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  مقدمه

بحـث  ویژه ، بـهپرسش از معنای زندگی دغدغه فکری نوع بشـر اسـت و ایـن موضـوعطور کلی،  به
ی همچـون باسـتان گرفتـه تـا شـعرای از فیلسوفان یونـان ؛ن در طول تاریخ بشریت بوده استامتفکر

گویی بـه آن در دوران جدیـد بـه نحـوه پاسـخامـا  ،)١٩۶٣فرانکـل ( مانندشناسانی  روانمولوی و 
طور عام بـه ارزش و هـدف در زنـدگی  معنا بهتری مورد توجه قرار گرفته است.  جدی صورت خیلی

  ). ٣، ص٢٠٠۶(استیگر،  اشاره دارد
توجه بیش از اندازه در رفع نیازهای مادی و غفلت از نیازهای معنوی و روحـی انسـان در دوران 

که ریشه در پـوچ است جدید سبب بروز مشکالت بزرگی در زندگی به ظاهر سرشار از رفاه او شده 
فرانکل سرخوردگی از معنای خـوب بـه خـأل وجـودی  به نظرو بیهوده انگاشتن نظام آفرینش دارد. 

، و همکـاران دونالـد تفـاوتی و خسـتگی همـراه اسـت (مـک معنایی و بی که با حس بی انجامد می
 ). ٢، ص٢٠٠٧

   زیر وجود دارد: های درباره معنای زندگی دیدگاه
وجود یک فرد، پیگیری اهداف بـرای نیـل بـه  مندی درانسجام و هدف :زندگیهدفمندی در . ١

  ؛)۶۶ص، ١٣٩٠آنها و داشتن یک حس تحقق اهداف ارزشمند (ادواردز به نقل از بیات،
  ؛باشد کننده نوعی ارزش میشکار) مفهوم معنای زندگی آ٢٠١٣بنا به اعتقاد متز ( :ارزش. ٢
تواند سه معنـا داشـته  معنای زندگی می :کارکرد زندگیهدفمندی درزندگی همراه با ارزش و . ٣

  .)٢ص ،٢٠٠٧ ،دونالد و همکاران ی و کارکرد زندگی (مکباشد، ارزش زندگی، هدف زندگ
ای و شخصـی  همچنین معنای زندگی را دارای پنج بعـد عـاطفی، انگیزشـی، شـناختی، رابطـه

) مشـخص ١٩۶٣توسط فرانکل ( ). البته بعد انگیزشی معنای زندگی١ص ،١٩٩٨(ونگ،  دانند می
  ترین انگیزه انسان است.  شد. وی معتقد بود که دستیابی به معنای زندگی مهم

معنای زندگی به دو رویکرد درونی و بیرونی تقسیم شده اسـت. برداشـت از معنـا  ،این بر افزون
اشـد. ایـن دیـدگاه اش ب معنای زنـدگی خالق و سازندۀ امر درونی این است که خود انسان، عنوان به

). پـارک و ٢۵، ص١٣٩٣، 1(کاتینگهـام مدرن داشـته اسـت رهنگ مدرن و پستتأثیر بسیاری بر ف
 ،بینند به منظور توضیح اینکه افراد چگونه معنا را به ویژه در واکنش به استرس می )١٩٩٧( فولکمن

کند. معنـای جهـانی  اند که معنای جهانی را از معنای موقعیتی متمایز می چارچوبی را طراحی کرده
به اهداف و مفروضات اساسی باورها و انتظـارات مـردم در مـورد جهـان اشـاره دارد و دربرگیرنـده 

ی اما معنـای مـوقعیت ،باورهایی در مورد نظم زندگی با دنیا و همچنین اهداف زندگی شخصی است
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به تعامل باورها و اهداف جهانی فرد با شرایط خـاص محیطـی اشـاره دارد. آنهـا معتقدنـد معنـای 
جـیم و ( کننـد جهانی تا حد زیادی معنای وضعیت رویدادهای موجود در زنـدگی مـا را تعیـین می

  .)١، ص٢٠٠۶، همکاران
اعتقاد بـه  یمعنا ؛به دین و معنویت مربوط است از نظر برخی اندیشمندان معنای زندگی کامالً 

). ٢، ص١٩٨٠، (یـالومشـود  ود از دین یا معنویـت مشـتق میالگویی از جهان است که به نوبه خ
بلکه موجودی فرامادی است که  ،فرانکل معتقد بود که انسان تنها موجودی زیستی اجتماعی نیست

 دونالـد و مـکباشـد ( های فیزیکـی از طریـق معنـا و معنویـت می قادر به فراتر رفتن از محدودیت
) دین و معنویت را نمونه خوبی از ارائـه معنـای ١٩٩٧(). پارک و فولکمن ١، ص٢٠٠٧، همکاران
ف زنـدگی را فلسفی از درک جهان، رویدادهای ناخوشایند و هـد گیری زیرا جهت ،دانند زندگی می

اعتقـاد ) معتقد بود کـه ١٩۶٠). بوینگنشتین (١ص ،٢٠٠۶ ،(جیم و همکاران دهد رو قرار می پیش
  ).١۵٩، ص١٣٩٠ ،(فرانکل یعنی فهم این نکته که زندگی معنایی دارد ،به خدا

ی دارد کـه از ثرهـای قـوی و مـؤ در رابطه معنا و هدف زندگی، ادیان الهی از جمله اسالم آموزه
رو،  از ایـن ؛)۵۶و ذاریـات،  ١١۵؛ مؤمنـون، ٢۵۶(برای نمونه بقره،  یات قرآن برداشت شده استآ

شناسان  بررسی نظرات روانی دیگر تفاوت دارد. ها معنای زندگی در نگاه اسالمی با دیدگاهتردید  بی
  دهد که: نشان میاسالمی 
. هدفمندی در زندگی همراه با ارزش و کارکرد زندگی است. معنای زندگی به ارزش، هدف و ١

 خار و تعالی و گـذرو ارزش زندگی نیز به معنای احساس احترام و افت شود میکارکرد زندگی مربوط 
با هم باشـند تـا زنـدگی معنـادار همراه و این سه مورد نیز باید  ستکردن از حد و مرزهای زندگی ا

