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چکیده
بــا هــدف ســاخت پرسشــنامه  پژوهــش حاضــر 
احســان در روابــط میان فــردی بــر اســاس منابع 
اســالمی انجــام شــده اســت. داده ها با اســتفاده 
و  دینــی  متــون  محتــوای  تحلیــل  روش  دو  از 
پیمایشــی از آیــات و روایــات گردآوری شــدند. بر 
اســاس نظــر ده نفــر از کارشناســان علــوم دینــی 
و روان شناســی، یافته هــای پژوهــش در بخــش 
کیفــی، بــرای احســان 41 نشــانه را در 6 مؤلفــه 
نظــری تحــت عنــوان »ســودمندی اجتماعــی«، 
»نفــوذ- اندیشــی«،  »مثبــت  مثبــت«،  »روابــط 
»تمامیــت«  و  »خویشــتن داری«  مطلوبیــت«، 
بــه دســت داد. بــر ایــن اســاس گویه هــای اولیه 
از  نفــر  ده  نظــر  بــر  بنــا  ســپس  و  شــد  طراحــی 
کارشناسان مذکور، 130 گویه طراحی و در جامعه 
آمــاری اجرا گردید، پــس از تجزیه وتحلیل آماری 

Abstract
The aim of this study was to construct 
a Ihsan questionnaire in interpersonal 
relationships based on Islamic sources. 
Data were collected using two methods 
of content analysis of religious texts and 
a survey of verses and hadiths. According 
to the opinion of ten experts in religious 
sciences and psychology, the findings 
of the research in the qualitative section, 
for benevolence, 41 signs in 6 theoretical 
components entitled “social utility”, 
“positive relationships”, “positive 
thinking”, “influence-desirability”, “ 
abstinence “ and “ totality “. Based on 
this, the initial items were designed and 
then, according to ten experts, 130 items 
were designed and implemented in the 
statistical community. After statistical 
analysis on the data, the initial Ihsan 
questionnaire with 121 items was 

سال پنجم، شماره دوم، پیاپی 1۲، پاییز و زمستان 139۸ )ص۲6-7(



8                                                                                                                                                      / سال پنجم، شماره دوم، پیاپی 1۲، پاییز و زمستان 139۸

prepared and compiled. Residents of 
Pardisan of Qom (20162017-( were 
surveyed by a survey method to evaluate 
the validity and reliability of the initial 
Ihsan scale in a sample of 85 people from 
the statistical population. The opinions 
of ten experts were used to evaluate the 
validity of the content of symptoms and 
items. To obtain the construct validity, 
the correlation (Pearson( of each item 
with the total score was calculated 
and the results showed the desired 
validity. In the validity of the scale, 
Cronbach’s alpha coefficient was 0.83 
and Guttmann halving coefficient was 
0.90 and Spearman-Brown halving 
coefficient was 0.91.
KEYWORDS: ihsan (goodness(, 
Islamic sources, test, interpersonal 
relations, questionnaire of ihsan.

بر روی داده ها، پرسشــنامه اولیه احســان با 1۲1 
گویه تهیه و تدوین گردید. با روش پیمایشــی به 
منظــور بررســی و ارزیابی روایــی و اعتبار مقیاس 
جامعــه  از  نفــری   ۸5 نمونــه  در  احســان  اولیــه 
کنین شهرک پردیسان قم )سال 95- آماری، سا
96) مورد بررســی قرار گرفت. برای بررسی روایی 
محتوای نشــانگان و گویه ها، از نظرات ده نفر از 
کارشناســان خبره استفاده گردید. برای به دست 
آوردن روایــی ســازه، همبســتگی )پیرســون) هــر 
کی از  گویه با نمره کل محاسبه گردید و نتایج حا
روایی مطلوب بود. در بررسی اعتبار مقیـاس نیز 
ضریــب آلفــای کرونبــاخ، 0/۸3 و ضریب دونیمه 
ســازی  دونیمــه  و ضریــب  گاتمــن،0/90  ســازی 

اسپیرمن- براون، 0/91 به دست آمده است.
کلیدواژه هــا: احســان، منابــع اســالمی، آزمــون، 

روابط میان فردی، پرسشنامه احسان.

مقدمه
در اسالم، نیکی به دیگران هم به عنوان یک تکلیف دینی و هم به عنوان یک رفتار اخالقی 
واژه های  و  تعابیر  1390، ص 333).  همکاران،  و  )آذربایجانی  است  گرفته  قرار  توجه  مورد 
آنها احسان  و اصلی ترین  از مهم ترین  که یکی  رفته  کار  به  این موضوع  با  ارتباط  در  زیادی 
کنید  است. برای مثال، خداوند در قرآن می فرماید: »و احسنوا ان اهلل یحب المحسنین؛ نیکی 

که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد« )بقره؛ 195(.
نیکویی  و  زیبایی  معنای  به  ریشه »حسن«  از  افعال  باب  لغت، مصدر  در  »احسان«  واژه 
می باشد و احسان نیز به معنای نیکی کردن است )قرشی، 1370، ج ۲، ص 134). همچنین 
)راغب  باشد  آرزو  مورد  که  شادی بخشی  و  بهجت آفرین  اثر  هر  از  است  عبارت  »ُحْسن« ، 
مقابل  در  که،  است  این  لغت  این  ماده  در  490). اصل مشترک  1، ص  اصفهانی، 141۲، ج 
»قبیح« و »سیئ« قرار دارد و این معنا یا در موضوعات خارجی مادی یا در امور معنوی یا در 
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احسان  ۲60). همچنین  دارد )مصطفوی، 1404، ج ۲، ص  قرار  قلبی  و صفات  قول، عمل 
)بقره،  نیک  کار  دادن  انجام  معنای  به  احسان   -1 است:  رفته  به کار  معنا  سه  به  قرآن  در 
کامل آن )یوسف،۲3؛  کار شایسته در شکل  5۸؛ اعراف، 55). ۲- احسان به معنای انجام 
تغابن،3؛ سجده، 7). 3- احسان به معنای نیکی به دیگران )نساء، 36؛ انعام، 151؛ قصص، 

