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مقدمه
1

ضایت از زندگی  ،هدف نهایی بشر (خدابخشپیرکالنی ،کالنیی و پیوسیتهگر )1۳9۳ ،و یییی از
شاخ های اصلی بهزیستی وانشناختی است (میییائیلی .)1۳89 ،ضیایت از زنیدگی ،شیام
ا زیابی شناختی اتراد از شرایب زندگی خود است (یادگا ی .)1۳8۴ ،د واقیع میتیوان ضیایت از
زندگی ا مفهومی کلی و ناشی از نح وه اد اک شناختی و عیاطفی شیخ

از کی زنیدگی دانسیت

(خدابخش پیرکالنی و دیگران .)1۳9۳ ،ضایتمندی ،احساس خوشایندی اسیت کیه د آن انسیان
وضعیتی خاص پیدا میکند .این وضعیت می تواند ک زندگی ییا یییی از ابعیاد آن (ماننید شیغ ،
تحصی و خانواده) ا د برگیرد (پسندیده ،گلزا ی و براتیسده .)1۳91 ،ضایت از زنیدگی ،الزمیه
زندگی مفید ،مؤثر و ضایتبخش تیردی اسیت کیه بیا دیگیر ابعیاد زنیدگی د حوزههیای تیردی،
اجتماعی ،اخالقی و غیره ا تباط تنگاتنو دا د .این مفهوم دا ای ابعاد گستردهای است که عالوه بیر
خود ترد ،ا کان و اتراد دیگری ا همچون خانواده ،شیغ  ،اقتصیاد ،سیالمت و تیاه د برمیگییرد.
2

3

4

5

(داینر  ،سو  ،لوکاس و اسمیت  .)1999 ،از سوی دیگر ،نتایج پژوهشها بیانگر آن است که اتراد
76

دا ای ضایت از زندگی پایین ،د معرض مشیالر وانی ،اجتماعی و عاطفی از قبی اتسیردگی،
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6

خودپنییدا ه پییایین و تعییامالر اجتمییاعی نامناسییب قییرا دا نیید (گیلمییان و دیگییران.)۲00۴ ،
پژوهشگران ،عدم ضایت از زندگی ا با وضعیت سالمتی ضعیفتر ،عالئم اتسردگی ،مشییالر
شخصیتی ،تتا های نامناسب بهداشتی و وضعیت اجتماعی ،میرتبب دانسیتهاند (میالتبی ،7دی 8و
میتچئون ،۲00۴ ،9ص.)۴1۳
با مراجعه به منابع اسالمی (آیار و وایار) نیز وشن میشود که د اندیشه اسیالمی « ،ضیا»
د زمره مفاهیم اساسی است که جزء بسیا مهم سعادر و شادکامی شمرده شده است (پسیندیده،
2. Diner, E

1. Life Satisfaction

4. Lucas, R. E

3. Sue, E. M

6. Gilman, R

5. Smith, H. L

8. Day, L

7. Maltby, J
9. Mccutcheon, L. E

 ،1۳89ص .)80همچنین ضایتمندی ابایه تنگیاتنگی بیا دیین و ایمیان دا د .د وایتیی از امیام
علی۷

