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Abstract
Life satisfaction is one of the most
important components in any person’s
life. Life satisfaction is of a great effect
on increasing mental well-being and
preventing
psychological
traumas.
Therefore, with the aim of finding ways to
increase life satisfaction, many researchers
have studied the variables associated with
life satisfaction. The present study aims
at predicting life satisfaction based on
religious orientation and perfectionism.
This study is of descriptive-correlational
type. The sample studied consisted of
292 students in associate, BA and MA
courses in state university and Islamic
Azad university in Shareza city, selected
through available sampling method,
who then completed Allport religious
orientation scale, Diener life satisfaction
scale and Terry-Short perfectionism scale.
In investigating the relationship between
variables, we used Pearson correlation
coefficient. All analyses were done through

چکیده
،یکی از مهمترین مؤلفههای بهداش���ت روانی
 رضای ��ت از زندگ ��ی.رضای ��ت از زندگ ��ی اس ��ت
تأثی ��ر بس ��زایی در افزای ��ش بهزیس ��تی روان ��ی
 ل ��ذا.و پیش ��گیری از آس ��یبهای روان ��ی دارد
پژوهش ��گران زیادی ب ��ا هدف یافت ��ن راههای
افزایش رضایت از زندگی به بررسی متغیرهای
.همبس ��ته ب ��ا رضای ��ت از زندگ ��ی پرداختهان ��د
 پیشبین ��ی رضایت از،ه ��دف ای ��ن پژوه ��ش
زندگی بر اس ��اس دو متغیر جهتگیری مذهبی
 از نوع، ای ��ن پژوهش.و کمالگرایی میباش ��د
 نمونه مورد.توصیف ��ی _ همبس ��تگی میباش ��د
، نف ��ر از دانش ��جویان کاردان ��ی292 مطالع ��ه
کارشناس ��ی و کارشناس ��ی ارش ��د مش ��غول ب ��ه
تحصیل در دانش ��گاه دولتی و آزادشهر شهرضا
اس ��ت ک ��ه ب ��ه روش نمونهگیری در دس ��ترس
انتخ ��اب و پرس� �شنامههای جهتگی ��ری
 رضای ��ت از زندگ ��ی دین ��ر و،مذهب ��ی آلپ ��ورت
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SPSS 24 software. The findings showed
that internal religious orientation has a
positive and significant relationship with
life satisfaction, but external religious
orientation has no significant relationship
with life satisfaction. Furthermore, positive
perfectionism has a positive and significant
relationship with internal religious
orientation and has a negative and significant
relationship with external religious
orientation, but negative perfectionism has
only a negative and significant relationship
with external religious orientation. In
addition, there is a positive and significant
relationship between positive perfectionism
and life satisfaction, but there is no
significant relationship between negative
perfectionism and life satisfaction. In
general, life satisfaction can be predicted by
the variables of internal religious orientation
and positive perfectionism.
Keywords: external religious orientation,
internal religious orientation, life
satisfaction, positive perfectionism,
negative perfectionism
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 در.کمالگرایی تری ش ��ورت را تکمیل نمودند
بررسی رابطۀ بین متغیرها از ضریب همبستگی
.پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است
Spss24 کلیه تحلیلها با اس ��تفاده از نرمافزار
 یافتههای پژوهش نشان.انجام ش ��ده اس ��ت
داد که جهتگیری مذهبی درونی با رضایت از
 همچنین.زندگی رابطۀ مثب ��ت و معنادار دارد
کمالگرای ��ی مثب ��ت ب ��ا جهتگی ��ری مذهب ��ی
درونی رابطۀ مثب ��ت و معنادار و با جهتگیری
.مذهب ��ی بیرونی رابطۀ منفی و معناداری دارد
 رضای ��ت از زندگی:در مجم ��وع میت ��وان گفت
میتواند توسط متغیرهای جهتگیری مذهبی
.درونی و کمالگرایی مثبت پیشبینی شود
، جهتگی ��ری مذهب ��ی بیرون ��ی:کلیدواژهه ��ا
، رضایت از زندگی،جهتگیری مذهبی درونی
. کمالگرایی منفی،کمالگرایی مثبت

