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Abstract
This study aimed at the relationship of 
purposefulness based on Islamic sources 
and personality traits with and their 
relationship with life satisfaction in two 
groups of seminary and university students. 
The research method is descriptive and 
correlational and the statistical population 
was selected from 2520 people by available 
sampling. The findings showed that, in 
both groups of students, the personality 
trait of neuroticism had a negative 
and significant relationship with life 
satisfaction, and the traits of extraversion, 
agreeableness and conscientiousness had a 
positive and significant relationship with 
life satisfaction. In both groups, there was 
no significant relationship between the two 
variables of life satisfaction and openness. 
Another finding showed that, in both 

چكیده
هدف این پژوهش، بررس���ی رابطۀ هدفمندی 
ویژگی ه���ای  و  اس���المی  مناب���ع  اس���اس  ب���ر 
گ���روه  ش���خصیت ب���ا رضای���ت از زندگ���ی در دو 
ای���ن پژوه���ش،  ب���ود.  ط���الب و دانش���جویان 
توصیفی و از نوع همبس���تگی بوده و به صورت 
نمونه گیری در دس���ترس از بی���ن جامعۀ 2520 
نش���ان  یافته ه���ا  گردیدن���د.  انتخ���اب  نف���ری 
گ���روه دانش���جویان و ط���الب  دادن���د در ه���ر دو 
رابط���ۀ  روان رنجورخوی���ی  ش���خصیتی  ُبع���د 
منف���ی و معن���اداری با رضای���ت از زندگ���ی دارد 
و ابع���اد ش���خصیتی برون گرای���ی، س���ازگاری و 
وظیفه شناس���ی رابط���ۀ مثب���ت و معن���اداری با 
گ���روه دارد. در هر  رضای���ت از زندگی در ه���ر دو 
گ���روه، بین دو متغیر رضایت از زندگی و ُبعد  دو 
گش���ودگی، رابطۀ معنا داری وجود ندارد. یافته 
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مقدمه
كسب رضایت از زندگی1 هدف نهایی بشر است )كالنی، خدابخش پیركالنی و پیوسته گر، 1393( 
و می توان آن را فرایندی دانست كه موجب غنی شدن زندگی و استفاده بهتر از فرصت ها می شود 
)كالنتری و اسماعیلی، 1394(. رضایت از زندگی، مفهومی كلی و ناشی از نحوۀ ادراک شناختی و 
گر، 1393(. این سازه  عاطفی شخص از كل زندگی است )كالنی، خدابخش پیركالنی و پیوسته 
دارای ابعاد گسترده ای است كه عالوه بر خود فرد، اركان و افراد دیگری را همچون خانواده، شغل، 

1. Life satisfaction

groups, the variable of life satisfaction 
had a positive and significant correlation 
with the variable of purposefulness based 
on Islamic sources. Furthermore, the 
total score of the goal had a negative and 
significant relationship with neuroticism 
in both groups. In the group university 
students, the target variable has a positive 
and significant relationship with other 
traits of personality except openness, and 
in the group seminary students, the target 
variable has a negative and significant 
relationship with the openness. But the 
relationship of this variable with other 
personality traits is positive and significant. 
Purposefulness is one of the variables 
affecting life satisfaction. Furthermore, 
personality traits are another variable that 
affects many aspects of human life such as 
satisfaction and purposefulness.

Keywords: purposefulness based 
on Islamic sources, personality, life 
satisfaction, seminary )Howzeh( students, 
university students 

دیگر نش���ان داد در ه���ر دو گروه، متغیر رضایت 
از زندگی، با متغیر هدفمندی بر اس���اس منابع 
اس���المی، همبس���تگی مثبت و معنا داری دارد. 
همچنین نم���رۀ كل هدف با روان رنجورخویی 
گروه رابطۀ منف���ی و معنا داری دارد.  در ه���ر دو 
در جامع���ۀ دانش���جویان، متغیر هدف با س���ایر 
ابعاد ش���خصیت به جز گشودگی، رابطۀ مثبت 
و معن���ا داری دارد و در جامع���ۀ ط���الب، متغی���ر 
گش���ودگی از ابعاد ش���خصیت،  ه���دف ب���ا ُبع���د 
رابطۀ منف���ی و معنا داری دارد. ام���ا رابطۀ این 
متغیر با سایر ابعاد شخصیت، مثبت و معنا دار 
است. هدفمندی از جمله متغیرهای تأثیرگذار 
همچنی���ن  می باش���د.  زندگ���ی  از  رضای���ت  ب���ر 
ویژگی های شخصیتی نیز متغیر دیگری است 
كه بر بس���یاری از ابعاد زندگی انس���ان همچون 

رضایت و هدفمندی تأثیرگذار است.