ضامندی ییی از ا کان چها گانه ایمان شمرده شیده اسیت (کلینیی ،1۴07 ،ص )۵6و د

برخی دیگر از وایار ،بهترین مؤلفه ایمان( ،تمیمی آمدی )1۳7۳ ،کمال دین (همان) و یشه دیین
(همان) دانسته شده است .از سوی دیگر ،وایاتی نیز با تأکید ،اتراد ا از نا ضایتی بر حذ داشته و
آن ا با خداپرسیتی و پیذیرش بوبییت خداونید متعیال ،د تضیاد دانسیتهاند (ابنبابوییه،1۴0۴ ،
ص۳71؛ همان ،ص۳7۲؛ تتال نیشابو ی ،بیتا ،ص .)۴60طبق برخی واییار ،کسیی کیه اضیی
نباشد ،کفر د دین او نفوذ کرده است (تمیمیی آمیدی 1۳7۳ ،و لیثیی واسیای ،1۳76 ،ص )۴6۳و
باید د آخرر منتظر شدیدترین عذابها باشد.
وانشناسان برای شناسایی عوام مؤثر بر ضایت از زندگی و ا تقاء آن تیالش زییادی کردهانید
(کیانی ،بهرامی و طا میان .)1۳88 ،عوام متفاوتی د ضیایت از زنیدگی مشیا کت دا نید .بیرای
مثال گیبسون )1986( 1تعام اجتماعی ،امونس و داینر ( )198۵عوام شخصیتی ،جو ج ()1981
ساح د آمد و طبقیه اجتمیاعی ،ویلییتس و کرایید ( )1988میذهب و سیالمت وان ا د مییزان
ضایت از زندگی مؤثر دانستهاند (کشاو ز ،مهرابی و سلاانیزاده.)1۳88 ،
شخصیت ییی از موضوعار اساسی مو دماالعه وانشناسان است و میتیوان آن ا الگیوی مشیخ

و

متمایز ترد د زمینه تفیر ،هیدان و تتا دانست که اسلوب معینیی ا بیرای تعامی بیا محییب تیزیییی و
اجتماعی مشخ

میکند (اتیینسون ،2اتیینسون ،اسمیت ،بم و نولنهوکسما.)1۳9۳ ،

از عوام دیگر تأثیرگذا بر ضایت از زندگی ،داشتن هدف و جهتگیری مثبت به زندگی است
(محمودیان ،صفریان ،هاشمزاده واعظ ،میرمحمدتبا و ضوانیتر )1۳9۴ ،و هدتمندی د زنیدگی
موجب اتزایش ضایت از زندگی میشود (برون  .)۲009 ،3پژوهشها نشان دادهاند که ضایت از
زنییدگی و احسییاس خییوب داشییتن بییا اد اک اتیراد از داشییتن اهییداف مهییم د زنییدگی و پیشییرتت
ضییایتبخش د بییه دسییتآو دن آنهییا اباییه دا د (سییلیمانیان و تیروزآبییادی .)1۳90 ،برخییی
2. Atkinson, R

1. Gibson, D, M
3. Bronk, K
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همانگونه که مارح شد ،ازجمله متغیرهای مهم و تأثیرگذا بر ضایت از زنیدگی ،شخصییت اسیت.
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وانشناسان ازجمله ترانی  1و آدلر 2توجه خاصی بیه موضیو هیدف داشیتهاند (ترانیی ،1۳96 ،
ص 66و یو ،1۳8۴ ،3ص .)160مفهوم هدف دا ای تعا یف گوناگونی اسیت .هیدف د حقیقیت
موقعیتی یا وضعیت بیرونی یا خا ج از وجود انسانها است که اتیراد سیعی دا نید بیا تیالش بیه آن
دست پیدا کنند .علیرغم اینیه سلیقهها و انگیزهها ا از د ون هدایت میکنند ،هدفها محرکهیای
خا جیاند که با تحری انگیزههای انسانی اتیراد ا بیه سیمت خیود سیوق میدهنید (محبیوبی و
دیگران.)1۳9۲ ،
ضایت از زندگی پدییدهای نسیبی اسیت و شیاخ های آن از جامعیهای بیه جامعیهای دیگیر
متفاور است .عوام ترهنگی از قبی دین ،آداب و سوم و جز آن میتواند بر نگرش اتراد پیرامیون
ضایت از زندگی تأثیر بگذا د .مثال د بسیا ی از ترهنوها ،د کنا توجیه بیه عوامی میادی ،بیر
عوام غیرمادی نظیر نو دوستی ،همدلی و همد دی با دیگران و پایبندی به اصول اخالقیی تأکیید
زیادی میشود .د چنین شرایای اتراد زمانی احساس ضایت از زندگی میکنند که به ایین میوا د
نیز دست یابند (باقری و دیگران.)1۳9۴ ،
78