  ؛)۵٨−۵۴ص ،١٣٩٠، شود (بیات
ی زنـدگی در بـرای نمونـه مفـاهیم مهـم معنـا ؛. هدفمندی با مفاهیم دیگر نیز همـراه اسـت٢
اعتقـاد بـه گـذاری بـودن مـرگ . ٣. خداباوری؛ ٢؛ هدفمندی زندگی .١: ند ازا عبارت البالغه نهج

رهـای انجـام اعمـال و رفتا. ۵؛ ها توانـایی درک و تفسـیر عمقـی از پدیـده .۴؛ (جاودانگی انسان)
  ؛)۵١ص ،١٣٩١، کمک کردن به نیازمندان (شجاعی نیایش و اخالقی و معنوی مانند نماز،

جـامع ابعـاد بینشـی، گرایشـی و  معناداری در زنـدگیاست؛ . معنای زندگی دارای چند بعد ٣
تبیـین ، صـحیح بینـی داشتن جهـانند از: ا های این سه بعد عبارت که برخی از شاخصه داردکنشی 

، آرامـش و احسـاس مسـئولیت ینی، تعهـد وب خودبـاوری، خـوشها، امید،  درست شرور و سختی
  ).١٢۵−١١٧ص ،١٣٩۴ ،اطمینان (علیخانی

سادگی و شفافیت (داشـتن درک به این ترتیب است: اول، نه مناابعاد معانی زندگی در زندگی مؤ
؛ دوم، جـدیت و مسـئولیت (مواجهـه مسـئوالنه در برابـر زنـدگی) ؛و ابعاد زندگی) روشنی از اجزا
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شـادی و سـرور  ،پـنجم ؛اهـ گرایش ها و چهارم، انطبـاق بـا خواسـته ؛داشتن زندگی عاشقانه سوم،
وجوه نظری بـه وجـوه عملـی معنـای  بر شناسی، افزون روان). علم ٢۴۴−١٩۶، ص١٣٨٨، (موفق

عملی معنـای زنـدگی  اهمیت نظری و با وجودزمون پرداخته است. آزندگی و ساخت پرسشنامه و 
وجود دارد که بخـش  شناسی روانمشاوره، هنوز ابهامات زیادی در مورد این سازه  و شناسی رواندر 

یی که در ادبیات معنـا در ها . یکی از حوزهشود میتغیر مربوط این م گیری آن به شیوه اندازه از بزرگی
  .)١، ص٢٠٠۶، 1(استیگر آن است گیری ه است، چگونگی اندازهشدتوجه بدان زندگی کمتر 
و  2اسـکنلیی ارائـه شـده اسـت. ها مهو پرسشـنا های زیـادی انجـام شـده باره، پژوهش در این
بنـدی  بع معنایی دارد و در چهار بعد طبقهمن ٢۶ای طراحی کردند که  ) پرسشنامه٢٠٠٩همکاران (

) ٢٠٠٧و همکـاران ( دونالد : خود فرارویی، خودشکوفایی، فرقه مذهبی، خوب بودن. مکشود می
پیشـینه  نخسـتعنوان مقیاس معنای زندگی و توسعه یک نسخه مختصـر و جـامع،  بادر پژوهشی 

 شناسـی رواندانشـمندان  دیـدگاهاز  به تعـاریف معنـای زنـدگیپس از آن زندگی را بررسی کرده و 
  پرداخته و سپس یک سیستم پنج عاملی را برای معنای زندگی معرفی کرده است.

) طراحـی کردنـد کـه سـنجش معنـا در milsای به نـام ( )، پرسشنامه٢٠٠۶جیم و همکاران (
و  : سـازگاری و صـلح، مقاصـدباشـد میها  و شامل این جنبه ستزندگی پس از رهایی از سرطان ا

این پرسشنامه دارای همسـانی  اهداف زندگی، سردرگمی و معنای تضعیف شده و مزایای معنویت.
ی نیز بر روی آن تأیید باشد و تحلیل عاملی اکتشافی و درونی و همچنین روایی همگرا و افتراقی می

آیـتم کردنـد کـه ده تهیه  MLQای به نام  پرسشنامه ،)٢٠٠۶ه است. استیگر و همکاران (شدانجام 
) دارد؛ MLQ-Sجسـتجوی معنـا ( ) وMLQ-Pآیتمی حضور معنـا ( پنجمقیاس همراه با دو زیر

مقیاس جستجوی معنا، میـزان معنـا در زنـدگی را سنجد و زیر ضور، وجود معنا را میمقیاس حزیر
س سـپ آیتم داشته که با استفاده از تحلیل عـاملی اکتشـافی و ۴۴کند. این ابزار ابتدا  می گیری اندازه

  یافته است. کاهشآیتم  دهی به تأییدتحلیل عاملی 
طراحـی کردنـد کـه  SMS) پرسشنامه معنایی روحـانی بـا نـام ٢٠٠۴همکاران ( و 3ماسکارو

به صورتی که هر شخص اند؛  دانستهگستردگی روح  عنوان بهآیتم دارد. آنها معنای روحی را  چهارده
آیتمی به نـام  ۵٧) پرسشنامه ١٩٩٨( 4وونگ. استزندگی، عملکردی دارای هدف که معتقد باشد 

pmp .آیتمـی دسـت  ١٠٢فهرسـتی یی از مردم پرسید و با تحلیل آنها، بـه ها سؤال نخست ساخت
به  ساخته شد تا PMPآیتمی رسید. مدل  ۵٧به پرسشنامه  باخفت. سپس با استفاده از آلفای کرونیا
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و همکـاران  1سـالمتی بپـردازد. کرومبـاخای از سـاختارهای مثبـت و منفـی  بررسی طیف گسترده
و به الهـام از معنادرمـانی فرانکـل طراحـی کردنـد کـه  PILآیتمی با نام  بیست) پرسشنامه ١٩۶٩(

کند هر شخص در زندگی خود به چه معناهایی از زنـدگی رسـیده اسـت. ایـن آزمـون در  تعیین می
  .ستجستجوی اهداف معرفتی و مشخصات نگرشی زندگی ا

آیات قـرآن و روایـات اسـالمی بـه  با تمرکز این بر پژوهشی بیان شده، این ها تحقیق متمایز از
بخشی مفهوم معنای زندگی و با استفاده از متون اسالمی (آیات قرآن و سخنان اولیـای  وضوحدنبال 