مقدمه
 رضایت از. رضایت از زندگی اس ��ت،یک���ی از مهمتری���ن مؤلفهها و مال کهای بهداش���ت روانی
زندگی از ضروریترین خواس���تههای فطری و نیازهای روانی انس���ان بهشمار میرود و تأثیرات
 بهطوریکه امروزه بس ��یاری از ملل به نوعی.عمدهای بر سالمس���ازی و بهس���ازی جامعه دارد
،درص���دد ایجاد یک جامعه س���الم و بانش���اط هس���تند؛ زیرا به نظر میرس ��د احس ��اس رضایت
انس���انها را برای زندگی بهتر و بازدهی بیش���تر آماده میکند و وابس���تگیهای فرد را به محیط
.)2008 1،گستردهتر میکند (پارکر و موری
1 Parker, J. & Moore, R.
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طبق نظریۀ رضایت کلی از زندگی ونتگوت ،مریک و اندرسون ،)2003( 1رضایت از زندگی شامل
سه طیف رضایت ذهنی از زندگی (شخص تا چه میزان احساس میکند دارای زندگی خوبی است)،
رضایت وجودی از زندگی (زندگی یک شخص در سطح عمیقتر تا چه اندازه خوب است) و رضایت
2
عینی از زندگی (زندگی یک ش���خص چگونه توسط جهان خارج درک میشود) میباشد .فرانس
( )1992در نظریۀ ادراکی خود برای رضایت از زندگی چهار عامل اصلی خانواده ،وضعیت اقتصادی،
وضعیتروحیوروانیووضعیتجسمانیرامؤثرمیداند.دینر()2000دریکتقسیمبندی ،کیفیت
زندگی را دارای دو ُبعد عینی و ذهنی (بهزیستی ذهنی) دانسته و رضایت از زندگی را بهعنوان جزئی
از ساختار سه ُبعدی بهزیستی ذهنی که دربرگیرندۀ عاطفه مثبت ،عاطفه منفی (مؤلفه عاطفی) و
رضایت از زندگی (مؤلفه شناختی) است ،در نظر میگیرد .از نظر او بهزیستی ذهنی به یک ارزیابی
کلی از تفکرات ،احساسات ،نگرشها و رضایت از زندگی اشاره دارد و افراد دارای بهزیستی ذهنی باال،
حوادث و شرایط زندگی را به شکلی مثبت ارزیابی میکنند (دینر.)2003 3،
طب���ق تحقیقات ،رضایت از زندگی تح���ت تأثیر عوامل مختلفی چون عوامل زیس ��تی (بوند و
کورنر ،)2002 4،شخصیت (دینر ،)1984 ،سن (دینر ،ساه ،لوکاس و اسمیت ،)1999 5،جنسیت
(اینگلهارت ،)1373 6،عوامل اقتصادی (اوسوال و گاردنر ،2001 7،ص ،)98تندرستی (دوناوان
9
و هالپ���رن ،2002 8،ص ،)302تحصیالت (دینر و همکاران )1999 ،و روابط اجتماعی (آرگایل،
 ،1387ص )145میباش���د .یک���ی از عوامل مهم مؤثر در رضای���ت از زندگی ،جهتگیری مذهبی
میباشد (ماهشواری و سینگ.)2009 10،
منظورازجهتگیریمذهبی«رویآورد کلیشخص»میباشد کهازمذهباتخاذ کردهاست؛یعنی
در رابطه با موجودی متعالی ،مجموعهای از اعتقادات ،اعمال و تشریفات خاص را در زندگی دارد.
ً
مطابق این تعریف ،جهتگیری مذهبی را میتوان تقریبا معادل دینداری یا دینورزی در نظر گرفت
1 Ventegodt & Merrick& Anderso
2. Ferrans, C
3. Diener, E
4. Bond, J. & Corner, L.
5. Suh, E. Lucas, R. & Smith, H.
6. Inglehart
7. Oswall, A. & Gardner, J.
8. Donavan, N., & Halpern, D
9. Argyle
10. Maheshwari & Sing
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(آذربایجان���ی ،1387،ص .)158در مورد رابطۀ جهتگی ��ری مذهبی و رضایت از زندگی تحقیقات
فراوانی رابطه مثبت بین جهتگیری مذهبی و رضایت از زندگی را گزارش کردهاند (بهعنوان نمونه:
مایرز12000،؛ ماهشواری و سینگ2009 ،؛ آرین1378 ،؛ عبداهللپور و همکاران .)1390 ،بهطورکلی،
میتوان سازوکار تأثیر جهتگیری مذهبی در رضایت از زندگی را در پنج حوزۀ کلی دستهبندی کرد:
 .1ه���دف و معن���ای زندگی :نیاز حقیقتجویی و کمالجویی از نیازهای فطری آدمی اس ��ت
(س���نجری ،1390 ،ص .)27ازای���نرو تمام���ی انس���انها نیاز به ش���ناخت مبدأ وج ��ود ،نیاز به
ش���ناخت معن���ا و هدف زندگی و نق���ش آدمی در جهان هس���تی را تجربه کردهان ��د (ابراهیمی و
میرزاحس���ینی .)1393 ،دین با پاسخگویی به اینگونه پرسشهای بنیادین ،به زندگی آدمی
معن���ا میدهد (س���لیمانیابهری و س���لیمانی ابه���ری .)1393 ،درک معنای زندگ ��ی ،آدمی را از
احساس پوچی رها میکند و رضایت از زندگی او را افزایش میدهد (پسندیده ،1389 ،ص)57؛
 .2لذته���ای معن���وی (انس و مناج���ات با خدا) :یافتهه���ای علمی برای اف ��کار و هیجانات
معن���وی کارکرده���ای ویژهای در جهت افزایش س���ازگاری و احساس���ات مثبت نش ��ان دادهاند.
ازاینرو روانشناس���ان ،معنویت و دینداری را تحت عنوان هوش معنوی مفهومس ��ازی کردن د
ی فراهان���ی و فر حبخش .)1391 ،پژوهشهای بس���یاری ارتباط بی ��ن هوش معنوی و
(ش���هراب 
رضایت از زندگی را نشان دادهاند (از باب نمونه نک :عبدیوسفخانی و اکبری امرغان)2014 ،؛
 .3زهد و دل نبس���تن به دنیا (واقعیتشناسی دنیا) :آموزههای اسالمی ،دنیا را مزرعه آخرت،
یک رؤیا ،پلی به سوی آخرت و منزلی در میانه راه که مسافر از آن میگذرد ،معرفیکردهاند (کلینی،
یش ��ود .توانایی س ��ازگاری با
 ،۱۴۰۷ج ،2ص .)128چنین نگرش ��ی موجب افزایش س ��ازگاری م 
موقعیتهای زندگی موجب افزایش رضایت از زندگی میشود (تاجآبادیهرات)1391 ،؛
 .4نگرش مثبت معنوی :آموزههای معنوی دینی نوعی نگرش منس ��جم ،هدفمند و مثبت
ب���ه زندگی ایجاد میکن���د .ازاینرو ف���رد در مواجهه با رویداده���ای منفی ،آنه ��ا را ارزیابی مثبت
معنوی ثانویه میکند؛ یعنی ُبعدی معنوی به مسئله میدهد و آن را فرصتی برای تقرب به خدا
مفهومس���ازی میکند (پس���ندیده ،1389،ص .)298در نتیجه ،در هنگام مش ��کالت احساس
معنا از یک سو و توکل به خدا از سوی دیگر ،موجب تقویت تابآوری مؤمن میشود .تابآوری
در مقابل مشکالت موجب افزایش رضایت از زندگی میشود (بیرامی و همکاران)2013 2،؛
1. Myers, D.
2. Beyrami
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 .5جلب حمایت اجتماعی :پژوهشهایی نشان دادهاند که دینداری بالغانه و سالم موجب
رفتارهای مثبتی همچون کمک به دیگران (اوس�ل�انر2002 1،؛ لم )2002 2،گذشت (گورساچ و
هائو )1993 3،و قدردانی(آقابابایی ،فراهانی و تبیک )1391 ،میشود .به نظر میرسد چنین
رفتارهایی با بهبود روابط بینفردی موجب افزایش رضایت از زندگی میشود.