تحقیقار بهطو مستقیم بیه ابایه هدتمنیدی اسیالمی و و یژگییهیای شخصییتی بیا ضیایت
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از زنییدگی نپرداختهانیید ،امییا د تحقیقییار مختلفییی بییه بر سییی موضییوعار مشییابه هدتمنییدی،
همچیون جهیتگیری دینیی و ضیایت از زنیدگی پرداختیه شیده اسیت .د خصیوص شخصییت
و ضییایت از زنییدگی ،شییریفینیا و هییا ون شیییدی ( )1۳99اباییه صییفار تا یی شخصیییت و
ابرازگییری هیدییانی بییا ضییایت از زنییدگی ا ماالعییه کردنیید .بیتییا و جعفییری هرنییدی ( )1۳99بییه
پیشبینی ضایت از زندگی بر اساس صفار شخصیت دختیران پرداختنید و خیدابخش پیرکالنیی
و دیگ یران ( )1۳9۳اباییه ضییایت از زنییدگی و عام ی برونگرایییی شخصیییت ا بر سییی کردنیید
اما مقایسه این وابب د میان طالب و دانشیدویان ،اندیام نشیده اسیت .ازایین و ،ایین پیژوهش
بییه مقایسییه هدتمنییدی اسییالمی و ویژگیهییای شخصیییت بییا ضییایت از زنییدگی د دو گییروه
طالب و دانشدویان پرداخته است و د پیی پاسیخ بیه سیؤال ذیی اسیت :آییا بیین دو گیروه طلبیه
1. Frankl, V
2. Adle, A
3. Reeve, J. M

و دانشییدو د اباییه بییین هدتمنییدی اسییالمی و و یژگ ییهییای شخص ییت بییا ضییایت از زنییدگی
تفاوتی وجود دا د؟
روش

وش پژوهش ،توصیفی به شیوه همبستگی است .جامعه آما ی این پژوهش ،حوزههای علمییه قیم
و دانشییگاههای تهییران بییود کییه شییام حوزههییای علمیییه؛ کرمییانیهییا ،آیییتاهّٰلل مدتهییدی،
حقییانی ،نو االصییفیاء و طییالب سییاوح عییالی سییاکن د شییهرک مهدیییه قییم و دانشییگاه هییای؛
امام صادق ،۷دانشیده معما ی دانشگاه تهران ،پردیس ابو یحان دانشگاه تهران ،و شهید جیایی
د سییال تحصیییلی  1۳96 -1۳97بییود .د مدمییو تعییداد کی طییالب و دانشییدویان ۲۵۲0 ،نفییر
بود .جدول مو گان تعیداد نمونیه پیشینهادی بیرای ایین تعیداد جامعیه ا  ۲۴6نفیر پیشینهاد کیرده
است .جهت اطمینیان از معیرف بیودن نمونیه ،تعیداد  ۲۵۴نفیر بیه وش نمونیهگیری د دسیترس
انتخاب شد که از این تعداد ۵1/۲ ،د صد دانشدو و  ۴8/8د صد طلبه بودند .همچنین از این نمونه
 ۲۵۴نفییری ،تعییداد  ۲دانشییدو ( )٪1/۵و  ۳9طلبییه ( )٪۳1/۵د سیینین  1۲تییا  18سییال ،تعییداد
 119دانشدو ( )٪91/۵و  ۵6طلبیه ( )٪۴۵/۲د سینین  19تیا  ۳0سیال ،تعیداد  8دانشیدو ()٪6/۲
 ۴1سال و بیشتر قرا داشتند .جهت تدزیهوتحلی دادهها ،از ضریب همبسیتگی پیرسیون اسیتفاده
شد .همچنین د مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق د دو گروه دانشدویان و طالب ،از آزمیون  tدو
نمونه مستق استفاده شد و دادهها با استفاده از نرماتزا آما ی  spssتحلیی شید .بیرای جمیعآو ی
دادهها از پرسشنامههای هدتمندی بیا و یییرد اسیالمی ،ضیایت از زنیدگی و پینج عامی بیز گ
شخصیت استفاده شد.
ابزارهای پژوهش

