرگـی  می مصداق حقیقی خیر و از طرف دیگر راه دستیابی به آن را نشان
توان ارتباط محکمی بین این  . با توجه به این دو میکند می ها به تحصیل سعادت و رضامندی انسان

عملکرد مؤمنانهیریابیهنر خ

گرایانهشناخت واقع

زندگیازرضایتمثلث
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ارتباط وثیقی بـا ُبعـد  از زندگی رضایت دو ُبعد از این  و به سخن دیگرو دینداری پیدا کرد  دو عامل
 باشـد و تنهـا میتشریعی دین دارند. ناگفته پیدا است که مقدمه خداشناسی جاری در این مقدمات 

  گیرد.  می یک مقدمه جدا، موضوع بحث قرار عنوان بهبه اقتضای بحث نظری، 
 )رضامندانه/  مؤمنانه( رفتار یا عملکرد) + خیریابی( مهارت) + گرایانه واقع( شناخت= زندگی از  رضایت

  مشابه تمایز دارد:  های پژوهشهای زیر با  این تحقیق در زمینه
تحقیقـات مشـابه بـه یکـی از از زندگی، زیـرا بیشـتر  رضایت موضوع قرار دادن مفهوم کلی  .١

  ؛اند های آن پرداخته جنبه
ها در حـالی کـه  استفاده از منابع دینی و مالک و معیـار قـرار دادن آنهـا در اسـتخراج گویـه .٢

  ؛اند های گذشته بدون توجه به منابع دینی بوده یا ساختاری التقاتی داشته بسیاری از نمونه
بر مبتنی بودن بر منابع دینی، این تحقیق براساس نظریه و چارچوب نظـری مشـخص  افزون .٣

  ؛ه که این کار به نوعی آن نظریه را نیز به آزمون گذاشته استانجام شد
 مقـدرات یـا زندگی های موقعیت کنار در انسان اختیار و اراده نقش به متوازن نگاه پژوهش این .۴

 .است کرده لحاظ را زندگی از  رضایت در آن مستقیم تأثیر و انسان عملکرد و داشته
های دیگر در حوزه علوم  و دقت در مراحل اجرا، همانند پژوهش با وجود تالشپژوهش حاضر 

نظر گرفته شود. جامعه آماری این پـژوهش  که باید در است بوده رو روبههایی  با محدودیت انسانی
الزم اسـت بـرای تعمـیم  کـهدادنـد  می را افراد شاغل در کارخانجات گروه صنعتی انتخاب تشکیل

  تر افراد جامعه استفاده کرد. های معِرف از نمونه نتایج جانب احتیاط را رعایت و
با هدف اعتباریابی بیشـتر در  پرسشنامهشود  همچنین برای تکمیل و تداوم پژوهش، پیشنهاد می

های مذهبی، تحصیلی، جنسیتی، سنی و... به صورت همزمـان اجـرا و  دو یا چند جامعه با تفاوت
  تراز بررسی شود. ی همها نتایج به دست آمده با یکدیگر و با آزمون

متغیری است که پیامدهای مادی و اخروی فراوانی در زنـدگی انسـان دارد و  از زندگی رضایت 
توجه به فراهم شـدن زمینـه بـرای  این اساس و با . برکار رود  به شناسی تواند در مداخالت روان می

های عملی بـه منظـور افـزایش میـزان  ای و تکنیک های مداخله های آینده، الزم است برنامه پژوهش
  استخراج شوند و برای ایجاد یا تقویت آن، به افراد آموزش داده شود. از زندگی رضایت 
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                        ١٣٩٨بهار و تابستان /٢۴ش /١٣س/ شناسی روانو  اسالم مطالعات   ۴۶

 

  ی)سؤال ۴٠( (راز) بعد از تحلیل عاملی پرسشنامه نهایی رضایت از زندگی

  عوض شده است. سؤالحذف و جای چند  سؤال، هشت راز پرسشنامهدر نسخه نهایی 
  

  شماره ........                                                  »یبسمه تعال«
کـه بـا هـدِف  هاسـت یهاز گو یا مجموعـه یـد،رو دار یشآنچـه پـ ی،برادر / خواهر گرام با سالم و احترام؛

شده اسـت. لطفـًا  یمتنظ یاسالم یها براساس آموزه ی،افراد از ابعاد مختلف زندگ یرضامند یزانسنجش م
شـما دارد.  یفعلـ یتوضعمطابقت را با  یشترینکه ب یدرا انتخاب کن ای ینههر جمله، گز یقدق ۀبعد از مطالع

 ینمطالعات د یشبردکار، ما را در پ ینا یشدن در ثواب معنو یمصادقانه شما بزرگوار، عالوه بر سه یهمکار
 یکسـ یقیناً  یست،ن یبه نوشتن اطالعات شخص یازین ینکه. ضمنًا با توجه به انماید یم یاری یشناس و روان