برخی پژوهشها نظیر پژوهش جی و ویورز )1988( 4و براون و تیرنی ،)2009( 5رابطۀ منفی
بی���ن جهتگیری مذهبی و رضایت از زندگی را گزارش داده و برخی نظیر کمری س ��نقرآبادی و
فتحآب���ادی ( )1391و میرخان چریکآباد ( ،)1393عدم وجود رابطه بین جهتگیری مذهبی
و رضایت از زندگی را گزارش کردهاند.
ً
در توجیه ناهمسانی دادهها این فرضیه میتواند مطرح شود که یافتههای ناهمسان ،ضرورتا
ارتب���اط میان رضای���ت از زندگی و جهتگیری مذهبی را نفی نمیکنن���د ،بلکه موقعیتهایی را
مش���خص میکنند که ارتباطات در آنها قویتر اس���ت که از جمله اینها میتوان به تفاوت بین
جهتگی���ری بیرونی و جهتگیری درونی اش���اره کرد .بر ایناس���اس ،آلپورت و راس)1967( 6
مفه���وم جهتگیری مذهبی را توس���عه داد .وی جهتگیری مذهبی را به دو نوع تقس ��یم کرد:
جهتگی���ری درونی و جهتگیری بیرونی( 7مالتب���ای و دای .)۲۰۰۴ 8،در جهتگیری درونی،
مذهب ،بهخودیخود برای فرد جنبه انگیزش���ی دارد ،اما در جهتگیری مذهبی بیرونی ،فرد
ب���ه دنبال اس���تفاده اب���زاری از مذهب بهمنظور رس���یدن به اهداف و مقاص ��د دنیایی و غلبه بر
اضطراب میباش���د (بهنقل از :ماینر .)2009 ،از نظر آلپ���ورت ،تنها جهتگیری مذهبی درونی،
سالمت روانی انسان را تضمین میکند (عباسی و جانبزرگی.)1389 ،
از دیگر عوامل مهم مؤثر بر رضایت از زندگی صفات ش���خصیتی میباشد .صفات شخصیتی
در تم���ام جنبهه���ای زندگ���ی تأثیرگ���ذار ب���وده و ب���ا رضای���ت از زندگ���ی رابط ��ۀ معن ��اداری دارند
(بلواردی 9و همکاران .)2015 ،بهعنوان مثال ،میتوان به ویژگیهای شخصیتی برونگرایی
1. Uslaner, E.
2. Lam
3. Gorsuch & Hano
4. Gee, E. M., Veevers, J
5. Browne & Tyrrheni
6 Allport, G.W & Ross, M
7. Intrinsic & Extrinsic orientation
8. Maltby, J., & Day, L.
9 Bolvardi
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و روانرنج���وری اش���اره کرد که برونگرایی رابطۀ مس���تقیم و روانرنج ��وری رابطۀ معکوس با
رضای���ت از زندگ���ی دارند (بیرامی و قل���یزاده .)2011 ،از جمله صفات ش ��خصیتی ،کمالگرایی
اس���ت .در تعاریف اولیه ،کمالگرایی عنوان س���ازهای نورتیک یا نابهنجار در نظر گرفته ش ��ده
است و به تمایل پایدار فرد به وضع کردن معیارهای کامل و دستنیافتنی و تالش برای تحقق
آنها ،تعریف ش���ده اس���ت (برنز .)1980 1،حتی برخی آن را بهعنوان یک متغیر از رفتار وسواسی
_ اجباری توصیف کردهاند (فراس���ت 2و همکاران ،)1991 ،اما در رویکرد جدید ،کمالگرایی به
دو نوع منفی (س���ازش نایافته) و مثبت (س���ازش یافته) و تقسیم می شود .کمالگرایی منفی،
به شناختها و رفتارهایی گفته میشود که هدفشان کسب موفقیتها و پیشرفتهای سطح
ب���اال بهمنظور اجتناب یا فرار از پیامدهای منفی اس���ت (تری _ ش���ورت 3و هم ��کاران.)1995 ،
کمالگرایی مثبت 4،به آن دس���ته از ش���ناختها و رفتارها گفته میش���ود که هدفش ��ان کس ��ب
موفقیتها و پیش���رفتهای س���طح باال بهمنظور دس���تیابی به پیامدهای مثبت اس ��ت .افراد
کمالگ���رای منف���ی با ویژگیهای ش���ناخته میش���وند که میتوان ب���ه این موارد اش ��اره کرد.1 :
5
تدوین اس���تانداردهای بسیار دشوار و س���طح باال (برنز)1980 ،؛  .2تفکر همه یا هیچ (پاچت،
)1984؛  .3نیاز به کنترل خویش (شافران 6و همکاران)2002 ،؛  .4ارزیابی عملکرد (همان)؛
 .5تعل���ل در انجام وظایف (برنز)1980 7،؛  .6انتقاد از خود (فراس���ت 8و همکاران)1991 ،؛ .7
ناتوانی در اسناد مناسب موفقیتها (برنز)1980 ،؛  .8پایبندی بیش از حد به بایدها و نبایدها
(ویزینگر .)1989 9،این افراد خود را موجودی کامل نمیبینند و بنابراین ،تالشی برای ایجاد
تصوری از خود بهعنوان یک موجود کامل نمیکنند .هدف این افراد ،انجام درس ��ت و دقیق
ً
کارها بوده تا به موجب آن پذیرش دیگران را بهدست آورند ،اما مرتبا در به انجام رساندن این
هدف شکس���ت خورده که منجر به احساس ناامیدی و افسردگی میگردد (هولندر.)1978 10،
1. Burns
2 Frost
3 Terry-short
4. Positive perfectionism
5. Pacht
6 Shafran
7. Burns, D.
8. Frost, R.
9. Weisinger, H.
10. Hollender
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در مقابل ،افراد کمالگرای مثبت ،انعطافپذیرند و از تالش و رقابت برای برتری و کمال لذت
میبرند و در عینحال ،محدودیتهای ش���خصی را به رس���میت میشناسند .بهعبارتدیگر،
کمالگراهای بهنجار قادرند محدودیتهای ش���خصی و موان���ع محیطی را که آنها را از تحقق
ً
عملکرد آرمانی باز میدارد ،بپذیرند .در عینحال ،از نظر ارزشیابی اجتماعی 1،محیط را نسبتا
حمایتگر و غیرتهدیدکنن���ده میبینند (هاماچک .)1978 2،این افراد ،تمایل زیادی به وضع
نمودن معیارهای واقعی برای خود داش���ته و به دنبال آن ،پاداشهایی مانند تأیید ،موفقیت
شخصی و «احترام به خود» باال را تجربه مینمایند (اسلید و اونز.)1998 3،
نتایج مطالعات حاکی از آن است که کمالگرایی مثبت با رضایت از زندگی همبستگی مثبت و
کمالگرایی منفی با رضایت از زندگی همبستگی منفی دارد (چان2007 4،؛ رایس و دیلو .)2004 5،از
سوی دیگر ،طبق برخی تحقیقات بین جهتگیری مذهبی و کمالگرایی رابطه وجود دارد .برای
مث���ال ،پاتریک )2013( 6به این نتیجه رس���ید که جهتگیری مذهبی درونی با کمالگرایی منفی
رابط���ۀ منفی دارد؛ یعنی با افزایش جهتگیری مذهب���ی درونی ،کمالگرایی منفی کاهش یافته و
با کاهش جهتگیری مذهب���ی درونی کمالگرایی منفی افزایش مییابد .همچنین ،جهتگیری
بیرون���ی با کمالگرایی منف���ی رابطۀ مثبت دارد؛ ب���ه این معنا که با افزای���ش جهتگیری بیرونی،
کمالگرایی منفی افزایش یافته و با کاهش جهتگیری بیرونی ،کمالگرایی منفی کاهش مییابد.
هرچن���د رابطه بین متغیرهای مذکور به صورت جدا گانه مورد بررس���ی قرار گرفته اس ��ت ،اما
تحقیق���ی ک���ه ارتباط همزم���ان همه متغیرهای مذکور را بررس���ی کند ،پیدا نش ��د .ب ��ا توجه به