هدفمندی بط رویکاد اسمم :این مقیاس ا قدیری ( )1۳88با استفاده از آموزهها و تعالیم اسیالمی د
سه مؤلفه شناختی ،تتا ی و عاطفی ،ساخته است تا بهعنوان مقیاسی علمی ،هدتمندی اتیراد ا د
زندگی بسندد و مشخ

کند که اتراد بر اساس تعالیم اسیالم د چیه مرتبیهای از هدتمنیدی قیرا

دا ند .این پرسشنامه وایی محتوایی باالیی ( )۰/91/8دا د و ضریب همسیانی د ونیی آن (آلفیای

مقایسه رابطه هدفمندی اسالمی و ویژگیهای شخصیتی...

و  ۲7طلبه ( )٪۲1/8د سنین  ۳1تا  ۴0سال و تعداد  1دانشدو ( )٪0/8و  ۲طلبه ( )٪1/۵د سینین
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کرونباخ)  ۰/9۲اسیت و اعتبیا آن بیه وش دونیمیه سیازی اسیپیرمن و گیاتمن  ۰/9۲اسیت .ایین
پرسشنامه مشتم بر  7۲گویه است (قدیری.)1۳88 ،
مقیطس رضطیت از زندگ )SWLS( :مقیاس ضایت از زندگی که توسب داینر و همیا ان ()1989
1

طراحی شده است قضاور کلی ترد از زندگی ا که بهطو نظری ،بر اساس مقایسه شیرایب زنیدگی
با استاندا های از پیش تعیینشده پیشبینی میشود ،اندازهگیری میکند .ایین پرسیشنامه متشیی
از مدموعهای از گو یههاسیت کیه ضیایت زنیدگی تیرد ا انیدازهگیری مییکنید .ایین مقییاس د
ابتدا شام  ۴8گویه بود که بعد از تحلیی عیاملی بیه  10گوییه کیاهش یاتیت .بیه علیت شیباهت
معنایی بین گو یهها ،نسخه نهایی آن به  ۵گویه کاهش یاتت .هر گوییه دا ای هفیت گزینیه اسیت کیه
د مقیاس لییرر از  1تا  7نمرهگذا ی میشود .دامنه نمرار بین  ۵تا  ۳۵قیرا دا د (کیامال میواتقم 7

و کامال مخالفم  )1این آزمون توسب بییانی ،کیوچیی و گیود زی ( )1۳86بیه تا سیی ترجمیه شیده
است و پاییایی آن بیا اسیتفاده از وش آلفیای کرونبیاخ  ۰/8۳و بیا اسیتفاده از وش بازآزمیایی ۰/69
تعیین شده است.
8۰

پططنع عطم ط بططصرگ شخصططیت ( )NEO-FFIپرسشیینامه پیینج عامیی بییز گ شخصیییت ،نییوعی
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پرسشنامه خودسندی ویژگیهای شخصیتی است که بر الگوی معیروف شخصییتی بیا نیام میدل
پنج عاملی مبتنی است (گلیدبرگ 199۳ ،بیه نقی از تتحیی آشیتیانی و داسیتانی ،1۳9۳ ،ص.)۴1
مدل پنج عاملی ،چها دهه تحول داشته است و محصول سینت واژگیان (تحلیی صیفار موجیود
د زبییان انگلیسییی و دیگییر زبانهییا) و سیینت تحلیی عییاملی د تحقیقییار شخصیییت اسییت .د
مییری تهییه کردنید و
سال  198۵نسخه تددیدنظر شده پرسیشنامه نئیو ( )NEO-PI-Rا کاسیتا و ِ
جانشین پرسشنامه  NEOشد .این پرسیشنامه نسیخه دیگیری بیه نیام  NEO-FFIدا د کیه د ایین
پژوهش از این نسخه استفاده شده است .این نسخه  60سؤالی است و پنج عام

وانآز دگی (،)N

برونگرایی ( ،)Eگشودگی ( ،)Oسازگا ی ( )Aو وظیفهشناسی ( )Cا انیدازهگیری مییکنید .آلفیای
کرونباخ برای عوام توق به ترتیب  79 ،80 ،7۵ ،8۳و  79صیدم گیزا ش شیده اسیت (حسینزاده،
 ،1۳9۳ص.)۴۲8
1. Diener, E