ر معنای زندگی دتوجه به ابعاد  بر  افزونهایی استخراج کند که  دین اسالم) است تا از این متون گویه
، مبنا و محتوای اسالمی داشته باشد. این پژوهش به دنبال پاسـخگویی بـه شناسی دیدگاه رایج روان

  زیر است: های پرسش
  هایی تشکیل شده است؟ . مفهوم معنای زندگی طراحی شده براساس منابع اسالمی از چه مؤلفه١
ابع اسـالمی چگونـه . ساختار عاملی مبتنی بر تحلیل عاملی آزمون معنـایی زنـدگی براسـاس منـ٢
  است؟
  آزمون معنای زندگی براساس منابع اسالمی از چه میزان پایایی برخوردار است؟ .٣
  آزمون معنای زندگی براساس منابع اسالمی از چه میزان روایی برخوردار است؟. ۴
  
  پژوهش روش

دانشـجویان  آن تمامپیمایشی استفاده شد. جامعه آماری  در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی و
علـوم انسـانی و فنـی −که در سه دانشکده علـوم پایـه بودند ١٣٩۵دانشگاه آزاد اسالمی قم در سال 

  نفر بود.هزار ١٣مهندسی حضور در حال تحصیل بودند. تعداد این دانشجویان حدود 
کـه بـا توجـه بـه جـدول  ودنـد، تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی قم بپژوهشنمونه 
 وشر. ندشـد نفـر در نظـر گرفتـه  ۴۴٠برخـی از پاسـخگویان، نـدادن پاسـخ نظر بـه و با  مورگان
  . ودای ب ای چند مرحله تصادفی خوشه گیری، نمونه
  

  ابزار پژوهش 

   .ی اسالمیها آموزه براساسساخته در معنای زندگی  پرسشنامه محقق .١
بـرای سـنجش روایـی همگرایـی در ایـن پـژوهش ) کـه MLQپرسشنامه معنـای زنـدگی ( .٢

 ٢٠٠۶در سـال را پرسشـنامه معنـای زنـدگی همکـارانش . مایکل استیگر و پرسشنامه به کار رفت
آیـتم و   پـنجکـدام  مقیاس حضور معنـا و جسـتجوی معنـا اسـت کـه هـرساختند که دارای دو زیر

                                                           
1. crumbaugh  
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مقیـاس اعتبـار زیرو  ٨۶/٠یاس حضور معنـا مقها، اعتبار زیر دارد. طبق پژوهشآیتم  دهمجموع در
مقیاس حضور معنا و جستجوی معنـا آورد شده است. همچنین پایایی زیربر ٨٧/٠جستجوی معنا 

جستجوی معنا را  ١٠و  ٨، ٧، ٣، ٢ی ها سؤال. الزم به ذکر است که ست% ا  ٧٣% و   ٧٠به ترتیب 
دهی سشنامه امتیـازسنجند. در این پر یوجود معنا را م ٩و  ۶، ۵، ۴، ١ی ها سؤالکنند.  ارزیابی می

). روایـی ایـن پرسشـنامه در ٢٠٠۶ ،امتیاز منفی دارد (اسـتیگر و همکـاران ٩ سؤالپیوسته است و 
  ).٢٠١٣ی، (غالم محمد ) به دست آمد٨١/٠( ) و بازآزمای٨۵/٠نباخ(وآلفای کر باایران 
 ١٩٩۵لویبانـد در سـال آن را ) که DASSفرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (. ٣

فـرم کوتـاه  )٢٠٠۵. هنری وکرافورد (پرسشنامه به کار رفت ی ید و برای سنجش روایی واگراکرتهیه 
آنها به وجود یـک عامـل عمـومی و  ؛ساز مورد مطالعه قرار دادند را به لحاظ روایی DASSمقیاس 

اشاره دارنـد. آنهـا ضـرایب اعتبـار (بـر  DASSسه عامل افسردگی، اضطراب و استرس در مقیاس 
%  ٩٣% و برای کل مقیـاس  ٩٠%، ٨٢%،  ٨٨مبنای آلفای کرونباخ) این عوامل را به ترتیب برابر 

همسـانی درونـی و اعتبـار آن بـا اسـتفاده از تحلیـل  اهنامه از ردر ایران روایی پرسش د.کردنگزارش 
  ).١٣٨۴(صاحبی و همکاران،  شد تأییدعاملی و اعتبار مالک 

  
  مراحل ساخت آزمون 

آوری شـد و بـا  جمـعهای معنـا و هـدف زنـدگی  مؤلفـهآیات و روایات مربوط بـه  :اولمرحله 
نظرخواهی از متخصصان دینی طبق مقیاس لیکرت برای تعیین میـزان تناسـب آیـات و روایـات بـا 

  اشتراک نظرات به دست آمد. و مؤلفهها و تعیین میانگین مربوط به هر  مؤلفه
های معنای  مؤلفهبا بررسی منابع اسالمی (آیات و روایات) به تعدادی از  پژوهشگر :مرحله دوم

گاه برای اعتبار محتوایی با روش خبرگانی از متخصصان اسـالمی  زندگی در اسالم دست یافت و آن
برای  مؤلفهگاه تعیین میانگین هر  طبق مقیاس لیکرت درباره آنها نظرخواهی شد و آن شناسی روانو 
  گرفت.  انجامنقطه اشتراک نظرات متخصصان  دست آوردنه ب

ن ی آزمـون از مسـتندات قرآنـی و حـدیثی طراحـی شـد و از متخصصـاها سـؤال :مرحله سوم
 ١. جـدول نظرخـواهی شـد ها سؤالو دینی برای تعیین میزان تناسب آیات و روایات با  شناسی روان
  دهد. میها با آیات و روایات را نشان  ای از بررسی تناسب پرسش نمونه
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  ها با آیات و روایات . نمونه تناسب پرسش١جدول

 مستنداتسؤال

 شوم با یاد خدا آرام می
لُوبُ « ئِنُّ الْقُ رِ اهللاِ تَطْمَ كْ رِ اهللاِ أَالَ بِذِ كْ ُم بِذِ لُوهبُ ئِنُّ قُ تَطْمَ نُواْ وَ امَ ينَ ءَ  »الَّذِ