مناب���ع  اس���اس  ب���ر  هدفمن���دی  كلیدواژه ه���ا: 
اسالمی، شخصیت، رضایت از زندگی، طالب، 

دانشجویان.
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اقتصاد، سالمت و رفاه را دربر می گیرد )داینر، سو، لوكاس و اسمیت،1 1999(. رضایت از زندگی، 
از یک س���و به عنوان احساس���ی ارزشمند و لذت بخش در زندگی، دارای مطلوبیتی ذاتی است و از 
سویی دیگر، سرمایه ای است كه می تواند استفاده از دیگر مواهب زندگی را لذت بخش تر ساخته 
و در عی���ن ح���ال به عن���وان ابزاری در جهت حل ی���ا قابل تحمل تر نمودن مش���کالت، به كار آید. 
ازاین رو ایجاد، ارتقاء و تداوم احساس رضایت از زندگی، برای كسانی كه خواهان زندگی ارزشمند 
كامل هستند، ضرورتی انکارناپذیر می نماید. نتایج پژوهش هایی  و با معنا و در یک كالم زندگی 
ك���ه افراد با رضایت از زندگ���ی پایین در معرض خطر  ك���ه تاكنون صورت گرفته بیانگر این اس���ت 
مش���کالت روانی، اجتماعی و عاطفی از قبیل افس���ردگی، خودپنداره پایین و تعامالت اجتماعی 
نامناس���ب ق���رار دارن���د )گیلم���ان، 2004(. ع���دم رضایت از زندگی ب���ا وضعیت س���المتی پایین تر، 
نش���انه های افسردگی، اختالالت شخصیتی و رفتارهای نامطلوب فردی و اجتماعی ارتباط دارد 
)مالتبای، دای و مکتچئون، 2004(. بنابراین، شناسایی متغیرهای دخیل در رضایت از زندگی 
كامل بودن دین اسالم  در برنامه ریزی برای ارتقاء آن حائز اهمیت است. عالوه  بر این اعتقاد به 
ایجاب می كند كه در تمام زمینه های مورد نیاز زندگی بشری، برنامه ای درخور و شایسته از جانب 
اسالم ارائه شود و موضوع رضایت از زندگی از این مهم مستثنا نیست )قاسمی، 1395(. عوامل 
گر، 1393(.  گوناگونی بر رضایت از زندگی تأثیر می گذارند )كالنی، خدابخش پیركالنی و پیوسته 

یکی از این عوامل هدفمندی است )محمودیان، 1394؛ برونک،2 2009(.
كه افراد  هدف، در حقیقت یک موقعیت یا وضعیت بیرونی یا خارج از وجود انس���ان ها اس���ت 
س���عی دارند با تالش به آن دس���ت یابند. اهداف، علی رغم اینکه س���لیقه ها و انگیزه ها را از درون 
كه با تحریک انگیزه های انسانی افراد را به  هدایت می كنند، خود محرک های خارجی هس���تند 
سمت خود سوق می دهند )محبوبی، خراسانی، اعتمادی و دیگران، 1392، به نقل: از سانقی، 
1394(. ام���ا هدفمندی، به رفتار هدف داری اش���اره دارد و كلمۀ هدف دار وقتی به كار می رود كه 
ش���وق، قصد و عقیده نس���بت به هدف در میان باشد. مثل رفتار انس���انی كه تحت تأثیر اهداف 
گر انسان ها در زندگی خود روش های متفاوتی دارند، به  گاهانه )نه غریزی و محیطی( است. ا آ
این دلیل اس���ت كه هدف های متفاوتی را دنبال می كنند. هر اندازه این هدف واالتر و ارجمندتر 

باشد، به همان اندازه زندگی انسان از ارزش و كیفیت عالی تری برخوردار خواهد شد.