یافتهها

شاخ های توصیفی متغیرهای پژوهش د جدول  1ا ائه شده است.
جدول  :1شاخ های توصیفی متغیرهای پژوهش

گروه

آما ه

ضایت از زندگی

وانآز دگی

برونگرایی

گشودگی

سازگا ی

وظیفهشناسی

شناختی

تتا ی

عاطفی

نمره ک هدف

دانشدویان

کمینه

۵/0

۵/0

8/0

10/0

17/0

1۵/۲

۴7/0

76/0

1۴/0

1۳8/0

بیشینه

۲۴/0

۳۳/۲

۴6/0

۳8/8

۴۳/0

۴8/۲

87/0

1۳6/6

۲8/0

۲۴8/1

میانگین

1۵/۴

۲1/9

۲9/0

۲7/1

۲8/8

۳۲/9

68/0

107/9

19/8

19۵/6

انحراف معیا

۴/۳8

۵/98

6/61

۵/11

۵/11

7/0۲

8/69

1۲/68

۳/0۵

۲۲/6۲

کدی

-0/۴

-0/۵

-0/1

0/۲

0/۳

-0/1

-0/۲

0/1

0/۲

0/1

کشیدگی

-0/1

-0/1

0/7

0/۳

-0/۲

-0/6

-0/1

-0/6

-0/۵

-0/۴

کمینه

7/0

6/0

1۴/0

1۵/0

1۴/0

18/0

۴9/7

89/0

1۳/0

1۵7/6

بیشینه

۲۵/0

۳۵/0

۴۴/1

۳6/0

۴1/0

۴8/0

88/0

1۴۵/0

۲6/0

۲۵۵/0

میانگین

17/1

۲1/۲

۲9/9

۲۵/۳

۳0/8

۳۳/8

7۲/1

116/6

۲1/۳

۲10/1

انحراف معیا

۳/96

6/1۵

6/6۳

۴/10

۵/07

6/87

8/۳7

1۲/09

۲/78

۲1/66

کدی

0/0

-0/۲

-0/۳

0/۴

-0/۳

-0/۲

-0/۴

-0/1

-0/۴

-0/۲۳8

کشیدگی

8۱

0/0

-0/۲

-0/۴

0/1

0/1

-0/۴

-0/۵

-0/۴

-0/1

-0/۴۵۵

T

-۳/۴۳

1/0۴

-1/۲۳

۳/۲8

-۳/۳۲

-۴/۴۵ -۵/9۴ -۴/0۲ -1/1۵

-۵/۴6

د جه آزادی

۲79

۲79

۲79

۲79

۲79

ساح معنادا ی

0/001

0/۳00

0/۲۲0
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طالب

آزمون t

0/001 0/001

۲79

۲79

۲79

۲79

۲79

0/۲۵۲

0/001

0/001

0/001

0/001

ماابق جدول  ،1نتیده آزمون  tنشان میدهد میانگین همه متغیرهای تحقییق بیهجز متغیرهیای
وانآز دگی ،برونگرایی و وظیفهشناسی ،د دو گروه دانشدویان و طالب ،با هم تفاور معنیادا ی
دا ند .میانگین متغیر ضایت از زندگی و عام سازگا ی شخصیت و هر سه زیرمقییاس شیناختی،
تتا ی و عاطفی و همچنیین نمیره کی متغییر هدتمنیدی بیا ویییرد اسیالمی ،د نمونیه طیالب
بهصو ر معنادا ی بز گتر از نمونه دانشدویان است .میانگین عام گشودگی شخصیت د نمونه
دانشدویان بهصو ر معنادا ی بز گتر از نمونه طالب است .همچنیین مییزان کدیی و کشییدگی
همه متغیرهای پژوهش د هر دو گروه دانشدویان و طالب ،بین  -۲و  +۲است کیه نشیان میدهید
متغیرهای پژوهش بهصو ر متقا ن توزیع شدهاند.