77؛ آل عمران، 134) )راغب اصفهانی، 141۲، ج 1، ص 49۲(.
کتاب های تفسیری و اخالقی تعاریف مختلفی برای احسان ذکرشده است. برای مثال:  در 
رضایت از سعادت دیگران، رساندن نفع و فایده به دیگران )طوسی، 1409، ج ۲ ص 153). 
گاهی و به شکل شایسته انجام گیرد )طبرسی، 1406، ج 1 ص ۲4۸) و نیز انجام  کاری که از سر آ
کاری به شکل نیکو و با انگیزه خدایی و رساندن خیر یا سود به دیگری بدون چشم داشت و 

توقع هرگونه پاداش و جبرانی )طباطبایی، 1374، ترجمه: موسوی، ج 4، ص ۲0(.
روابط  و  تعامالت  احسان،  کاربرد  موارد  از  یکی  ارائه شده  تعاریف  و  روایات  آیات،  بر طبق 
میان فردی است )راغب اصفهانی، 141۲ ج 1 ص 49۲). عالمه طباطبایی )1374) در تفسیر 
آیه: »ان اهلل یامر بالعدل والاحسان؛ خداوند به عدالت و احسان فرمان داده است« )نحل، 90). 
می فرماید: در این آیه، احسان مانند عدل، جنبه های اجتماعی را هم در برمی گیرد. بنابراین، 
یک بخش احسان، احسان به غیر است. یعنی اینکه به دیگران سود و فایده برساند نه اینکه 

صرفًا کار خوبی انجام دهد )ترجمه موسوی، ج 1۲، ص 479(.
درباره احسان به دیگران، آیات متعددی در قرآن و روایات فراوانی از پیشوایان معصوم؟مهع؟ 
که احسان در دیدگاه اسالم به عنوان یک  که نشانگر آن است  پیرامون احسان صادر شده 
اصل اخالقی مطرح است و جامعه بشری برای تکامل و شکوفایی خویش، بدان نیازمند است 
و مدینه فاضله اسالمی هرگز از احسان و محسنان تهی نیست. از این رو رهبر عظیم الشأن 
کردن  نیکی  و  مردم  داشتن  دوست  را  عقل  دستور  نخستین  دین،  قبول  از  پس  اسالم؟ص؟ 
است:  فرموده  و  ۲، ص 359)  ج  نوری،  )محدث  می دارد  بیان  بدی  و  انسان خوب  هر  به 
را احسان  ایمان  برترین نشانه  و  اْحساُن« )تمیمی آمدی،13۸7، ص 1۸۸) 

ْ
ال ایماِن 

ْ
ال »اْفَضُل 

دانسته اند.
احسان، صرف نظر از اینکه مایه اصالح مسکینان و بیچارگان و درماندگان است، و عالوه بر 
اینکه باعث انتشار دادن رحمت و ایجاد محبت است، آثار نیک دیگری دارد که به خود نیکوکار 
گردش درآید، و امنیت عمومی و سالمتی  برمی گردد، چون باعث می شود ثروت در اجتماع به 
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پدید آید، و سبب نزدیکی قلب ها به یکدیگر شود )طباطبایی، ترجمه موسوی ج 1۲ ص 479(.
در منابع اسالمی مفهوم احسان، به مناسبت های مختلف از سوی اندیشمندان مسلمان 
برای استنباط برخی احکام فقهی به  برای مثال، فقها  قرارگرفته است.  بررسی  و  موردبحث 
آیات و روایات این باب استناد کرده اند )محقق حلی، 13۸9، ج ۲، ص ۲0) و قاعده احسان از 
قواعد مهم فقهی است که کاربرد فراوانی در فقه اسالمی دارد )مکارم شیرازی،1370، ج ۲، ص 
۲51-۲79). همچنین، در منابع اخالقی )غزالی، بی تا ج ۲، ص 793) و عرفانی )قیصری، 
1375، ص 615 نقل از اسدی، 13۸9) نیز احسان به عنوان یک اصل مهم همراه با پاره ای از 
تحلیل ها و برداشت ها در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی موردبحث و بررسی قرارگرفته 
 ،13۸5 ساالروندیان،   ،13۸1 )اوصالی،  پژوهش های  و  پایان نامه ها  مقاالت،  ضمنًا  است. 
دهقان رجبی، 139۲) متعددی درباره ابعاد مختلف این مفهوم در سال های اخیر به نگارش 

درآمده است.
کارکردهای اجتماعی احسان در روان شناسی تحت عنوان های مختلفی مانند: نوع دوستی1، 
به  یاری رساندن  از  بردن  لذت  مهربانی4،  داشتن3،  دوست  مطلوب۲،  اجتماعی  رفتارهای 
نیازمندان، عشق به مردم5 )آلپورت6 1966 به نقل از شریفی، اسکندری، دالور و همکاران، 
از شریفی و همکاران، 13۸9) عالقه  )رولی ۲006۸ به نقل  گرایش به سوی دیگران7   (13۸9

اجتماعی9 )آدلر10 به نقل ازلیک11 ۲006) به کاررفته است.
در روان شناسی مثبت نگر1۲ بر اساس تقسیم بندی فضایل، سلیگمن13 شش دسته فضیلت 

1. Altruism.
2. prosocial behaviors.
3. Love.
4. kindness.
5. Love of people.
6. Allport G.W.
7. Movement toward others.
8. Rule, R.
9. Social Interest.
10. Adler,A.
11. Leak,VK.
12. Positive Psychology.
13. Seligman.
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اعتدال5،  عدالت4،  انسانیت3،  و  عشق  شجاعت۲،  دانش1،  و  )حکمت  انسانی  هسته ای 
انسانیت،  زیرمجموعه  منش های  از   (۲00۲ )سلیگمن،  برمی شمرد.  را  تعالی6)  و  معنویت 
دوست داشتن7، مهربانی۸، لذت بردن از یاری رساندن به نیازمندان است که می توان آن ها را 