 )٢٨(رعد، 

ُه َلُه َلن یفوَتُه، اسَتراَح َقلُبهُ «: علیقال  گذارد اطمینان دارم که خداوند مرا تنها نمی َر اللَّ نَّ ما َقدَّ
َ
 »َمن َوِثَق ِبأ

 )٣۶۴، ص۵ ، ج١٣۶۶جمال خوانساری، (آقا

 »إن المؤمن لیسکن إلی المؤمن کما یسکن الظمآن إلی الماء البارد« وسیله آرامش دیگران هستم
 )٨تا، ص (راوندی کاشانی، بی

  
ن بـی  ها سـؤال ،گرفت. در این مرحله انجاماجرای مقدماتی و رفع نواقص آزمون  :مرحله چهارم

انجـام از مدت سه هفتـه  پسو بازآزمایی آن اجرا  ءالزهرانفر از طالب خوابگاهی جامعة ۵٠
  . بودهای تعیین پایایی این آزمون  که یکی از روششد 

دانشجویان دانشگاه آزاد اجرا شد  نفری از جامعه آماری آزمون بر نمونه چهارصد :مرحله پنجم
  و اعتباریابی آن صورت گرفت.

  گذاری شد. نامتحلیل عاملی بر روی کل نمونه اجرا و عوامل جدید  :مرحله ششم
  
  ی پژوهشها یافته

  »هایی تشکیل شده است؟ مفهوم معنای زندگی براساس منابع اسالمی از چه مؤلفه«اول:  پرسش
مـورد کـه از  ١۴٢ست با بررسی دوهزار آیه و روایت و انتخاب در این پژوهش در بخش نظری نخ

شـاخص بـرای معنـای زنـدگی از آیـات و روایـات  ٣۵نظر محقق ارتباط بیشتری با موضوع داشـت، 
ها مورد تأیید قـرار گرفـت.  استخراج شد که با استفاده از روش خبرگانی و تعیین میانگین آنها، شاخص

هـا توضـیح داده شـد و تغییراتـی کـه  آوری داده و قسـمت جمـع پس از مراحلی که در ساخت آزمـون
مؤلفه استخراج شده از آیات و روایات باقی ماند  ٣۵مؤلفه از  ١٩ها از نظر کّمی و کیفی داشتند،  مؤلفه

مورد کنشی به این صـورت بـه دسـت آمـد: ایمـان بـه خـدا،  ٨مورد گرایشی و  ۶مورد بینشی و  ۵که 
هـا، امیـد،  هـدف، ارزش انسـان، داشـتن بیـنش صـحیح بـه سـختی شناخت دنیا، آخـرت و مـرگ،

رضایتمندی، خدمت به همنوع و خیرخواهی برای آنها، مهرورزی و مالیمت با مردم، رفتـار شایسـته، 
کسب دانش، سعادت، کار و تالش و پشتکار، عبادت و یـاد خـدا، تشـکیل خـانواده و فرزنـدپروری، 

  نیازی از مردم. ورزی، استغنا و بی غریزی، عشق شادی و سرور و تفریح، ارضای گرایشات
  دهد.  ها را نشان می مؤلفهطرح کلی از رابطه این  ١شکل 
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  منابع اسالمی  براساستحلیل عاملی مقیاس معنای زندگی 

منـابع  براسـاسساختار عاملی مبتنی بر تحلیـل عـاملی مقیـاس معنـای زنـدگی «: دوم پرسش
  »اسالمی چگونه است؟

  برداری برای تحلیل عاملی است.  کفایت نمونهکه گویای بررسی شد  KMOضریب  نخست
  

  اولکیت و کرویت بارتلت مقیاس معنای زندگی براساس منابع اسالمی −مایر− . نتایج آزمون کایرز١جدول

  

در نظـر گرفتـه  ٧٠/٠حد قابل قبـول معمـوًال  ها بود (در پژوهش ٨٩٢/٠برابر با  KMOمقدار 
 های داده یس همبستگیدار بودن ماتر امعن یبررس ی. برارود به شمار می) که مقدار مناسبی شود می

منـابع  براسـاسار برده شد. ضریب بارتلت برای مقیاس معنای زنـدگی کموجود، آزمون بارتلت به 
  . استدار  معنا ٠٠١/٠بود که در سطح  ١/١٨۶۵۶ سانیان

 یس همبسـتگیدار بـودن مـاتر امقیـاس و معنـ ییمحتـوا گیری نمونه کارآیینان از یپس از اطم
ی اصلی و چرخش واریماکس استفاده شـد. در ها موجود، از تحلیل عاملی به روش مؤلفه های داده

KMO  آزمون کرویت بارتلت  
  سطح معناداری درجه آزادی مقدار خی دو

١/١٨  ٨٩٢/٠۶۵۶ ٠٠١/٠ ١٢٠  
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برجسـته موجـود در  هـای با استفاده از نمودار سـنگریزه، تعـداد عامل یل عاملیتحل ،وهله نخست
  ). ١منابع اسالمی مشخص شد(نمودار  براساسزمون معنای زندگی ی آساختار عامل

  

  
  های مقیاس معنای زندگی براساس منابع اسالمی : نمودار سنگریزه تحلیل عاملی گویه١نمودار 

  
شـود. ایـن  یبه بعد تخت مـ ۴ب نمودار از عامل ی، ششود یه در نمودار مشاهده مکطور  همان

ی موجـود ها باشند. پس از بررسی گویه می ١ل دارای ارزش ویژه بیشتر از عام سهبدان معناست که 
مشخص شد که تحلیل عـاملی از نظـر تعـداد و تناسـب  ١ی دارای ارزش ویژه بیشتر از ها در عامل

ی دارد، بر این اسـاس مـاتریس عـاملی چـرخش تر برای سه عامل برازش مناسب ها محتوایی گویه
   .شدعامل  بررسی  سه براساسیافته 

  
  شده حاصل از تحلیل عاملی مقیاس معنای زندگی اسالمی های استخراج . عامل٢جدول

  درصد تراکمی  درصد واریانس ارزش ویژه  عامل
  ۶٧/٢٠ ۶٧/٢٠ ٢۶/٢٠  اول
  ١٠/٢۶ ۴٢/۵ ٣١/۵  دوم
  ٨٣/٢٩ ٧٢/٣ ۶۵/٣  سوم
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درصـد از  ٨٣/٢٩ها در مجمـوع  تحلیل عاملی نهایی به استخراج سه عامل انجامید که این عامل
درصـد،  ۶٧/٢٠گانه به ترتیـب  های سه کنند. سهم هر یک از عامل واریانس کل پرسشنامه را تبیین می