جدول  :۲ماتریس همبستگی متغیرهای ضایت از زندگی و مؤلفههای شخصیت
گروه

ضایت از زندگی وانآز دگی برونگرایی گشودگی سازگا ی وظیفهشناسی

متغیر

دانشدویان ضایت از زندگی

طالب

۱

وانآز دگی

**-0/۳۴9

1

برونگرایی

**0/۳7۵

**-0/۴68

1

گشودگی

-0/0۴7

-0/1۵۲

0/0۳۲

1

سازگا ی

*0/179

**-0/۳60

**0/۳97

**0/۲61

وظیفهشناسی

**0/۳۳۵

**-0/۵1۲

**0/۵0۲

ضایت از زندگی

1

وانآز دگی

**-0/۳6۳

1

برونگرایی

**0/۴16

**-0/۵۲7

1

0/۳8۴** 0/1۳1

1

1

گشودگی

-0/0۴9

-0/01۳

سازگا ی

*0/۲16

**-0/۴81

**-0/100 0/۵0۳

وظیفهشناسی

**0/۳۳۳

**-0/۴88

**0/۵08** -0/108 0/۵88

1

0/011

1
1

همانطو که د جدول  ۲مالحظه میشود د هر دو نمونه دانشدویان و طالب ،متغیر ضیایت
از زندگی با مؤلفه وانآز دگی اباه منفی و معنیدا ( 0/۳۴9دانشدو یانr؛  0/۳6۳طیالب ،)rبیا
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مؤلفییه برونگرایییی اباییه مثبییت و معنیییدا ( 0/۳7۵دانشییدو یانr؛  0/۴16طییالب ،)rبییا مؤلفییه

پژوهشنامه روانشناسی اسالمی │ بهار و تابستان ۱۴۰۰

سازگا ی اباه مثبت و معنیدا ( 0/179دانشدو یانr؛  0/۲16طالب )rو با مؤلفه وظیفهشناسیی
اباه مثبت و معنادا ی دا د ( 0/۳۳۵دانشیدو یان r؛  0/۳۳۳طیالب ،)rامیا ایین متغییر بیا مؤلفیه
گشودگی ،اباه معنادا ی ندا د ( -0/0۴7دانشدو یان r؛  -0/0۴9طالب.)r
جدول  :۳نتایج آزمون  zتیشر؛ مقایسه همبستگی متغیرهای ضایت از زندگی و مؤلفههای شخصیت د دانشدویان و طالب
متغیر

ضایت از زندگی وانآز دگی برونگرایی گشودگی سازگا ی وظیفهشناسی

ضایت از زندگی

1

وانآز دگی

0/1۳۵

1

برونگرایی

0/۴08

0/6۵9

1

گشودگی

0/017

1/177

0/176

1

سازگا ی

0/۳۲۳

1/۲۳8

1/119

**۳/086

1

وظیفهشناسی

0/019

0/۲68

1/0۳0

*۲/017

1/۳0۴

1

برای بر سی تفاور بین ضرایب همبستگی د دو گروه دانشیدویان و طیالب ،از آمیا ه  zتیشیر اسیتفاده
شده است که نتیایج آن د جیدول  ۳ا ائیه شیده اسیت .ابایه بیین ضیایت از زنیدگی و همیه مؤلفیههای

شخصیت ،د دو گروه دانشدویان و طالب مشابه اسیت .بیهعبا ردیگر جهیت و شیدر همبسیتگی بیین
متغیر ضایت از زندگی و مؤلفههای شخصیت د دو گروه مذکو با هم تفاور معنادا ی ندا د.
جدول  :۴ماتریس همبستگی متغیرهای ضایت از زندگی و هدتمندی اسالمی
گروه