مرتبط با معانی و مصادیق »احسان« دانست.
تمایل افراد به یاری رسانی را می توان تحت عنوان فضیلت های خویشتن داری، تحمل و 
کرد )جفریز9 199۸ به نقل از شریفی  شکیبایی، عدالت، احسان، تدبیر و دوراندیشی خالصه 
نوع دوست،  شخصیت  که  می دهد  نشان  اخالقی  فضیلت  پنج  این  و   (13۸9 همکاران،  و 
کنترل انگیزه ها  که شامل  شخصیتی تک بعدی ندارند، بلکه چندین جنبه از شخصیت وی 
مثبت  رفتارهای  در  که  است  دوراندیشی  و  مهربانی  راستین،  باورهای  ابتکار،  محرک ها،  و 

اجتماعی وی تأثیر می گذارند )کول و همکاران10، ۲001 نقل از پترسون و سلیگمن11، ۲004(.
ایثارگر در  و  یاری رسان  افراد  که،  گفت  روان شناسی می توان  به دیگران در  درباره احسان 
همه صفات شخصیتی با افراد عادی تفاوت دارند. بر این اساس آن ها در صفت روان رنجور 
گشودگی14،  خویی1۲ نسبت به افراد عادی پایین تر هستند و در زمینه صفات برون گرایی13، 
در   .(13۸9 همکاران  و  )شریفی  باالترند  عادی  افراد  از  بودن16  باوجدان  و  توافق پذیری15 
که  است  داده  نشان  میر19  کگل  و   1۸ میدیلی  پنر،  بررسی  و  همکاران  و  کف17  پودسا مطالعه 

1. Wisdom.
2. Bravery
3. Humanity.
4. Justice.
5. Moderation.
6. Sublimation.
7. Love.
8. Kindness.
9. Jeffries, V.
10. Koole et al.
11. Peterson,C. & Seligman, M.
12 Neuroticism.
13.extraversion.
14.Openness.
15.Agreeableness.
16.Conscientiousness.
17.Podsakoff,P.M.
18.Midili.
19.Kegelmeyer.
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کمک رسانی و جوانمردی رابطه مثبتی با کیفیت بازده کار دارد. )نقل از بیرهوف، ۲00۲؛ ترجمه 
کسل رود و همکاران و کول1 و همکاران )۲001)، افراد  صدقی نژاد، 13۸7) و بر اساس نتایج آ
دارای تمایالت نوع دوستی قوی، سطوح پایینی از صفات ضد اجتماعی۲ و خودشیفتگی3 را 

به معرض نمایش می گذارند )نقل از پترسون و سلیگمن، ۲004(.
حمایت اجتماعی یکی دیگر از مباحث روان شناسی است که می توان آن را مرتبط با بحث 
احسان دانست؛ محققان، حمایت اجتماعی را تبادالت بین فردی می دانند که شامل عاطفه4، 
تأیید و تصدیق5، مساعدت و یاری6، تشویق7 و اعتبار دادن به احساسات۸ است )ابی91993). 
در سال های اخیر تحقیقات بسیاری در زمینه پیامدهای روانی  اجتماعی، حمایت اجتماعی 
که حمایت اجتماعی مطلوب می تواند احساس  انجام شده است. پژوهش ها نشان داده اند 
)قائدی  زندگی1۲شود  از  رضایت  موجب  و  میدان11۲010)  و  )پاموکیو  داده  کاهش  تنهایی10را 
و  یافته  کاهش  افراد  استرس13در  به  پاسخ  اجتماعی  افزایش حمایت  با  یعقوبی، 13۸7).  و 

سالمت روان14 فرد بهبود می یابد )همتی راد و سپاه منصور، 13۸7(.
بوده  ابزارهایی  ساخت  یاری رسانی،  حوزه  در  مطالعات  رشد  دالیل  مهم ترین  از  یکی 
خصوص  در  موجود  مقیاس های  بوده اند.  برخوردار  پایایی  و  روایی  خاصیت  از  که  است 
رفتار  مقیاس های سنجش  کرد:  تقسیم بندی  دو دسته  به  می توان  را  یاری رسان  رفتارهای 
که  کلی و مقیاس های سنجش آن در موقعیت های خاص؛  یاری رسان، به عنوان یک سازه 
تعداد مقیاس های موجود در دسته بندی اول بیشتر می باشد. مقیاس های اندازه گیری رفتار 
یاری رسان، به عنوان یک سازه کلی تحت عنوان مقیاس هایی تعریف می شوند که سعی دارند 

1. Koole et al.
2.untisocial.
3.Narcissism.
4.Affection.
5.affirmation.
6.aid.
7.Encouragement.
8.validation of their feelings.
9.Abby.
10. Feeling lonely.
11. Pamuku &Meydan.
12. Life satisfaction.
13. Stress.
14. mental health.
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تمایل فرد را به بروز برخی از این رفتارها در زمینه ها و با انگیزه های مختلف مورد سنجش 
قرار دهند )گرین و همکاران1، 1994؛ جانسون و همکاران۲، 19۸9، ص ۸55، نقل از کجباف، 
سجادیان و نوری، 13۸9). در این قسمت به برخی از مقیاس هایی که برای سنجش مباحث 

مرتبط با احسان در روابط میان فردی، ساخته شده است، اشاره می گردد.
که  شد  ساخته   (۲000( وب  توسط  پرسشنامه  این  وب3:  نوع دوستانه  رفتار  پرسشنامه، 
میانگین   (۲006( اسمیت4  است.  لیکرت  پنج درجه ای  پرسشنامه  این  به  پاسخگویی  طیف 
از  )نقل  نمود.  گزارش  را %95  آن  کرونباخ  آلفای  و ضریب  را %۲4  گویه ها  درونی  همبستگی 

عطادخت و همکاران، 1393(.
پرسشنامه رفتار نوع دوستانه: این پرسشنامه، توسط کارلو و راندل5 )۲00۲) جهت، سنجش 
گویه است و بر اساس مقیاس  که این پرسشنامه شامل ۲3  رفتار نوع دوستانه، ساخته شده 

لیکرت سنجیده می شود. )بیرامی، پوراسمعیلی، صالحی، 1390(.
اندازه گیری  به منظور  ما  توسط   19۸1 سال  در  آزمون  این  ما6:  اخالقی  تحول  آزمون 
قسمت  دو  از  آزمون  این  است.  اخالقی ساخته شده  قضاوت  و  نوع دوستی  جهت گیری های 
تشکیل شده است که قسمت اول آن میزان نوع دوستی و قسمت دوم آن سطح تحول اخالقی 