ارتباط���ی که بی���ن کمالگرای���ی و جهتگیری مذهبی وجود دارد ،س���ؤال این اس ��ت که رابطۀ
رضای���ت از زندگ���ی با جهتگی���ری مذهب���ی و کمالگرایی به ص���ورت همزم ��ان چگونه تعریف
میش���ود؟ به عبارت دیگ���ر ،با توجه به اینک���ه جهتگیری مذهبی ش���امل دو ُبعد جهتگیری
مذهبی درونی و جهتگیری مذهبی بیرونی و همچنین کمالگرایی شامل دو ُبعد کمالگرایی
مثبت و کمالگرایی منفی است ،سؤال این است که رابطۀ این چهار متغیر با رضایت از زتدگی
به چه نحو است؟ و کدام یک از متغیرها ارتباط بیشتری با رضایت از زندگی دارا میباشد.
1. Social evaluation
2. Hamachek, D.
3 Slade, & Owens
4. Chan, D.
5. Rice & Dellwo
6. Patrick R.
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روش پژوهش
روش این پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی است .پژوهش شامل کلیه دانشجویان کاردانی،
کارشناس���ی ،کارشناس���ی ارشد و دکتری مش ��غول به تحصیل در دانش ��گاههای دولتی و آزاد شهر
شهرضا در سال تحصیلی  97_96بود و  292نفر نمونه به روش در دسترس انتخاب شدند که از
این تعداد  153نفر مرد و  139نفر زن و در مقطع سنی  18تا  57سال بودند .در تحلیل دادههای
ی شده از نرمافزار  Spss24و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد.
جمعآور 
ابزار پژوهش
الف .مقیاس جهتگیری مذهبی آلپورت :این پرس� �شنامه در س ��ال  1967توس ��ط آلپورت و راس
برای س ��نجش جهتگیریهای مذهبی درونی و بیرونی تهیه ش ��د و شامل  21گویه است و بر اساس
یک مقیاس چهار درجهای لیکرت از  1تا  4نمرهگذاری میشود .در این پرسشنامه هر چه آزمودنیها
در مقیاسهای مورد بررس ��ی نمرات بیشتری بهدست آورند ،بیش ��تر دارای آن صفت میباشند .این
پرسشنامه محدودیت سنی ندارد و از شانزدهسالگی به باال قابلیت اجرا دارد .جانبزرگی روایی این
مقیاس را در یک گروه نمونه  235نفری از دانشجویان دانشگاههای تهران با پایایی  0/73بر اساس
آلفای کرونباخ گزارش کرده است (جانبزرگی .)1386 ،برای بررسی روایی در این پژوهش ،از تحلیل
مؤلفههای اصلی با چرخش ابلیمین استفاده شد و ساختار سادۀ دوعاملی بهدست آمد که می توانست
بهترتی ��ب  14/02و  28/06از واریان ��س جهتگی ��ری مذهب ��ی را بیان کند .در بررس ��ی پایایی مقیاس
یادشده ،آلفای کرونباخ جهتگیری مذهبی بیرونی  ،0/71و جهتگیری درونی  0/62بهدست آمد.
ب .مقیاس رضایت از زندگی ( :)SWLSاین مقیاس را دینر و همکاران در سال  1984ساختند.
مقیاس رضایت از زندگی جنب ۀ ش���ناختی ش���ادکامی را میس���نجد .در حقیقت این مقیاس نشان
میدهد که شرکتکنندگان تا چه حد از زندگی خود راضیاند و تا چهاندازه زندگی خود را به زندگی
آرمان���یای که برای خویش در نظر گرفتهاند نزدی ��ک میدانند .این مقیاس پنجگویه دارد و افراد
ب���ر روی یک مقیاس لیکرت هفتدرجهای میزان رضای���ت خود را از زندگی درجهبندی میکنند.
یش ��ود.
نمرات گویهها س���پس با هم جمع میش���وند و س���طح کل رضایت از زندگی فرد تعیین م 
بنابراین نمرات این مقیاس بین  5تا  35متغیر است .دینر و همکاران ،ضریب بازآزمایی مقیاس را
در یک فاصله دوماهه  0/82و ضریب همسانی درونی مقیاس را با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ
برابر  0/87بهدست آوردند .این محققان همچنین در تحلیلی عاملی پی بردند که کلیه گویههای
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مقی���اس بر روی یک عامل قرار دارند که این تکعامل  0/66واریانس مربوطه را تبیین میکند.
در پژوهشی که بیانی و همکاران ( )1386بر روی جمعیتی  109نفری از دانشجویان انجام دادند،
ضریب آلفای کرونباخ مقیاس  ،0/83ضریب پایایی با استفاده از روش دونیمهکردن برابر  0/75و
با روش بازآزمایی یکماهه برابر  0/69بهدست آمد .روایی سازه مقیاس رضایت از زندگی از طریق
روایی همگرا با استفاده از پرسشنامه شادکامی آ کسفورد و پرسشنامه افسردگی بک برآورد شد.
این مقیاس همبستگی مثبت با پرسشنامه شادکامی آ کسفورد و همبستگی منفی با پرسشنامه
افسردگی بک نشان داد و برای سنجش میزان رضایت از زندگی به کار گرفته شد.
ج .مقیاس کمالگرایی تری _ شورت و همکاران :تری _ شورت و همکاران برای اندازهگیری
کمالگرایی مثبت و منفی در س���ال  1995ابزاری را تهیه کردند که مش ��تمل بر  40گویه میباشد
یس ��نجد و بر اس ��اس
ک���ه  20گوی���ه آن کمالگرایی مثبت و  20گویه دیگر کمالگرایی منفی را م 
ً
ً
یش ��ود .گویهها در
طی���ف  5درج���های لیک���رت از کام�ل�ا موافقم ت���ا کام�ل�ا مخالفم پاس���خ داده م 
مقی���اس  5درجهای لیکرت���ی ،کمالگرایی آزمودنیها را از نمره یک تا پن ��ج در دو زمینه مثبت و
منفی میسنجند .حداقل نمره آزمودنیها در هریک از مقیاسهای آزمون  40و حداکثر آن 200
خواهد بود .بشارت ( ،)1382جهت تعیین پایایی این مقیاس ،ضریب آلفا برای زیرمقیاسهای
کمالگرای���ی مثب���ت و منفی ب���هترتی���ب  0/90و  0/87ب���رای کل آزمودنیه ��ا  0/91و  0/88برای
دانشجویان دختر  0/89و  0/86و برای دانشجویان پسر بهدست آورده است که نشانه همسانی
درونی باالی این مقیاس میباشد .همچنین ،بشارت ( ،)1382بهمنظور تعیین روایی مقیاس از
طریق محاسبه ضریب همبستگی بین زیرمقیاسهای این آزمون با زیرمقیاسهای پرسشنامه
س�ل�امت عمومی گلدبرگ ( )1972و مقیاس عزتنفس کوپر اس���میت ( )1967و با روش تحلیل
مؤلفههای اصلی آزمون استفاده کرد .ضرایب و نتایج بهدستآمده ،روایی مقیاس پرسشنامه
ی تری _ شورت و همکاران ( )1995را تأیید میکنند.
کمالگرایی مثبت و منف 
یافتههای پژوهشی
در ج���دول  ،1ش���اخصهای توصیفی این متغیرها (ش���امل میانگین ،انح ��راف معیار ،کمینه،
بیش���ینه و کجی و کشیدگی) ارائه شده اس���ت .الزم به ذکر است جهتگیری مذهبی دارای دو
زیرمقیاس جهتگیری مذهبی درونی و جهتگیری مذهبی بیرونی و متغیر کمالگرایی دارای
دو زیرمقیاس کمالگرایی مثبت و کمالگرایی منفی است.