متغیرهای تحقیق

دانشدویان

ضایت از زندگی

1

زیرمقیاس شناختی

**0/۴78

1

زیرمقیاس تتا ی

**0/۴۲9

**0/8۴0

1

زیرمقیاس عاطفی

**0/۲۵۴

**0/۵8۵

**0/6۴6

1

نمره ک هدتمندی

**0/۴۵8

**0/9۳۴

**0/970

**0/7۲۲

ضایت از زندگی

1

زیرمقیاس شناختی

**0/۴۳6

1

زیرمقیاس تتا ی

**0/۳89

**0/868

1

زیرمقیاس عاطفی

**0/۲۳۴

**0/۵77

**0/6۳۵

1

نمره ک هدتمندی

**0/۴16

**0/9۴۵

**0/97۵

**0/706

طالب

نمره ک

ضایت از زندگی زیرمقیاس شناختی زیرمقیاس تتا ی زیرمقیاس عاطفی

هدف

1

1

همانگونه که د جدول  ۴مشاهده میشود د هر دو گروه دانشدویان و طالب ،متغیر ضایت
( 0/۴۲9دانشدو یانr؛  0/۳89طالب )rو عاطفی ( 0/۲۵۴دانشدو یانr؛  0/۲۳۴طالب )rو
همچنین با نمره ک متغیر هدتمندی ( 0/۴۵8دانشدو یانr؛  0/۴16طالب ،)rهمبستگی مثبت و
معنادا ی دا د.
جهت بر سی تفاور بین ضرایب همبستگی د دو گروه دانشدویان و طالب ،از آما ه  zتیشر
استفاده شده است که نتایج آن د جدول  ۵ا ائه شده است.
جدول  :۵نتایج آزمون  zتیشر جهت مقایسه همبستگی متغیرهای ضایت از زندگی و هدتمندی د دانشدویان و طالب
متغیرهای تحقیق

ضایت از زندگی زیرمقیاس شناختی زیرمقیاس تتا ی زیرمقیاس عاطفی نمره ک هدف

ضایت از زندگی

1

زیرمقیاس شناختی

0/۴۴0

1

زیرمقیاس تتا ی

0/۳98

0/860

1

زیرمقیاس عاطفی

0/176

0/100

0/1۵۵

1

نمره ک هدف

0/۴۳0

0/779

0/766

0/۲71

1
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از زندگی ،با هر سه زیرمقیاس شناختی ( 0/۴78دانشدو یانr؛  0/۴۳6طالب ،)rتتا ی
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اباه بین ضایت از زندگی و همه زیرمقیاسها و نمره ک هدتمندی با وییرد اسیالمی ،د دو
گروه دانشدویان و طالب مشابه است .بهعبا ردیگر جهت و شدر همبستگی بین متغیر ضیایت
از زندگی و همه زیرمقیاسها و نمره ک هدتمندی با وییرد اسیالمی د دو گیروه میذکو بیا هیم
تفاور معنادا ی ندا د.
بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اباه هدتمندی اسالمی و و یژگییهیای شخصییتی بیا ضیایت از
زندگی د دو گروه طالب و دانشدو یان اندیام شید .تحلیی آمیا ی دادههیا نشیان داد ،ابایه بیین
هدتمندی اسالمی و و یژگیهای شخصیت با ضایت از زندگی د دو گروه طیالب و دانشیدو یان،
برابر است و بهعبا ردیگر ،جهت و شدر همبستگی د دو گروه مذکو با هیم تفیاور معنیادا ی
ندا د؛ بنابراین نتایج این پژوهش حاکی از عدم وجود تفاور معنادا بین این دو گروه است.
نتایج برخی پژوهشها تا حدودی همسو با نتایج این پژوهش است .برای نمونه تحقیق حمتیی
و دیگران ( )1۳96نشان داد ضرایب اباه جهتگیری دینی و ضایت از زندگی د دو گروه طیالب
و دانشدویان ،تفاور معنادا ی ندا ند اما د مقاب  ،برخی پژوهشهیا ماننید عبیاسزاده و دیگیران
8۴
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( ،)1۳96نشان دادند که بین زوجین طلبه و دانشدو بیه لحیا پایبنیدی میذهبی و کیفییت زنیدگی
زناشویی تفاور معنادا ی وجود دا د .د تبیین این نتیدیه میتیوان بیه چنید نیتیه اشیا ه کیرد)1 :
د ست است که جامعه طالب و وحانیت بهعنوان جامعهای میذهبی شیناخته میشیود و پایبنیدی
مذهبی با پیامدهای مثبت مختلفی د زندگی ازجمله کیفیت زندگی و ضایت زندگی اباه مثبیت
دا د (ثناگویی ،جانبز گی و مهیدویان 1۳90 ،و عبیاسزاده قیویتییر ،تتحییاقیدم و عمیوخلیلی،
 )1۳96اما د کنا این ،عوام دیگری نیز وجود دا د که میتواند مداخلهگر باشد .گیبسون ()1986
تعام اجتماعی ا ییی از عوام ضایت از زندگی مارح میکند .د جامعیه امیروز اییران ،گیروه
طالب و وحانیون بیه دلیی برخیی علی اجتمیاعی ،دا ای محیدودیتهایی د برخیی تعیامالر
اجتماعیاند ،این امر میتواند د ضایت از زندگی این گروه اثیر بگیذا د و حتیی د خیانواده ایین
گروه مانند همسر و ترزندان اثر مستقیم گذاشته و از طریق آنان د خیود طیالب نییز اثیر بگیذا د و
ساح ضایت از زندگی ا کاهش دهد .همچنین طبق یاتته جیو ج ( )1981سیاح د آمید و طبقیه
اجتماعی و به گفته داینر ( 1999به نق از خدابخشیپیرکالنی و دیگیران )1۳9۳ ،امیانیار میالی و