را می سنجد. )کنان، گلدبرگ و گلن7، 1991، نقل از بیرامی و همکاران، 1390(.
کارلو و همکاران9  کارلو: این پرسش نامه )۸PTM-R) توسط  پرسشنامه رفتار نوع دوستانه 
در سال ۲003 طراحی شده است به عنوان مجموعه ای از پاسخ های نمره گذاری شده به ۲5 
باالترین  تا 5 نمره گذاری شده و نمره 5 به   1 از  سؤال محاسبه می شود. پاسخ تمام سؤاالت 
و  )کارلو  می باشد   140 آزمون  این  در  نمره  باالترین  دارد.  داللت  نوع دوستانه  رفتار  درجه 

همکاران، ۲003، نقل از خانی، غفاری و حقیقتیان، 1393(.
با توجه به اینکه تحقیقاتی که در زمینه احسان با رویکرد اسالمی انجام شده بیشتر با دیدگاه 

1. Green et al.
2. Johnson et al.
3. Webb.
4. Smith.
5. Carlo & Randall.
6. ma.
7. Kennan, Goldberg & Glenn.
8. Measure of Prosocial Tendencies for Adolescents - Randall.
9. Carlo et al.
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اخالقی و فقهی بوده و با نگاه و مقایسه با مباحث روان شناختی به آن پرداخته نشده است و 
اینکه بر اساس بررسی محقق هیچ یک از پژوهش های مفهوم احسان باهدف ساخت مقیاس 
است:  زیر  پرسش های  به  پاسخگویی  درصدد  پژوهش  این  بنابراین،  است.  نگرفته  انجام 
احسان در روابط میان فردی بر اساس منابع اسالمی چه مؤلفه ها و نشانه هایی دارد؟ ویژگی های 

روان سنجی پرسشنامه احسان در روابط میان فردی بر اساس منابع اسالمی چیست؟

روش  ژوهش
از  اولیه  هدف  که  است  کاربردی۲)  مقابل  )در  بنیادی1  هدف،  لحاظ  از  حاضر  پژوهش 
آن رشته علمی است )خوی  در  بر مجموعه اطالعات موجود  افزودن  و  گسترش دانش  آن 
که برای بررسی، توصیف،  نژاد، 13۸5، ص 109) و از روش تحلیل محتوا )ی متون دینی)، 
متون  در  موجود  پیام های  آشکار  محتوای  مفاهیم  تجزیه وتحلیل  و  مقایسه،  دسته بندی، 
)شریعتمداری،13۸۸، ص 77) ازجمله متـون دینـی مـرتبط بـا احسان در روابط میان فردی 

به کار گرفته شده اسـت. برای ساخت پرسشنامه به ترتیب مراحل زیر انجام شد.
ادامه  در  مطالعه شد؛  و  »احسان« شناسایی  مفهوم  به  مربوط  اسالمی  منابع  اول:  مرحله 
و  آنها مفهوم شناسی  واژه های حسن، احسان، محسن و مشتقات  به  روایات مربوط  و  آیات 

دسته بندی گردید.
مرحله دوم: استخراج 54 نشانه اولیه احسان در روابط میان فردی بر اساس منابع اسالمی 
که به سه قسمت کلی، رفتاری، شناختی و عاطفی تقسیم شدند. سپس، جهت سنجش میزان 
کارشناسان علوم اسالمی )سطوح عالی)  گزاره های دینی بـا نشانه ها از نظر 10 نفر از  تطابق 
کثر  ا تأیید  مورد  که  نشانه هایی  گردید.  استفاده  و دکتـری)  ارشـد  )کارشناسی  روان شناسی  و 
کارشناسان یعنی 6 نفر از 10 نفر کارشناس قرار گرفت، برای ساخت پرسشنامه لحاظ گردید و 
کثر کارشناسان نبود از پرسشنامه حذف گردید. در نتیجه تنها نشانه  نشانه ای که مورد تأیید ا
35 که »نظارت الهی« بود مورد تأیید قرار نگرفت و حذف گردید و 53 نشانه دیگر تأیید شد.
گرایی نشانگان )53 نشانه)،  مرحله سوم: پس از استخراج نشانه های اولیه، همگرایی و وا
کارشناس  کارشناسان )10 نفر  بر اساس تعاریف لغوی و اصطالحی آن ها و بنا بر نظر مکتوب 

1.basic.
2. applied.
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و  با یکدیگر شباهت  که  گرفت و نشانه هایی  علوم اسالمی و روان شناسی)، موردبررسی قرار 
همپوشی داشتند، در یکدیگر ادغام گردیدند و نام جدید و یا نام یکی از نشانه های ادغام شده 

بر روی آن گزارده شد و درنتیجه نشانه ها به 41 مورد، کاهش یافت.
ازنظر محتوایی باهم تشابه و همپوشی  که  مرحله چهارم: در مرحله بعد، برخی نشانه ها 
که  داشتند، با هم فکری و راهنمایی اساتید و با توجه به شباهت های محتوایی و مفهومی 
میان نشانه ها و شاخص های احسان، وجود داشت، به 6 مقوله یا مؤلفه نظری، »سودمندی 
و  »خویشتن داری«  »نفوذ-مطلوبیت«،  اندیشی«،  »مثبت  مثبت«،  »روابط  اجتماعی«، 

»تمامیت« تقسیم بندی شدند.
مرحله پنجم: طراحی گویه ها بر اساس نشانه ها، مستندات و ارائه آنها بـه کارشناسـان بـرای 
گویه های اولیه مقیاس اسالمی احسان در روابط میان فردی، شامل  سـنجش روایـی محتـوا: 
16۸ گویه اولیه بود که برای 41 نشانه، طراحـی گردید. سپس، برای بررسی روایی وابسته به 
محتوا، از دیدگاه 10 نفر از کارشناسان علـوم اسـالمی و روان شناسی استفاده شد. آنها با استفاده 
گویه پیشنهادی  از یک لیکرت 5 درجه ای، میـزان موافقـت یـا مخالفتشـان را اعالم نموده و 

خود را ثبت نمودند.
اولیه،  گویه  میان 16۸  از  گویه ها،  درباره  کارشناسان  نظرات  بررسی  از  مرحله ششم: پس 
گویه هایی که درصد 60 و باالتر را کسب کرده بودند، موردپذیرش قرار گرفت که تعداد زیادی 
گردید.  گویه می شد، پذیرفته  که شامل 156  از 9۲ درصد از سؤاالت اولیه  گویه ها و بیش  از 
سپس،۲6 گویه دیگر به واسطه نظرات کتبی کارشناسان و اساتید و همچنین به دلیل تکراری 
کثر  و نامناسب بودن از پرسشنامه حذف گردید و فرم پرسشنامه 130 گویه ای که موردتوافق ا

کارشناسان و استاد راهنما بود برای اجرا آماده شد.