. درصد است؛ بنابراین تعداد سه عامل برای این پرسشنامه در نظر گرفتـه شـد ٨٣/٢٩درصد،  ١٠/٢۶
معنـایی زنـدگی  های معناداری ارزشی، معناداری معرفتی و بی این سه عامل در فرایند نامگذاری به نام

ها و  حذف شدند؛ در واقـع ایـن شـاخص ٣٠/٠سؤال با بار عاملی زیر  ٩مشخص شد. در این فرآیند 
  .عوامل با انجام تحلیل عاملی تغییر کرد و از عناوین جزئی به سه عنوان کلی تبدیل شد

  
 بارهای عاملی سؤاالت سه عامل مقیاس معنای زندگی اسالمی .٣جدول 

 معناداری ارزشی عامل یک:
X11  ٠٫٣۵۴  دنیا در نظر من مکانی برای انجام اعمال صالح است 
X12  ٠٫٣٩۶ آمیز استمرگ دیگران برای من عبرت 
X13  ٠٫٣٨٨ برمهای دنیا بهره میاز نعمت 
X14  ٠٫۵١۴ کنمبا هدف زندگی می 
X16  ٠٫٣٨١ برای خود ارزش قائل هستم 
X19  ٠٫۵۴٩  برای رسیدن به اهدافم، همت باالیی دارم 
X22  ٠٫۴٨١  کنمنفس خود را از صفات بداخالقی حفظ می 
X23  ٠٫۴۵٩  کنمدر صحبت کردن از الفاظ رکیک استفاده نمی 
X24  ٠٫۵٣  دانممشکالت زندگی را کسب تجربه می 
X25  ٠٫۴ من ناپایدار هستندها نزدسختی 
X26  ٠٫۶٣۴ دانمشکست را پل پیروزی می 
X27  ٠٫٣۴١  گذردآید بر من راحت میکاری که در ذهنم آسان می 
X31  ٠٫۴  به آنچه خداوند نصیبم کرده راضی هستم 
X37  ٠٫٣۶٣  گذارم بدگویی آنها شوددر غیاب دوستانم نمی 
X38  ٠٫۴  دهمیاد میام به دوستانمآنچه خود یاد گرفته 
X39  ٠٫۴٣٩  کنم با قرض دادن مالم، اختالفات آشنایانم را برطرف می 
X4  ٠٫۴٨٣  مقامات دنیایی در نظر من اهمیت ندارد 

X40  ٠٫۴٠۶ کنمبه نیازمندان کمک می 
X41  ٠٫٣۴۴  کنمخویی بیان میهایم را از دیگران با نرمخواسته 
X42  ٠٫۴٣١ در زندگی انعطاف دارم 
X45  ٠٫۴۶٩  کنم در برقرار کردن پیوند دوستی دوستانم همکاری می 
X47  ٠٫۶٢  کنم از اهمال کاری و سستی در انجام وظایف خود خودداری می 
X48  ٠٫۵۵٧  ام ام به موفقیت در زندگی رسیدهبه وسیله اعمال شایسته 
X49  ٠٫۴ برماز دانش دیگران بهره می 
X50  گاهانه استعبادت  ٠٫۵٠٨ های من آ
X55  ٠٫۶٠١ کنمبه علم خود عمل می 
X56  ٠٫۵٧١ در راه اصالح نفس خود کوشا هستم 
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 عامل دوم: معناداری معرفتی

X15  ٠٫٣٣٧ دانمآفرینش جهان را هدفمند می 
X28  ٠٫۴٣٣  کنم با امید به رحمت خداوند، تالش و کوشش می 
X30  ٠٫۴٩١  در مشکالت زندگی، به پشتیبانی خداوند امید دارم 
X32  ٠٫٣٧۴  دانمآسایش را در رضایتمندی از زندگی می 
X33  ٠٫۴۶۶ به خدای خود اعتماد دارم 
X34  ٠٫۵٠۶  کمک کردن به همنوع کار نیکویی است 
X35  ٠٫۵١۵  کنم، در حال عبادت هستمهرگاه مشکلی از همنوع خود برطرف می 
X36  ٠٫۴۶۵  کنمبه برداشتن موانع پیشرفت دیگران کمک می 
X43  ٠٫۴۵١ شومبا غم همنوع خود غمگین می 
X44  ٠٫٣٨٢ کنمدیگران پیوند دوستی برقرار میبا 
X51   ٠٫۴۵١  شود بهترین دانش آن است که موجب اصالح رفتار من 
X64  ٠٫۵٢٢  کارخوب آن است که انسان در آن صداقت داشته باشد 
X68  ٠٫۴٩١ دانمکسب روزی حالل را عبادت می 
X69  ٠٫۵١٧ کنمبه پدر و مادرم احسان می 
X70  ٠٫۴٢١  کنمشیطان را از خود دور میبه وسیله یاد خدا 
X71  ٠٫۵۵  کنمبه وسیله یاد خدا کردارم را نیکو می 
X73  ٠٫۴۶ کنمبه خاطر خداوند تواضع می 
X75  ٠٫٣٣١ در ازدواج منافعی نهفته است 
X79  ٠٫۴٣٧ کنمبه فرزندانم محبت می 
X80  ٠٫۴٩١  ورزمبه تربیت فرزندان خود اهتمام می 
X81  ٠٫۵٧٧  کنمام را فراهم میرفاه خانوادهآسایش و 

X57  ٠٫۴۵ در راه اصالح امور مردم کوشا هستم 
X58  ٠٫٣١٢ مورد اعتماد مردم هستم 
X59  ٠٫۴٨١ به راه حق پایبندم 
X6  ٠٫۶٠۴ شمارمها را غنیمت میفرصت 