تاهی و شغ  ،ازجمله عوام ضایت از زندگیاند .همه این عوام میتواند د ضایت از زندگی
طالب مداخله کنند ،زیرا هم ساح د آمد و بهتبع آن تاه مالی غالب طالب و به پایین است و هم
دید اتراد زیادی د جامعه به این طبقه خاص اجتماعی سیوگیرانه و خوشبینانیه نیسیت و ایین دیید
میتواند هم خود طالب و هم وابستگان (همسر و ترزندان) آنان ا متأثر کند .ازاین و ،عدم تفیاور
1
معنادا نمرار طالب و دانشدویان ا با «تئو ی ت
تسری» گرونبرگ مبنی بر اینییه ضیایت از یی
بخش زندگی بر ضایت دیگر بخشها مؤثر است (خدابخشیپیرکالنی و دیگران )1۳9۳ ،میتیوان
تبیین کرد و بالعیس نا ضایتی از یی بخیش ،د دیگیر بخشهیا اثرگیذا خواهید بیود؛ بنیابراین
نا ضایتی نسبی طالب از تاه مالی یا تعامالر اجتماعی و محدودیتهای اجتماعی میتواند نمیره
ک ضایت از زندگی ا کاهش دهد )۲ .همچنین ییی دیگر از تبیینهای عدم تفیاور بیین ایین دو
گروه ا میتوان د همگنی نمونیهها و کیم بیودن وا ییانس بیین دو گیروه دانسیت؛ زییرا برخیی از
نمونههای آما ی این پژوهش ،از دانشدویان دانشگاه امام صادق ۷و تربییتمعلم شیهید جیایی
بودند و ازآنداییکه پذیرش این دو دانشگاه بهصو ر گزینشی بر اساس معیا های اسیالمی اسیت،
لذا جامعه دانشدویان ا به طالب نزدی کرده است .همگنی دو گروه پژوهش د ماالعه حمتیی
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از محیدودیتهای اییین پیژوهش ،همگنییی جامعییه و نمونیه آمییا ی بیود .همچنییین اسییتفاده از
پرسشنامه هدتمندی با وییرد اسالمی نیز ییی دیگر از محدودیتهای این پژوهش بیود چیرا کیه
باعث کمرنو شدن همیا ی برخی از دانشیدویان شید و د نتیایج بهدسیتآمده تیأثیر گذاشیت.
ازاین و پیشنهاد میشود تحقیقی مشابه اما د جامعه و نمونهای غیر همگن اندام پذیرد.
فهرست منابع
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