گیدآوری اطخعات روش 
کتاب ها  با استفاده از داده ها و مبانی مربوط به احسان، بر اساس آیـات و روایـات و با مطالعه 
مقیاس  سـاخت  آزمون سازی،  زمینـه  در  به ویژه  موضوع،  این  در  روان شناسی  پژوهش های  و 
اندازه گیری احسان در  گرفت. در این بخش، به منظور سـنجش و  کار قرار  اسالمی در دستور 
روابط میان فردی و با توجه به مؤلفه ها و نشانه های به دست آمده، آزمونی اولیه طراحی، ساخته 
و اجرا گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار spss نمره گذاری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
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روش تجزیه وتحلیل داده ها
میانگین  روش  از  محتوا،  روایی  درباره  کارشناسان  نظرات  بررسی  برای  پژوهش،  این  در   
)موافقت بیش از 60 درصد کارشناسان) استفاده گردید. برای سنجش روایی سازه پرسشنامه، 
آلفای  روش های  از  اعتبار  بررسی  برای  و  پیرسون1)  )همبستگی  درونی  همسانی  روش  از 
کرونباخ۲، دونیمه سازی گاتمن3 و دونیمه سازی اسپیرمن - براون4 استفاده گردید. همچنین 
کجی  که در توزیع نمراتشان  گرفت تا سؤاالتی  توزیع نرمال تک تک سؤاالت موردبررسی قرار 

شدید و یا واریانس بسیار پایین دارند از مجموعه گویه ها کنار گذاشته شوند.

جامعه آماری و دجم نمونه
کنین شهرک پردیسان قم در سال 95-96 می باشند؛ و با  جامعه آماری این پژوهش شامل سا
توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق، ساخت پرسشنامه اولیه است و در مباحث مربوط به 
که بین 30 تا 50 نفر باشند را جهت اجرای آزمایشی  روان سنجی، تعداد نمونه نسبتًا محدود 
کافی می دانند )ثرندایک، 1375، ترجمه هومن، ص 74). در این پژوهش، پرسشنامه بر روی 
را  نفر جنسیت خود  و ۲  نفر زن  نفر مرد، 39  که 44  گردید  اجرا  نفر  نمونه ای به حجم ۸5 

مشخص نکرده بودند؛ و این نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد.

یااته های  ژوهش
اسالمی  منابع  از  میان فردی  روابط  در  احسان  نشانه های  ابتدا  کیفی،  یافته های  بخش  در 
که  گردید  کلی، رفتاری، شناختی و عاطفی، دسته بندی  استخراج و به 54 نشانه و سه قسمت 
طبق بررسی ها از مجموع 54 نشانه به دست آمده، 34 نشانه رفتاری، 16 نشانه شناختی و 4 
نشانه عاطفی برای احسان در روابط میان فردی بر اساس منابع اسالمی به دست آمد؛ پس از 
گرفت  گرایی نشانگان )54 نشانه) مورد بررسی قرار  استخراج نشانه های اولیه، همگرایی و وا
و نشانه هایی که با یکدیگر شباهت و همپوشی داشتند، در یکدیگر ادغام گردیدند و نام جدید 
گزارده شد و درنتیجه نشانه ها به 41 مورد،  و یا نام یکی از نشانه های ادغام شده بر روی آن 
کاهش یافت. در مرحله بعد، بررسی ها نشان داد که برخی نشانه ها ازنظر محتوایی با هم تشابه 
و همپوشی دارند. به همین جهت، با هم فکری و راهنمایی اساتید و با توجه به شباهت های 

1. pearson correlation.
2. Cronbach Alpha.
3. Guttman.
4. Spearman-Brown.
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محتوایی و مفهومی که میان نشانه ها و شاخص های احسان، وجود داشت، آن ها به 6 مقوله 
یا مؤلفه نظری، تقسیم بندی شدند. محورها و مؤلفه های به دست آمده، به شرح ذیل است:

جدول 1. فهرست مؤلفه ها و نشانه های احسان در روابط میان فردی بر اساس آیات و روایات

نشانه هامؤلفه هانشانه هامؤلفه ها

1. سودمندی 
اجتماعی

 صله رحم

3. مثبت اندیشی

یاد خدا

فراموشی احسانقرض دادن

احسان مایه برکتاحسان به والدین

احساس رضایتدعا کردن

توقع جبران نداشتننیکی به همسایه

ارزش گذاری کمک به ایتام

احسان خدمت به خودسخاوت

کاری 4. نفوذ- فدا
مطلوبیت

شهادت بر محسن بودن

جلب دوستی و صمیمیتراهنمایی

کمک به ضعیف
5. خویشتن داری

عفو و بخشش

کنترل خشماحسان علم

صبراحسان به مؤمن

اصالح بین مردم

6. تمامیت

پیش دستی در احسان

گیری احسان فرا

۲. روابط مثبت

فوریت در احسانخوش رویی

دوام احسانمهربانی و محبت

احسان کاملخوش رفتاری

مطابقت حرف با عملپرهیز از بدی

احسان در هر حالیاحترام به دیگران

درون بهتر از بروننیکی به بدی کننده

پیروی از حقکالم مؤدبانه
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با توجه به اینکه هدف این پژوهش، ساخت آزمونی است که به صورت کمی بتواند احسان 
ویژگی های  بررسی  برای  نماید.  اندازه گیری  اسالمی  منابع  اساس  بر  را  میان فردی  روابط  در 
روان سنجی پرسشنامه، روایی محتوا، روایی سازه و اعتبار آزمون، مورد بررسی قرار می گیرد.