X60  ٠٫۵۵۵ آسایی بیزارماز تن 
X61  ٠٫۵٣١ ورزمحسادت نمی 
X62  ٠٫۴٠٨ کنمتوزی نمیکینه 
X63  ٠٫۴٠٩  باشددرآمد من حاصل دسترنج خودم می 
X65  ٠٫۶٣۵ های خود مداومت دارمدر فعالیت 
X66  ٠٫۶۵٣ اندازمکار امروز را به فردا نمی 
X67  ٠٫۶٠٣ دهمدستورات خدا را با تفکر انجام می 
X72  ٠٫۴۴١  کنماز خود دور میبه وسیله یاد خدا نفاق را 
X87  ٠٫۴٨۶  کنم در ارضای غریزه خوردن خود، تعادل را حفظ می 
X88  ٠٫۴۵۶  کنم در ارضای غریزه جنسی خود، تعادل را حفظ می 
X89  ٠٫۵۴٢  کنم در ارضای غریزه خوابیدن خود، تعادل را حفظ می 
X9  ٠٫۶٢  کنمدر انجام دادن وظایفم کوتاهی نمی 

X90  ٠٫۴١٩  گزینمغیرمنطقی دوری میهایاز عشق 
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X82  ٠٫۵٩۴ کنمحقوق فرزندان خود را رعایت می 
X83  ٠٫۵١۵ کنمحقوق همسر خود را رعایت می 
X84  ٠٫۵٠١ دانمشادی و سرور را امری درونی می 
X85  ٠٫۶٢١  شوم کنم، خود نیز شاد میزمانی که دیگران را شاد می 
X86  ٠٫۴٠٢ دهماهمیت میبه تفریح در زندگی 
X92  ٠٫۴٧  دهمتعلق به خداوند را به همه تعلقاتم ترجیح می 
X93  ٠٫۴۴۶  دیگران را به خاطر دوستی با خداوند، دوست دارم 
X94  ٠٫۶۶ دوست دارم محبوب خداوند باشم 
X95  ٠٫۴۶۴ دوست دارم محبوب مردم باشم 
X96  ٠٫۵٠٢ نیاز باشمکنم تا از دیگران بیکارمی 
X97  ٠٫۴٧  دارد رویی با آنان باز نمینیازی من از مردم مرا از خوشبی 
X98  ٠٫۴٨٩  نیازی از مردم موجب آسایش من استبی 

  
 معنایی زندگیعامل سوم: بی

X10  ٠٫۵٧ به مقامات دنیایی دلبسته هستم 
X17  ٠٫۴٨١  گذارممشکالت خود را با همه در میان می 
X18  ٠٫۴۵۴ ندارمبر گفتار خود تسلط 
X21  ٠٫۶٠٣  گذارم به خاطر اسم و رسم خانوادگی افراد به آنها احترام می 
X46  ٠٫۴٨٩  ام ام به موفقیت در زندگی رسیدهبه وسیله افتخارات خانوادگی 
X5  ٠٫۴٠۵ های دنیا وابسته هستمبه لذت 

X52  ٠٫٧٣١  آموزم تا با آن بر مردم فخرفروشی کنمعلم می 
X53  ٠٫٧۶۵  آموزم تا با آن بر مردم ریاست کنممیعلم 

X54  عمل وجود  ام، عالمان بیبینم در جامعهرغبتم؛ زیرا که میبه تحصیل دانش بی
 ٠٫۶۴٧ دارند

X74  ٠٫۵۵  ام ازدواج را به خاطر مسائل مادی به تأخیر انداخته 
X77  ٠٫۶٢ دانمخدمت به همسر را بیگاری می 
X78  ٠٫۵٣۵ ندارمفرزندپروری را دوست 

  
  منابع اسالمی براساسپایایی آزمون معنای زندگی 

آزمـون «سوم پـژوهش  پرسشبررسی  رایباقی ماند. ب سؤال ٨٩ند تحلیل عاملی پس از انجام فرآی
از سـه روش پایـایی  »معنای اسالمی براساس منابع اسالمی از چه میزان پایایی برخـوردار اسـت؟

  .درونی، پایایی مبتنی بر روش تنصیف و پایایی بازآزمایی استفاده شد یمبتنی بر همسان
اسـتفاده  به منظور بررسی پایایی مبتنی بر همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ و تنصـیف

  آمده است.  حسب تحلیل بر روی کل دانشجویان در جدول زیرشد. نتایج بر
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  آزمون معنای زندگی براساس منابع اسالمی ضرایب پایایی مبتنی بر همسانی درونی. ۴جدول 

  تنصیف (ضریب اسپیرمن براون) آلفای کرونباخ مقیاس
  ٨٧٨/٠ ٩۴۵/٠ معنای زندگی براساس منابع اسالمی

  
ضریب آلفای کرونباخ بـرای کـل آزمـون بـاالتر از  شود، میمشاهده  ۴جدول  طور که در همان

ضریب مناسب برای پایایی یک آزمـون  عنوان بهسنجی  است (ضریبی که از نظر روان ٧٠/٠ضریب 
شود) و این داللت بر پایایی مطلوب مبتنی بر همسـانی درونـی آزمـون معنـای زنـدگی  قلمداد می
اسـت  ٧٠/٠ضـریب بـراون کـل آزمـون بـاالتر از −نابع اسالمی دارد. ضریب اسـپیرمنم براساس

شـود) و  یایی یک آزمون قلمداد مـیضریب مناسب برای پا عنوان بهسنجی  (ضریبی که از نظر روان
  منابع اسالمی داللت دارد.  براساسبر پایایی مطلوب مبتنی بر تنصیف آزمون معنای زندگی امر این 

به این منظور پایایی مبتنی بر بازآزمایی آزمون معنای زندگی، این آزمون به فاصله سـه هفتـه دو 
  اجرا شد.  لزهراءنفر از طالب خوابگاهی جامعةا ۵٠اد بار بر روی تعد

  
  . ضریب پایایی مبتنی بر بازآزمایی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسالمی۵جدول 

  تعداد کل مقیاس متغیر
  ۵٠ ٧١٨/٠** معنای زندگی براساس منابع اسالمی

 **٠١/٠  p<        *٠۵/٠ p< 

  
همبستگی مثبت و معناداری بین نمـره کـل آزمـون  ،شود مشاهده می ۵طور که در جدول  همان

امـر  ایـن آزمـون وجـود دارد کـه ایـن بـار اجـرای براساس منابع اسالمی در طـی دومعنای زندگی 
  . ستمنابع اسالمی ا براساسدهنده پایایی بازآزمایی مطلوب آزمون معنای زندگی  نشان