148

 /سال چهارم ،شماره اول ،پیاپی  ،9بهار و تابستان 1397

جدول  .1آمارهای توصیفی متغیرهای جهتگیری مذهبی،
رضایت از زندگی و کمالگرایی
زیرمقیاس

كمینه

بیشینه

میانگین

انحراف
استاندارد

كجی

كشیدگی

جهتگیری مذهبی بیرونی

15

44

28/1

5/25

-0/181

-0/279

جهتگیری مذهبی درونی

12

29

22/1

2/83

-0/294

0/239

رضایت از زندگی

7

35

24/5

5/97

-0/473

-0/178

كمالگرایی مثبت

54

99

79/6

9/48

-0/488

-0/031

كمالگرایی منفی

38

92

65/7

9/99

0/173

-0/423

ب���رای بررس���ی رابطههای جهتگیری مذهب���ی و رضایت از زندگ���ی ،کمالگرایی و جهتگیری
مذهبی ،کمالگرایی و رضایت از زندگی از ضریب همبس���تگی پیرس���ون استفاده شد .نتایج در
جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2بررسی رابطههای جهتگیری مذهبی و رضایت از زندگی ،کمالگرایی و
جهتگیری مذهبی ،کمالگرایی و رضایت از زندگی
جهتگیری
درونی