برای بررسی روایی محتوا، از روش میانگین استفاده گردید. یعنی 53 نشانه از 54 نشانه ای 
گرفت، پذیرفته شد، در ادامه  کارشناس) قرار  کارشناسان )6 نفر از 10  کثریت  که مورد تأیید ا
پس از دریافت نظرات کتبی کارشناسان در فرم نظرسنجی و نظر استاد راهنما و مشاور، برخی 
از نشانه های تأییدشده ای که هم معنی و مشابه با یکدیگر بودند، در یکدیگر ادغام شدند و 
گویه ها،130 سؤال از 16۸  کاهش یافت. همچنین در روایی محتوای  نشانه ها به 41 مورد، 
کثر کارشناسان )6 نفر از 10 کارشناس) نمرات 3 یا 4 )گزینه های خیلی زیاد  سؤالی که به نظر ا

و زیاد) را به خود اختصاص داده بودند، مورد پذیرش واقع شد و به اجرا درآمد.
خوب  شاخص  و  درونی  همسانی  روش  از  سازه  روایی  تعیین  برای  پژوهش  این  در 
همبستگی پیرسون، استفاده شده است که در این روش مالک بررسی همسانی درونی، نمره 
کل آزمون است. برای این کار، همبستگی بین هر سؤال پرسشنامه با نمره کل آزمون محاسبه 
گردید. از مجموع 130 سؤال پرسشنامه، 1۲6 سؤال دارای همبستگی مثبت معنادار با نمره 
که از فرم  کل داشتند  کمی با نمره  کل آزمون بودند و فقط 4 سؤال، همبستگی مثبت بسیار 
که همبستگی منفی  گردیدند و سؤالی  نهایی پرسشنامه احسان در روابط میان فردی حذف 

معناداری با نمره کل داشته باشد، وجود نداشت.
جدول 2. ضریب همبستگی هر سؤال با نمره کل پرسشنامه احسان در روابط میان فردی

ت
ؤاال

همبستگی با س
تنمره کل

ؤاال
همبستگی با س

تنمره کل
ؤاال

همبستگی با س
تنمره کل

ؤاال
همبستگی با س

نمره کل

10.46۲(**(340.490(**(670.556(**(1000.349(**(

۲0.50۸(**(340.669(**(6۸0.51۸(**(1010.3۸9(**(

30.373(**(360.367(**(690.614(**(10۲0.۲44(*(

40.435(**(370.4۸4(**(700.565(**(1030.394(**(

50.4۲5(**(3۸0.330(**(710.461(**(1040.500(**(

60.6۲5(**(390.564(**(7۲0.514(**(1050.311(**(

70.536(**(400.50۸(**(730.4۸6(**(1060.431(**(
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۸0.۲34(*(410.6۲3(**(740.514(**(1070.۲9۸(**(

90.59۸(**(4۲0.319(**(750.305(**(10۸0.375(**(

100.54۲(**(430.476(**(760.4۸5(**(1090.4۲۲(**(

110.59۸(**(440.1۸6770.499(**(1100.094

1۲0.5۸3(**(450.۲6۸(*(7۸0.573(**(1110.439(**(

130.670(**(460.56۸(**(790.519(**(11۲0.6۲0(**(

140.616(**(470.4۲3(**(۸00.4۲۸(**(1130.595(**(

150.0774۸0.596(**(۸10.531(**(1140.339(**(

160.450(**(490.365(**(۸۲0.477(**(1150.۲74(*(

170.۲14(*(500.53۲(**(۸30.339(**(1160.5۲۸(**(

1۸0.573(**(510.466(**(۸40.537(**(1170.347(**(

190.۲76(*(5۲0.0۲۸۸50.۲3۸(*(11۸0.411(**(

۲00.3۸7(**(530.514(**(۸60.304(**(1190.367(**(

۲10.471(**(540.۲75(*(۸70.3۸0(**(1۲00.593(**(

۲۲0.535(**(550.50۲(**(۸۸0.437(**(1۲10.۲91(**(

۲30.391(**(560.631(**(۸90.35۲(**(1۲۲0.560(**(

۲40.۲5۸(*(570.3۸۸(**(900.4۸۲(**(1۲30.311(**(

۲50.۲97(**(5۸0.5۸۸(**(910.579(**(1۲40.540(**(

۲60.۲۸7(**(590.365(**(9۲0.۲۲7(*(1۲50.43۸(**(

۲70.306(**(600.451(**(930.50۲(**(1۲60.43۸(**(

۲۸0.407(**(610.۲7۸(*(940.576(**(1۲70.490(**(

۲90.۲34(*(6۲0.506(**(950.334(**(1۲۸0.۲94(**(

300.570(**(630.6۸7(**(960.۲15(*(1۲90.630(**(

310.500(**(640.365(**(970.3۲۸(**(1300.3۲4(**(

3۲0.499(**(650.5۲4(**(9۸0.3۸9(**(

330.56۸(**(660.3۸۸(**(990.33۸(**(

* همبستگی در سطح 0.01 معنادار است و ** همبستگی در سطح 0.05 معنادار است
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سازی  دونیمه  و  کرونباخ  آلفای  محاسبه  روش های  از  پرسشنامه  اعتبار  بررسی  به منظور 
از ۸5 شرکت کننده در اجرای  گردید. نتایج به دست آمده  گاتمن و اسپیرمن  براون، استفاده 
پرسشنامه، نشان می دهد که پرسشنامه با آلفای کرونباخ کل ۸3% دارای اعتبار نسبتًا باالیی 
است. همچنین نتایج به دست آمده از دو نیمه  سازی گاتمن 90% و دو نیمه  سازی اسپیرمن - 
براون 91% می باشد که بیانگر اعتبار باالی پرسشنامه است؛ نتایج کامل در جدول ذیل آورده 