گاه نخواهد شد.    از نظرات شما آ
  .یدپاسخ نده ٣٠و  ٢۵، ٢٠، ١۵به سؤاالت  یدخواهشمند است، اگر مجّرد هست توجه:

  »شما یبرا ها ینبهتر یبا سپاس فراوان و آرزو«
  .ییدفرما یلرا تکم یرلطفًا اطالعات ز

  مجرد     متأهل    هل: تأ یتوضع   شغل:          :   یالتسطح تحصزن             : مرد     یتجنسسن:   
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            با خداوند دارم. ی. رابطه و انس خوب١
            .میآ یکنار م یبا مشکالت زندگ ی. به راحت٢
            دارم. یگرانبا د یا . روابط خوب و سازنده٣
            من رقم زده است. یبرا ی. خداوند، سرنوشت خوب۴
            داشت. یخوب یزندگ توان یهم م ین. امروزه، بدون وجود د۵
            .ام یراض کنم، یم یکه در آن زندگ یا . از خانه۶
            .نداشت وجود یزندگ در یمشکل و یسخت چی. کاش ه٧
            .دهم یرا به خواندن قرآن/ دعا/ مناجات اختصاص م یروز وقت . در شبانه٨
            .کنم یم یزندگ یدر جامعه اسالم ینکه. خوشحالم از ا٩
            باز هم ارزشش را دارد. هایش، ی. به نظر من، ازدواج، با همه مشکالت و سخت١٠
            .کنند یرفتار کرد که آنها با ما رفتار م یطور همان یدبا یگران. با د١١
            .کنم یم یزندگ یخوب یط. در مح١٢
            سخت است. یمدارد، برا یماد های ینهکه هز ینیدستورات د ی. عمل به برخ١٣
            انسان شود. یخوب است که موجب رشد و تعال یا رابطه ی،. در روابط اجتماع١۴
ام  نکـرده یدر مجموع، در قبال همسر و فرزندانم کوتـاه ینکه. خوشحالم از ا١۵

  ).ین(مخصوص متأّهل
          



      ۴٧   و... اسالم منظر از زندگی از  رضایت مقیاس هنجاریابی و ساخت 

  

            .هستم یصبور انسان ،یزندگ مشکالت و ها ی. در مواجهه با سخت١۶
            را انجام ندهم. ینیدستورات د یبرخ توانستم ی. کاش م١٧
            است. یعیکامًال طب ی،و مشکالت در زندگ ها ی. وجود سخت١٨
            ام. کرده یزندگ. در اکثر موارد، مطابق با اعتقاداتم ١٩
            ).ین(مخصوص متأّهل ام ی. از عملکرد خود در انتخاب همسر، راض٢٠
            .دانم یسودمند م یزندگ یها را در همه جنبه ینی. عمل به دستورات د٢١
            .کنم یم یتکه در جامعه وجود دارد، احساس امن یتی. از وضع٢٢
            .شناسند یم مانیباا و معتقد یفرد عنوان به را من گران،ی. د٢٣
            ).کنم ی(= عمل م گذارم یجامعه و کشورم، احترام م ین. به قوان٢۴
با همسرم دارم (مخصوص  بخشی یترابطه خوب و رضا ها، ینه. در همه زم٢۵

  ).ینمتأّهل
          

            ندارم. یحس خوب ینیدستورات د ی. نسبت به برخ٢۶
            .کردم یم هیته خواست یداشتم تا هرچه دلم مقدر پول  . کاش آن٢٧
            .کنم یشرکت م ها یماییدر مراسم و راهپ یدفاع از نظام اسالم ی. برا٢٨
 آن سـمت بـه دیشـا نداشـت، نـهیهز و دردسر همه نیا تیجنس ریی. اگر تغ٢٩
  .رفتم یم

          

            ).          ین(مخصوص متاّهل کردم یم یشتری. کاش در انتخاب همسر دقت ب٣٠
            .کنم یم شک خداوند حکمت در ،یزندگ سخت یها تی. در موقع٣١
            هستم. یانسان شاکر و قدردان  ی،االه یها . نسبت به نعمت٣٢
            .کنم یدفاع م ی. هرطور بتوانم از نظام اسالم٣٣
            .  دهم یم یحترج یشخص یها را برخواسته ینید یارهایمع ی،. در زندگ٣۴
            .ام یراض  که دارم، ی. از شغل٣۵
از اسـالم)  یـر(غ یگـرید یـننداشـت، د یـادیو مشـکالت ز ینـه. اگر هز٣۶

  .کردم یم انتخاب
          

            .بندمیپا یاخالق یدهاینبا و دهایبه همه با ی. در زندگ٣٧
            .یمدار ی. حکومت خوب٣٨
            .آمدم یم ایدن به یگری. کاش در خانواده د٣٩
            .ام         یراض کنم، یم یکه در آن زندگ یا . در مجموع، از جامعه۴٠
 