جهتگیری
بیرونی

كمالگرایی
مثبت

كمالگرایی
منفی

جهتگیری
درونی

1

جهتگیری
بیرونی

** 0/187

1

كمالگرایی
مثبت

* 0/164

*-0/154

1

كمالگرایی منفی

0/044

*-0/142

** 0/399

1

رضایت از زندگی

** 0/310

0/009

**0/246

-0/013

*P <0/01**, P <0/05

رضایت از
زندگی

1
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همانطور که در جدول  2مش���اهده میش���ود ،جهتگیری مذهبی درونی با رضایت از زندگی
رابط���ۀ مثب���ت و معن���اداری دارد ( .)r=0/310ب���ه عب���ارتدیگر ،کس���انی ک ��ه در جهتگیری
مذهب���ی درونی نم���رۀ باالتری کس���ب کردهان���د ،در متغیر رضای���ت از زندگی نیز نم ��رۀ باالیی
داشتهاند و بهعکس کسانی که در یکی از این دو متغیر نمره پایین داشتهاند ،در متغیر دوم
نیز نمره پایینی داش���تهاند .همچنین ،طبق این جدول رابطۀ جهتگیری مذهبی بیرونی با
رضایت از زندگی ،معنادار نیس���ت .از س���وی دیگر ،کمالگرایی مثب���ت با جهتگیری مذهبی
بیرون���ی رابطۀ منفی و معن���ادار ( )r=-0/154و با جهتگیری مذهب���ی درونی رابطۀ مثبت و
معن���اداری دارد ( )r=0/164دارد ،اما کمالگرایی منفی فقط ب���ا جهتگیری مذهبی بیرونی
رابط���ۀ منف���ی و معناداری دارد .همچنین ،بین کمالگرای���ی مثبت و رضایت از زندگی رابطۀ
مثب���ت و معناداری وجود دارد ( ،)r=0/246ام���ا کمالگرایی منفی با رضایت از زندگی رابطۀ
معناداری ندارد.
برای بررس���ی می���زان ارتباط هر کدام ار متغیرها با رضای���ت از زندگی ،رابطۀ رضایت از زندگی
ب���ا کمالگرای���ی مثبت و منف���ی و جهتگیری مذهب���ی درونی و بیرونی در یک مدل رگرس ��یون
خطی مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدا بهمنظور بررسی مناسبت مدل برقراری مفروضه نرمال
بودن و ثابت بودن واریانس باقیماندهها مورد بررس���ی قرار گرفته است .بدینمنظور از آزمون
کلموگروف اسمیرونوف ،برای باقیماندهها و نمودار پرا کندگی باقیماندههای استاندارد در برابر
مقادیر اس���تاندارد برآورد ش���ده اس���تفاده ش���د .از آنجایی که در آزمون کلموگروف اس ��میرونوف
س���طح معناداری بزرگتر از  0/05اس���ت )P>0/05( ،میتوان گفت :توزی ��ع باقیماندهها نرمال
است.
جدول  .3نتیجه آزمونهای بررسی نرمال بودن توزیع باقیماندهها
متغیر
باقیماندهها

آزمون كلموگروف اسمیرونوف
آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

0/044

213

0/200
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جدول  .4نتایج رگرسیون گامبهگام رضایت از زندگی بر اساس کمالگرایی
و جهتگیری مذهبی
متغیرهای
پیشبین

منبع
تغییرات

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

F

سطح
معناداری

R2

جهتگیری مذهبی
درونی

رگرسیون

714/628

1

714/628

22/074

0/000

0/097

باقیمانده

6636/590

205

32/374

كل

7351/217

206

رگرسیون

1095/481

2

547/740

باقیمانده

6255/737

204

30/665

كل

7351/217

206

رگرسیون

1319/506

3

439/835

باقیمانده

6031/712

203

29/713

كل

7351/217

206

جهتگیری
مذهبی درونی و
كمالگرایی مثبت
جهتگیری
مذهبی درونی و
كمالگرایی مثبت و
كمالگرایی منفی