شده است.
جدول 2. نتایج آلفای کرونباخ و دونیمه سازی

آلفای کرونباخ

نیمه اول )1 تا 65(
94%مقدار

65تعداد گویه ها

نیمه دوم )1 تا 130(
93%مقدار

65تعداد گویه ها

130مجموع تعداد گویه ها

۸3%همبستگی بین دو فرم

91%تساوی تعداد گویه هاضریب اسپیرمن- براون

91%عدم تساوی تعداد گویه ها

90%ضریب دونیمه سازی گاتمن

همچنین جهت بررسی اعتبار و همسانی درونی، توزیع نرمال تک تک سؤاالت موردبررسی 
سؤاالت  از  نبودند  مناسب  واریانس  و  نرمال  توزیع  دارای  که  سؤال،   5 تعداد  و  گرفت  قرار 
حذف گردیدند؛ و در نهایت، پس از حذف 9 سؤال، پرسشنامه 1۲1 سؤالی »احسان در روابط 

میان فردی بر اساس منابع اسالمی« آماده گردید.
با  اسالمی  منابع  اساس  بر  میان فردی  روابط  در  احسان  پرسشنامه  نمره گذاری  شیوه 
کاماًل مخالفم«  گزینه های »کاماًل موافقم، موافقم، مخالفم و  مقیاس لیکرت چهاردرجه ای با 
کاماًل  و  مخالفم=۲  موافقم=3،   ،4= موافقم  کاماًل  مثبت،  سؤاالت  در  که  است  طراحی شده 
موافقم=۲، مخالفم=3   ،1= موافقم  کاماًل  منفی،  در سؤاالت  و  گردید  نمره گذاری  مخالفم=1 
 4۸4 نمره  باالترین  و   1۲1 نمره،  پایین ترین  که  است  شده  نمره گذاری  مخالفم=4،  کاماًل  و 
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می باشد.

احث و نتیجه گییی
هدف از این پژوهش، مفهوم شناسی و ساخت پرسشنامه اولیه »احسان در روابط میان فردی 
که این آزمون،  بر اساس منابع اسالمی« بود. نتایج سنجش روایی محتوا، و سازه نشان داد 
اسالمی  منابع  از  آنچه  با  روابط میان فردی، مطابق  در  احسان  بـرای سـنجش  را  الزم  روایـی 
کرونباخ و روش  برداشت شده را داراست. اعتبار آزمـون نیـز بـا استفاده از روش ضریب آلفای 
دونیمه سازی مورد محاسبه قرار گرفـت، که نتـایج فـوق نشان داد، پرسشنامه از اعتبار باالیی 

برخوردار اسـت.
در بخش کیفی، پژوهش های مشابه دیگری در زمینه مؤلفه یابی احسان و نیکی به دیگران، 
که نتایج این پژوهش، با بعضی از آن ها  گرفته است  در منابع اسالمی و روان شناسی صورت 
مشابه و با برخی دیگر ناهمخوان است. در تفسیر نمونه به برخی از مؤلفه های احسان اشاره  
گرفته  که در نهایت از مجموع آیات قرآن و اقوال مفسرین در این رابطه نتیجه  شده است 
نیک  فاعلی)،  )ُحسن  داشتن  الهی  نّیت  و  انگیزه  ایمان،  چون  مهمی  مؤلفه های  که  است 
کار )هیئت صدور) و رساندن خیر به دیگران،  کار )ُحسن فعلی)، شکل شایسته  بودن ذاتی 
در مفاهیم اصلی احسان وجود دارند )مکارم شیرازی، 1375 ، ج ۲، ص 40). همچنین درباره 
کد و یا نشانه را برای  کلیشمی )139۲) در مقاله ای، 19  مفهوم شناسی و مؤلفه یابی احسان، 
بر  را  این طریق، مدل فرهنگ  سازمانی احسان محور  از  و  احسان، دسته بندی نموده است 
از  را  احسان  ابعاد  مقاله ای  در  کرده است. سروری مجد )1393)  ارائه  اسالمی  منابع  اساس 
که به این شرح است: 1. ایمان  کلی تقسیم می کند  حیث اعتقادی و رفتاری، به چند دسته 
به خدا و عمل صالح، ۲. نیکی به خلق، 3. صبر، 4. عفو و کظم غیظ و 5. جهاد در راه خدا.

گرچه به دلیل مشترک بودن منابع پژوهش های اسالمی، مؤلفه ها نشانه هایی که در این  ا
پژوهش ارائه گردیده است، بسیار مشابه نشانه ها و مؤلفه های نظری تحقیقات مذکور است 
گذشت،  و  عفو  یاد خدا،  و  ایمان  مشترکی چون:  نشانه های  مانند  دارد،  زیادی  و همپوشی 
حاضر  پژوهش  در  اینکه  دلیل  به  ولی  محبت،  و  مهربانی  خلق،  به  خدمت  و  نیکی  صبر، 
عالوه بر موارد مذکور، به صورت جزئی و مصداقی به نشانه های دیگر احسان نیز، پرداخته و 
توجه شده است، تعداد نشانه ها به 41 نشانه رسیده است و به جنبه های رفتاری، شناختی 
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کلیشمی  و عاطفی احسان، توجه بیشتری شده است، درحالی که در موارد دیگر، مانند مقاله 
گردیده است و در تحقیقات مشابه دیگر، به  به 19 نشانه و عمدتًا نشانه های رفتاری اشاره 