  
  براساس منابع اسالمیروایی آزمون معنای زندگی 

چـه میـزان  منـابع اسـالمی از براسـاسآزمون معنای زنـدگی « چهارم پژوهش پرسشبررسی  رایب
تحلیل عاملی سه مورد از روایی مالکی بررسی شـد کـه شـامل  بر افزون، »روایی برخوردار است؟

   باشد. روایی همگرا و روایی واگرا و نظرخواهی از افراد خبره می
منابع اسالمی، همبسـتگی ایـن  براساسی آزمون معنای زندگی یبه منظور بررسی روایی همگرا

  آزمون با مقیاس معنای زندگی استیگر محاسبه شد. 
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  ضریب روایی همگرایی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسالمی. ۶جدول 

  ٣  ٢ ١ مقیاس
     ١ . حضور معنا١
    ١ ۵٣١/٠** . جستجوی معنا٢

  ١  ٢۴۶/٠** ۴٧٢/٠** اسالمی. معنای زندگی براساس منابع٣

  
منـابع اسـالمی  براسـاسشود، کل آزمون معنای زندگی  مشاهده می ۶طور که در جدول  همان

های حضور معنا و جستجوی معنا در آزمـون  با خرده آزمون ٠١/٠رابطه مثبت و معناداری در سطح 
منابع  براساسی مطلوب آزمون معنای زندگی یبر روایی همگراامر معنای زندگی استیگر دارد و این 

  اسالمی داللت دارد. 
منابع اسالمی، همبستگی این آزمـون  براساسی آزمون معنای زندگی یبررسی روایی واگرا رایب

   استرس) محاسبه شد.−افسردگی−(مقیاس اضطراب DASSبا مقیاس 
  

  سالمی. ضریب روایی واگرایی آزمون معنای زندگی براساس منابع ا٧جدول 

    ۴  ٣ ٢ ١ هاآزمون
        ١ .افسردگی١
       ١ ٧٧١/٠** . استرس٢
      ١ ٧٧٨/٠** ٨١٧/٠** .اضطراب٣

    ١  ٩٢٩/٠** ٩٢/٠ ٩٣١/٠**DASS. کل آزمون۴
  ١    -٢١٣/٠** -٢٣/٠** -٢٧۴/٠** معنای زندگی براساس منابع اسالمی

  
منـابع اسـالمی  براسـاسکل آزمون معنای زندگی  شود، میمشاهده  ٧طور که در جدول  همان

های افسردگی، اضطراب، استرس دارد و ایـن  آزمون با خرده ٠١/٠رابطه منفی و معناداری در سطح 
  منابع اسالمی داللت دارد.  براساسی مطلوب آزمون معنای زندگی یبر روایی واگراامر 

  
  نظرخواهی از افراد خبره 

پـس از رو،  این  است؛ ازروش دیگر بررسی روایی آزمون، استفاده از نظرات افراد متخصص و خبره 
و دینـی بـرای تعیـین  شناسـی روانن اهای آزمون همراه با مستندات آنها از متخصصـ سؤالطراحی 

ات با آیـ ها سؤالخواهی شد که میانگین تطابق های آزمون نظر سؤالمیزان تناسب آیات و روایات با 
  بود.  %١٠٠تا  %٨٠و روایات بین 
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  گیری بحث و نتیجه

  . شود پرسش پژوهش ارائه میاین بخش در ضمن بررسی چهار 
هایی تشکیل  مفهوم معنای زندگی طراحی شده براساس منابع اسالمی از چه مؤلفه پرسش اول:

  شده است؟
شـاخص بـرای  ١٩نهایت در این پژوهش در بخش نظری در  ؛بیان شد ها گونه که در یافته همان

مورد کنشـی  ٨مورد گرایشی و  ۶مورد بینشی و  ۵معنای زندگی از آیات و روایات استخراج شد که 
  به دست آمد. 

ر مورد معنای زندگی در متون اسالمی همسو اسـت. تقسـیم های فراوانی د پژوهشاین موارد با 
 ) اسـت.١۴۶، ص١٣٨٨( شـرفی پژوهشی معنای زندگی به بعد بینشی و کنشی همسو با ها مؤلفه

 )١۶٠، ص١٣٨٨( شـرفی مطالعـهمداری در معنای زندگی در  ها نیز با نقش وظیفه مؤلفهبخشی از 
) اسـت. ١٨، ص١٣٩۴( مشابه است. نقش کار و تالش در معنای زندگی همسو بـا تحقیـق تقـوی

خـدا، نقـش ایمـان بـه  همچنین ؛)١۵۶، ص١٣٨٨( شرفی است پژوهشداری نیز منطبق با  هدف
) و ١٣٩٧( آخرت و مرگ، هدف، ارزش انسان در معنای زندگی همسو با تحقیق صلواتی و دیگـران

ی معنـای زنـدگی در حـوزه ها مؤلفهبسیاری از  و نیز ) است٩١، ص١٣٩۵( الی و آل یاسینعابوالم
ی ی اعتقادی، اخالقها ی معنای زندگی در حوزهها مؤلفهبا  پژوهشبینشی، گرایشی و کنشی در این 

طبق اسـت. همـین نم الی و آل یاسین، کامالً عدر تحقیق ابوالم اه به دنیا از دیدگاه امام علیو نگ
همسـو اسـت کـه معنـای زنـدگی در  )، نیز۵١، ص١٣٩١( در سه حوزه با تحقیق شجاعی ها مؤلفه
ی اه مؤلفـه، عبادی و اخالقی بیان کرده است. البته شـجاعی را در ضمن امور اعتقادی البالغه نهج

 کهر حالی ؛ دگرایشی را در دو بخش انگیزشی و عاطفی آورده است مؤلفهکنشی را در نظر نگرفته و 
یی مانند خدمت به همنوع، مهرورزی و مالیمت با مردم، رفتار شایسته، کسب دانش، کـار ها مؤلفه

 یاهـ پروری، شادی و سـرور و تفـریح، ارضـای گرایشخانواده و فرزند و پشتکار، عبادت، تشکیل
رسـد بهتـرین  براین بـه نظـر میبنـا ؛ثر دارنـدعنای زندگی در نگاه اسالمی نقـش مـؤغریزی، در م