17/862

0/000

0/149

14/803

0/000

0/179

-

جدول  .5ضرایب رگرسیون رضایت از زندگی بر اساس کمالگرایی و جهتگیری مذهبی
متغیر

 Bضریب

انحراف معیار

ضریب بتا

T

سطح معناداری

مقدار ثابت

7/142

2/614

-

2/733

0/007

جهتگیری مذهبی درونی

0/337

0/078

0/276

4/295

0/000

كمالگرایی مثبت

0/194

0/045

0/298

4/327

0/000

كمالگرایی منفی

-0/109

0/04

-0/187

- 2/746

0/007

همانگون���ه که نتایج جدول  5نش���ان میدهد ،پیشبینی رضایت از زندگی پاس� �خگویان بر
اس���اس متغیره���ای کمالگرایی و جهتگیری مذهبی معنادار اس���ت .با اس ��تفاده از رگرس ��یون
گامب���هگام تنه���ا متغیره���ای جهتگی���ری مذهبی درون���ی ،کمالگرای���ی مثب ��ت و کمالگرایی
منفی ،وارد مدل ش���دهاند .این س���ه زیرمقیاس در مجموع  17/9درص ��د از واریانس رضایت از
زندگی پاس���خگویان را تبیین میکنند .ضریب استاندارد رگرسیون جهتگیری مذهبی درونی،
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کمالگرای���ی مثبت و کمالگرایی منف���ی بهترتی���ب ()β3=-0/187 ،β2=0/298 ،β1=0/276
اس���ت .ب���ا اس���تفاده از ضرای���ب بتا میت���وان گفت از س���ه زیرمقیاس مذک ��ور ،بیش ��ترین تأثیر را
جهتگیری مذهبی درونی دارد و در مرتبه بعد ،کمالگرایی مثبت قرار دارد .ضریب رگرسیون
کمالگرایی مثبت و جهتگیری مذهبی درونی ،مثبت است .به عبارت دیگر ،رابطۀ بین این
دو متغیر با رضایت از زندگی ،مستقیم است و افزایش در مقدار این دو متغیر با افزایش در متغیر
رضایت از زندگی همراه است و کاهش در مقدار این دو متغیر با کاهش در مقدار متغیر رضایت
از زندگی همراه است .ضریب رگرسیون متغیر کمالگرایی منفی ،منفی است .به عبارت دیگر،
رابطۀ بین کمالگرایی منفی و رضایت از زندگی ،معکوس است.
بحث و نتیجهگیری
به منظور بررس���ی پیشبینی رضایت از زندگی بر اس���اس جهتگیری مذهب ��ی و کمالگرایی از
ضریب همبس���تگی پیرس���ون اس���تفاده ش���د .یافتهها عبارت بودن���د از .1 :جهتگیری مذهبی
درون���ی ب���ا رضای���ت از زندگی رابط���ۀ مثب���ت و معن���ادار دارد؛  .2جهتگیری مذهب ��ی بیرونی با
رضای���ت از زندگی رابطۀ معناداری ندارد؛  .3کمالگرایی مثب���ت با جهتگیری مذهبی درونی
رابط���ۀ مثبت و معن���ادار دارد؛  .4کمالگرایی مثبت با جهتگیری مذهبی بیرونی رابطۀ منفی
و معن���اداری دارد؛  .5کمالگرای���ی منف���ی فق���ط با جهتگی���ری مذهبی بیرون ��ی رابطۀ منفی و
معناداری دارد؛  .6بین کمالگرایی مثبت و رضایت از زندگی ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود
دارد؛  .7بی���ن کمالگرای���ی منفی و رضایت از زندگ���ی رابطۀ معناداری وجود ن ��دارد .در تبیین
�ود دین و
یافت���ه  1چنی���ن میت���وان گفت ک���ه در جهتگیری مذهبی درون���ی ،فرد به دنبال خ � ِ
درونی کردن آن و پیاده کردن آن در متن زندگی خویش است .همانطور که گفته شد در این
ً
نوع جهتگیری ،افراد به عقاید خویش کامال اعتماد دارند و اثر مذهب در هر وجه زندگیشان
آش���کار اس���ت (مال���ت ب���ای ودای .)۲۰۰۴ ،آموزههای معن���وی دینی نوعی نگرش منس ��جم،
هدفمن���د و مثب���ت به زندگی ایجاد میکند .ازاینرو ،فرد در مواجه���ه با رویدادهای منفی ،آنها
را ارزیابی مثبت معنوی ثانویه میکند؛ یعنی ُبعدی معنوی به مس���ئله میدهد و آن را فرصتی
برای تقرب به خدا مفهومس���ازی میکند (پس���ندیده ،1389،ص .)298در نتیجه ،در هنگام
مش���کالت ،احس���اس معنا از یک س���و و توکل به خدا از س���وی دیگر ،موجب تقویت تابآوری
مؤمن میشود .تابآوری در مقابل مشکالت موجب افزایش رضایت از زندگی میشود (بیرامی
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و همکاران .)2013 ،پس جهتگیری مذهبی درونی ،موجب رضایت از زندگی میشود.
همچنی���ن در تبیین این مطلب که جهتگیری مذهبی بیرون���ی رابطۀ معناداری با رضایت از
زندگ���ی ندارد (یافته  )2میتوان چنین گفت :رضایت از زندگی بر خرس���ندی یا پذیرش موقعیت
زندگی شخصی یا انجام دادن آنچه که شخص میخواهد و نیازمندیهای زندگی فردی اوست،
تأ کی���د دارد (شمس���ایی و هم���کاران .)2014 ،و چون اف ��راد دارای جهتگی ��ری مذهبی بیرونی،
مذه���ب را در خدمت رس���یدن به اهداف خود میخواهند ،با نرس���یدن به نیازمندیهای زندگی
خود از طریق مذهب ،نسبت به زندگی خود ناراضی میشوند (آلپورت و همگاران.)1967 ،
تبیی���ن این یافته که کمالگرایی مثبت با جهتگیری مذهبی درونی رابطۀ مثبت و معنادار
دارد (یافت���ه  )3می ت���وان چنین گفت ک���ه در جهتگیری مذهبی درونی ،ف ��رد در حال انجام
دس���تورالعملها و فرای���ض مذهبی به جهت رس���یدن ب���ه ایدئالهای تعریف ش ��ده در مذهب
اس���ت و این ام���ر منجر ب���ه ش���کلگیری ایدئالخواهی و کمالگرای���ی در فرد میش ��ود؛ چرا که
دس���تورالعملهای مذه���ب ب���ه نوعی درپی رس���اندن انس���ان ب���ه ایدئالها و کماالت انس ��انی
هس���تند (بهعنوان نمونه :يا ايها االنس��ان انك اكدح ايل ربك كدحا فمالقيه (انش ��قاق ))6 :و
ً
چ���ون ایدئاله���ای معرفی ش���ده توس���ط مذهب ،کام�ل�ا واقعی بوده و قابل دس ��ترس هس ��تند
(بهعن���وان نمونه :لقد کان لکم فی رس���ول اهلل اس���وه حس���نه لمن کان یرج ��و اهلل والیوم االخر
(اح���زاب .))21 :لذا جهتگی���ری درونی با کمالگرایی مثبت رابط���های مثبت دارد و در تبیین
این یافته که کمالگرایی مثبت با جهتگیری بیرونی رابطهای منفی دارد (یافته  )4میتوان
گف���ت در جهتگی���ری بیرونی اف���راد در حال دین���داری ظاهری هس���تند ،اما به جه ��ت آنکه از
دین بهعنوان ابزاری برای رس���یدن به ایدئالها و منافع ش���خصی خود اس ��تفادهکنند و چون