نتایج کمتری دست یافته اند.
به  نیز  روان شناسی  در  میان فردی،  روابط  در  احسان  مشابه  مباحث  در  همچنین 
گسترده ترین تالشی  گردیده است.  مؤلفه های شخصیتی فرد یاری رسان و نوع دوست اشاره 
گزارش شده،  نوع دوست  کنون در مورد شناخت ویژگی های شخصیت  تا روان شناسی  که در 
که نتیجه  کالین )1991 به نقل از بارون و همکاران، 13۸9، ص 5۸5) است  از بایرهوف و 
بیان  نوع دوست  شخصیت  برای  پنج گانه ای  مؤلفه های  آن ها،  آزمایش های  و  تحقیقات 
 .4 اجتماعی،  مسئولیت  احساس   .3 دنیا،  در  خوب  اعمال  پاداش   .۲ همدلی،  کرده اند:1. 
برخورداری از مرکز مهار درونی و 5. عدم خودمحوری. همچنین جفریز )199۸) تمایل افراد به 
یاری رسانی را تحت عنوان فضیلت های خویشتن داری، تحمل و شکیبایی، عدالت، احسان، 
پنج فضیلت  این  و  و همکاران، 13۸9)  از شریفی  )نقل  دوراندیشی خالصه می کند  و  تدبیر 
بلکه چندین  ندارد،  نوع دوست، شخصیتی تک بعدی  که شخصیت  اخالقی نشان می دهد 
جنبه از شخصیت وی که شامل کنترل انگیزه ها و محرک ها، ابتکار، باورهای راستین، مهربانی 
که در رفتارهای مثبت اجتماعی وی تأثیر می گذارند. )کول و همکاران،  و دوراندیشی است 
۲001 نقل از پترسون و سلیگمن، ۲004). برخی از نشانه های استخراج شده در پژوهش حاضر 
ارتباط  جفریز،  یا  و  کالین  و  بایرهوف  توسط  مطرح شده  مؤلفه های  با  نحوی،  به  می تواند 
داشته باشد، مانند مؤلفه: همدلی و یا برخورداری از مرکز مهار درونی، خویشتن داری، تحمل و 
شکیبایی، ولی برخی نشانه های تحقیق حاضر با محورها و مؤلفه های مذکور در روان شناسی، 
به دلیل تفاوت منبع استخراج آن ها و اینکه منبع پژوهش حاضر منابع الهی و اسالمی است 

ولی منبع آن ها، انسانی است، هم خوانی ندارند و متفاوت است.
عامل   6 به  نظری  به صورت  اسالمی،  منابع  از  استخراج شده  نشانه   41 پژوهش،  این  در 
نفوذ-مطلوبیت،  اندیشی،  مثبت  مثبت،  روابط  اجتماعی،  )سودمندی  کلی  مؤلفه  و 
خویشتن داری و تمامیت) دسته بندی گردیدند؛ که در این قسمت، به تبیین هر یک از آن ها 

پرداخته می شود:
برای  نیکوکار  فرد  سودمندی  و  نفع رسانی  میزان  بیانگر  اجتماعی،  سودمندی  مؤ فه 
دیگران است. نفع رسانی و حمایت اجتماعی می تواند، عاطفی، شناختی و رفتاری باشد. فرد 
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نیکوکار، این حمایت ها را در نشانه ها و مصادیقی چون: قرض دادن، صله رحم کردن، اصالح 
کردن به والدین، یتیمان، همسایگان، ضعیفان،  کردن، احسان  میان مردم، راهنمایی، دعا 
این  کامل  و  بارز  جلوه  می دهد؛  نشان  دیگران  به  بخشش  و  همچنین سخاوت  و  مؤمنین 

کاری می کند. سودمندی زمانی است که فرد برای دیگران و اجتماع، ازخودگذشتگی و فدا
مؤ فه روااو مثبس، میزان حسن خلق، خوش رفتاری و برخورد نیکو و محترمانه با دیگران 
را بررسی می کند. فرد نیکوکار در معاشرت با دیگران و خدمت به آن ها با مهربانی، محبت و 
کمک به آن ها  آزار دیگران، در قبال  گذاشتن و  از هرگونه بدی، منت  خوبی رفتار می کند و 

پرهیز می نماید.
مردم  به  احسان  و  خدمت  به  نسبت  فرد،  نگرش  منعکس کننده  مثبس اندیای،  مؤ فه 
است. شخص نیکوکار با پشتوانه اندیشه های الهی و با نگرشی مثبت، ارزشمندانه، خالصانه 
کمک می کند و خدمت به دیگران را در حقیقت احسان و  و احساس رضایت، به نیازمندان 
خدمت به خود می داند و در این راه از افکار و اندیشه های منفی مانند: ترس از فقر و یا توقع 

جبران کردن از دیگران، به دور است.
و  خدمت  به واسطه  افراد  که  محبوبیتی  میزان  عامل،  این  در  نفوذ-مطلوسیس،  مؤ فه 
قرار می دهد. فرد نیکوکار به دلیل اعمال  کرده اند، مورد سنجش  کسب  احسان به دیگران 
انسان دوستانه و خدمتی که به دیگران می کند مورد محبت و دوستی دیگران واقع می شود و 

در میان اطرافیانش فرد بانفوذ و محبوبی است و دیگران از او به نیکی، یاد می کنند.
مؤ فه لویاتن داری، بیانگر قدرت فرد برای مهار درون در برابر سختی ها، اذیت و آزارها 
که باعث خشم انسان می شود. شخص نیکوکار، در برابر حوادث سخت و  و مواردی است 
کار را مورد عفو قرار  کنش منفی از خود بروز نمی دهد و خطا خشم انگیز، خودکنترل است و وا

داده و می بخشد.
کامل بودن نیکی به دیگران را مورد بررسی قرار می دهد. در  مؤ فه تمامیس، میزان تام و 
احسان،  در  مانند: پیش دستی  میان فردی، شرایطی  روابط  در  احسان  برای  اسالمی،  منابع 
گیری، فوریت و دوام در احسان، بیان شده است که به نظر می آید با انجام و رعایت آن ها،  فرا

فرد محسن یک احسان کامل را نسبت به دیگران انجام داده است.
اولیه  گویه   16۸ به دست آمده،  نشانه   41 برای  شد  اشاره  که  همان گونه  کمی،  بخش  در 
طراحی گردید که در نهایت، طبق نظر کارشناسان، 130 گویه مورد پذیرش و اجرا قرار گرفت، 
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به نظر می رسد یکی از دالیل عدم پذیرش گویه ها توسط کارشناسان، طراحی آن ها به صورت 
کارشناسان  پذیرش  مورد  که  بود  سؤاالت  محتوای  بودن  تکراری  دیگر،  دلیل  و  بود،  منفی 
قرار نگرفت. همچنین در بخش بررسی روایی سازه آزمون، به نظر می رسد علت پایین بودن 
ضریب همبستگی برخی از گویه ها، عدم هماهنگی معنای کلی گویه های حذف شده با تم و 

محور اصلی کل سؤاالت بوده است.
برای رسیدن به اعتبار باالی آزمون، توزیع نرمال تک تک سؤاالت موردبررسی قرار گرفت و 
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