ی زندگی در متون اسالمی با رویکرد روانشـناختی، همـان سـه حـوزه بینشـی، ها مؤلفهبندی  تقسیم
  در تحلیل محتوای متون اسالمی به آن دست یافته است. پژوهشگرکنشی و ارزشی است که 

زمون معنای زندگی براساس منابع اسالمی تار عاملی مبتنی بر تحلیل عاملی آساخ پرسش دوم:
  چگونه است؟ 

توان گفـت  میدلیل نامگذاری هر یک  در سه عنوان کلی و ها در مورد تبیین قرار گرفتن شاخص
طور  به ،که مفهوم آنها نزدیک به هم بودند ها سؤالطبیعی تعدادی از  طور بهدر ضمن تحلیل عاملی 
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مجمـوع سـه عامـل را  هر دسته تحت پوشش یک عامـل قـرار گرفتنـد و در بندی شده و منظم دسته
حـذف  )سـؤالکه تحت پوشش هیچ عاملی قـرار نگرفتنـد (نـه  ها سؤالتشکیل دادند و تعدادی از 

گیرند بـه معنـاداری  سؤال را دربرمی ۴۴مجموع  عامل یک که در سؤاالتشدند و علت نامگذاری 
شـود و علـت  هـا نیـز اسـتنباط مـی معنـاداری زنـدگی ارزش بـر افزوناین است که از آنهـا  ارزشی

گیرنـد بـه معنـاداری معرفتـی ایـن  سؤال را دربرمی ٣٣عامل دوم که درمجموع  سؤاالتنامگذاری 
 سـؤاالت. علـت نامگـذاری شـود میمعناداری زندگی، شناخت اسـتنباط  بر افزوناست که از آنها 
معنایی زندگی ایـن اسـت کـه از آنهـا  بیبه  ،گیرند میدربر را سؤالمجموع دوازده  عامل سوم که در

 .شود مینبودن زندگی استنباط  معنادار
  آزمون معنای زندگی براساس منابع اسالمی از پایایی مناسب برخوردار است؟ پرسش سوم:

و پایـایی مبتنـی بـر −نـی، از سه روش پایایی مبتنـی بـر همسـانی دروپرسشبررسی این  رایب
تنصیف و پایایی بازآزمایی استفاده شد. در بررسی پایایی مبتنی بر همسانی درونی، ضریب آلفـای 

مبتنـی بـر تنصـیف از ضـریب . در بررسـی پایـایی به دسـت آمـدکرونباخ برای کل آزمون مناسب 
ایـایی مبتنـی بررسی پ . درستبراون استفاده شد که این ضریب برای کل آزمون مناسب ا−اسپیرمن
براساس منابع اسـالمی داری بین نمره کل آزمون معنای زندگی مثبت و معنا آزمایی، این رابطهبر باز

منابع اسـالمی،  براساسآزمون معنای زندگی  بنابراین؛ بار اجرای این آزمون به دست آمددر طی دو
  سه روش تعیین پایایی، از پایایی مناسبی برخوردار است. براساس

  آزمون معنای زندگی براساس منابع اسالمی از روایی مناسب برخوردار است؟ ارم:پرسش چه
روایـی  های روایـی مالکـی شـامل تحلیل عامل از روش بر افزون، پرسشبه منظور بررسی این 
همچنین روشن شـد کـه و خواهی از افراد خبره (روش خبرگانی) استفاده همگرا، روایی واگرا و نظر

ــا  ٠١/٠اســالمی، رابطــه مثبــت و معنــاداری در ســطح  منــابع راســاسبآزمــون معنــای زنــدگی  ب
بـر امـر های حضور معنا و جستجوی معنا در مقیاس معنای زندگی استیگر دارد و این  مقیاس خرده

  ی مطلوب و مناسب این آزمون داللت دارد.یروایی همگرا
اسـترس)،  (مقیـاس افسـردگی، اضـطراب، DASSدر بررسی همبستگی این آزمون با مقیاس 

داری در سـطح منابع اسالمی، رابطه منفی و معنا براساسمشخص شد که کل آزمون معنای زندگی 
بـر امـر دارد و ایـن  DASSهای افسردگی، اضطراب، استرس و کل مقیـاس  با خرده مقیاس ٠١/٠

  ی مطلوب و مناسب این آزمون داللت دارد.یروایی واگرا
ی ها سـؤالخواهی از افراد خبره (روش خبرگانی)، پس از طراحی روش نظردر بررسی روایی به 

 ١٠٠درصـد تـا  ٨٠روایـات بـین  بـا آیـات و ها سؤالمیانگین تطابق  آزمون، همراه با مستندات آن
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منابع اسالمی منطبق بـر منـابع  براساسهای آزمون معنای زندگی  داد سؤال درصد بود. نتایج نشان 
تواند به درستی همان چیزی  منابع اسالمی می براساسمعنای زندگی بنابراین آزمون  است؛اسالمی 

  چهار روش تعیین روایی، از روایی مناسبی برخوردار است. براساساست و آن که مدعی بسنجد را 
اسالمی با غیر آن در زمینه مفهوم معنـای  شناسی بین روان به دست آمد که پژوهشاز نتایج این 

. این مـوارد عبـارت اسـت از: هدفمنـدی در زنـدگی، ارزش زنـدگی، زندگی اشتراکاتی وجود دارد
تـالش، شـادی و  و پذیری، فعالیت و کار مسئولیت دوستی و خدمت به دیگران، نوع کارکرد زندگی،

در  دیـن و معنویـت. البتـه سـرانجامورزی، رضایتمندی از زنـدگی و  عشقخوشایندی، امیدواری، 
اسـت؛ بـه معنـای زنـدگی پرداختـه  تر جامع طور بهاسالمی  سیشنا ویژه روان به ،دینی شناسی روان
گیرد. البته روشن است کـه مـواردی ماننـد داشـتن  را دربرمیکه همه موارد معنای زندگی  ای گونه به

نسبت به دنیا، مرگ، آخرت، ابزار کسب دانش، مهرورزی و برخورد بـا دیگـران،  درستبینی  جهان
کید آیـد و ابعـاد و  راه نگاه ادیان الهی به دست می ازتنها پروری، فرزند تشکیل خانواده وبسیار بر  تأ

  ی قرار دارد.تر در حد بسیار ضعیف شناسی روانمحتواهای معنای زندگی در تحقیقات دانش 
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