دینداریش���ان با انگیزههای مادی و دنیایی اس���ت ،فتنهها و بالهایی که در زندگی برای آنها
پیش میآید ،در نظر آنها ناهمس���و با منافع دنیاییش���ان اس���ت و ل���ذا نمیتوانند واقعیتهای
زندگ���ی را ب���ه درس���تی ببینن���د و در نتیج���ه ،در انتخاب اه���داف و ایدئالهای خ ��ود در زندگی
دچار غیرواقع بینی میش���وند و این منجر به فاصله گرفتن آنها از کمالگرایی مثبت میش ��ود.
ل���ذا هر چه جهتگی���ری دینی فرد بیرونیتر میش���ود ،کمالگرایی مثبت نی ��ز در او کاهش می
یاب���د .در تبیین این یافته ک���ه کمالگرایی منفی با جهتگیری مذهبی بیرونی رابطهای منفی
دارد (یافت���ه  )5میت���وان چنین گفت ک���ه کمالگرایی منفی به ش���ناختها و رفتارهایی گفته
میش���ود که هدفشان کسب موفقیتها و پیشرفتهای س���طح باال بهمنظور اجتناب یا فرار از
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پیامدهای منفی اس���ت ،کمالگرایان منفی از حدوس���ط قرار گرفتن یا شکست شخصی دوری
کرده و تمایل به وضع نمودن معیارهای غیرواقعی دارند (تری ش���ورت1995 ،؛ اس ��لید و اونز،
)1998؛ درحالیک���ه اف���راد دارای جهتگیری مذهبی بیرونی از دینداری به دنبال رس ��یدن به
پیش���رفتهای مادی هس���تند و ویژگی کمالگرایی منفی نمیتواند این امر یعنی پیش ��رفت به
سمت اهداف مادی را پیشبینی کند .از سوی دیگر ،کمالگرایی منفی ب ه عنوان یک ویژگی
منفی میتواند به مانعی در راه رس���یدن به اهداف مادی تبدیل ش���ود .ب ��ه عبارت دیگر ،افراد
دارای جهتگیری مذهبی بیرونی به دنبال رس���یدن به اهداف مادی هستند ،اما کمالگرایی
منفی مانع رس���یدن به اهدافشان میشود و لذا رابطۀ کمالگرایی منفی و جهتگیری مذهبی
بیرونی منفی میشود.
در تبیین یافتههای  6و  7میتوان این نکته را یادآور شد که کمالگرایی مثبت به شناختها
و رفتارهایی گفته میشود که هدفشان کسب موفقیتها و پیشرفتهای سطح باال بهمنظور
دس���تیابی به پیامده���ای مثبت اس���ت و کمالگرایی منفی ب���ه ش���ناختها و رفتارهایی گفته
میش���ود که هدفش���ان کس���ب موفقیتها و پیشرفتهای س���طح باال بهمنظور اجتناب یا فرار
از پیامده���ای منفی اس���ت .افراد با ویژگ���ی کمالگرایی مثبت ،تمایل زی ��ادی به وضع نمودن
معیارهای واقعی برای خود داشته و به دنبال آن پاداشهایی مانند تأیید ،موفقیت شخصی
و «احترام به خود» باال را تجربه مینمایند .از س���وی دیگر ،کمالگرایان منفی از حدوس ��ط قرار
گرفتن یا شکس���ت ش���خصی دوری کرده ،تمایل به وضع نمودن معیاره ��ای غیرواقعی دارند.
ش���خص کمالگ���رای مثبت یا بهنجار با تأ کید بر بهدس���ت آوردن موفقی ��ت در مقابل دوری از
شکس���ت ،جویای کمال بوده و بنابراین ،محتمل اس���ت در ارتباط ب���ا موفقیتهای بالقوهای
که در آینده بهدس���ت میآید ،خوشبینانهتر باشد .موفقیت میتواند در هر زمانی حادث شود.
ً
از س���وی دیگر ،کمالگرایان منفی یا نابهنجار ،افرادی هس���تند که اصوال بر دوری از شکس ��ت
تأ کید کرده و از شکست خوردن هراس دارند (تری شورت1995 ،؛ اسلید و اونز.)1998 ،
بنابرای���ن ،داش���تن معیاره���ای عملکردی باال هنگامی ک���ه معقول و واقعی ب ��وده و فرد قادر
به دس���تیابی به آن باش���د میتواند منجر به پیش���رفت در حیطههای مختلف زندگی گردیده و
بهزیس���تی ذهن���ی بهویژه رضایت از زندگی ف���رد را افزایش دهد .در مقابل ،اگر افراد در ش ��رایط
واقعی زندگی نتوانند به اهداف کمالگرایانه خود دسترس���ی پیدا کنند ،اس ��ترس و فشار روانی
زیادی را متحمل میش���وند و از آنجا که ممکن اس���ت هنوز رش���د مهارته ��ای انطباقی و کنار
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آمدن با گرایشات کمالگرایانه در آنان کامل نشده باشد ،لذا طبیعی است که احساس رضایت
کل���ی در آنها کاهش یابد (گیلمن 1وهمکاران .)2005 ،این یافته همس ��و با یافته پژوهش چان
( ،)2007گیلمن و همکاران ( )2005و رایس و دیلو ( )2004و زی ( )2003است.
محدودیتهای پژوهش:
 .1جامعه آماری این پژوهش محدود به دانشگاههای شهرستان شهرضا بود که این امر باعث
محدود شدن حوزۀ تعمیمپذیری نتایج میشود.
 .2در ای���ن تحقی���ق برای س���نجش جهتگی���ری مذهبی از پرس���شنامه جهتگی ��ری مذهبی
آلپورت اس���تفاده شده است .بر اس���اس نظریه آلپورت ،معنای جهتگیری مذهبی نوع نگاهی
اس���ت که افراد به مذهب دارند که به دو نوع درونی و بیرونی تقس���یم میش ��ود .بنابراین ،در
صورتی که منظور از جهتگیری مذهبی ،میزان دینداری باش���د ،استفاده از نتایج این تحقیق
باید با احتیاط صورت گیرد.
پیشنهادهای نظری پژوهش:
 .1این پژوهش ،در راس���تای بررس���ی رابط���ۀ جهتگیری مذهبی و رضای ��ت از زندگی با توجه
به کمالگرایی میباش���د که در بین دانش���جویان صورت گرفته اس���ت .بنابراین ،بهتر اس ��ت
پژوهشه���ای آت���ی در مقاط���ع تحصیلی دیگ���ر نیز انجام ش���ود و ممکن اس ��ت نتایج دیگری
حاصل شود.
 .2بر اس���اس نتایج این پژوهش ،جهتگیری مذهبی و کمالگرایی تنها توانس ��تهاند  11درصد
یش ��ود در تحقیقات دیگر با
واریان���س رضایت از زندگ���ی را تبیین کنند .بنابراین ،پیش���نهاد م 
بررس���ی متغیره���ای مذهبی دیگری که ق���درت تبیین رضای���ت از زندگی را به میزان بیش ��تری
دارند ،راهکارهای افزایش رضایت از زندگی مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهادهای کاربردی پژوهش:
از آنجا که تنها جهتگیری مذهبی درونی و رضایت از زندگی با همدیگر رابطۀ معنادار دارند
و جهتگیری بیرونی با رضایت از زندگی رابطۀ معنادار ندارد ،پیشنهاد میشود در کارگاههای
تربیت فرزند ،بر تربیت فرزندان با استفاده از جهتگیری مذهبی درونی تأ کید شود.
1 Gilman
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