1. Diener, Sue, Lucas & Smith
2. Bronk
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از جمل���ه متغیره���ای مهم و تأثیرگذار بر هدفمندی، ش���خصیت اس���ت. ش���خصیت، یکی از 
موضوعات اساس���ی مورد مطالعه روان شناسان است و می توان آن را الگوی مشخص و متمایز 
كه اسلوب معینی را برای تعامل با محیط فیزیکی  فرد در زمینه تفکر، هیجان و رفتار دانس���ت 
و اجتماعی مشخص می كند )اتکینسون1 و دیگران، ترجمۀ براهنی و دیگران، 1393(. منظور 
از مؤلفه های ش���خصیتی در این پژوهش، نمره هایی اس���ت كه آزمودنی در پنج مؤلفه عمده از 

تست پنج عاملی NEO-FFI به دست می آورد. این مؤلفه ها عبارت اند از:
كه در ای���ن مؤلفه نمره باال می آورن���د، افرادی نگران،  ال���ف. روان آزرده خوی���ی )N(: افرادی 
عصب���ی، هیجان���ی، نامطمئن و ترس���و هس���تند. اف���رادی كه نم���رات آنها در ای���ن مؤلفه پایین 
اس���ت، افرادی آرام، خون سرد، مطمئن و دارای ثبات هیجانی بوده و قادرند با موقعیت های 

استرس زا بدون آشفتگی روبرو شوند.
كه در این مح���ور نمرۀ باال می آورند اف���رادی خون گرم، فعال،  ب. برون گرای���ی )E(: اف���رادی 
پرح���رف، اجتماعی، س���رخوش، ب���ا ان���رژی و خوش بین هس���تند، آنها برانگیختگی جنس���ی و 
تحریک را دوست دارند و مایل اند بشاش باشند. در طیف مقابل آن، یعنی درون گراها، افرادی 
كناره گیر، مستقل و متعادل اند. این افراد ممکن است  تودار، متین، بی اش���تیاق، تکلیف مدار، 

مثل برون گراها بسیار شاد نباشند، اما افراد غیرخوشحال یا بدبین هم نیستند.
ج. گشودگی به تجربه )O(: افراد دارای نمرات باال در این مقیاس، افرادی كنجکاو، تنوع طلب، 
خالق، مبتکر، تخیلی و غیر س���نتی اند. افرادی كه نمرۀ پایینی را احراز می كنند، افرادی س���نتی، 
غیرخالق، بی عالقه و بی تفاوت نسبت به هنر هستند. این افراد تمایل به رفتار متعارف داشته و 

حفظ دیدگاه خود دارند و عالقه آنها به حیطه فعالیت خود، ثبات بیشتری دارد.
د. مواف���ق ب���ودن )A(: افراد با نم���رات باال، افرادی خوش قلب، خوش اخ���الق، قابل اعتماد، 
كه دیگران نیز متقاباًل به  كمک به دیگران هستند و باور دارند  نوع دوست، باگذشت و مشتاق 
كینه توز  كرد. افراد با نمرات پایین، افرادی خودخواه، بداخالق، بدگمان،  آنه���ا كمک خواهند 

و ستیزه جو هستند.
ه. با وجدان بودن )C(: افرادی كه در این عامل نمرۀ باال می آورند، افرادی منظم، قابل اعتماد، 
س���خت كوش، وقت ش���ناس، خوش قول و تمیز هس���تند. در طیف مقابل آنها، اف���رادی بی هدف، 
غیرقابل اعتماد، بی دقت، مس���امحه كار و لذت جو قرار دارند كه لزومًا فاقد اصول اخالقی نیستند، 
1. Atkinson.R
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ولی در به كارگیری این اصول دقت الزم را ندارند )پروین و جان، 1386؛ گروسی فرشی، 1380(.
بیرامی و قلی زاده )1390(، نقش عوامل ش���خصیتی در افس���ردگی و رضایت از زندگی را ارزیابی 
نمودند و نش���ان دادند، رضایت از زندگی با روان رنجوری، رابطۀ منفی و با برون گرایی، دل پذیر 
ب���ودن و ب���ا وجدان ب���ودن، رابطۀ مثبتی داش���ت. همچنین، س���الدو و هم���کاران )2015( رابطۀ 
بی���ن عوامل ش���خصیت، با رضایت از زندگ���ی را در دانش آموزان دبیرس���تانی م���ورد پژوهش قرار 
دادن���د. یافته پژوهش آنها، از تأثیر و اهمیت داش���تن پنج عامل بزرگ ش���خصیت )برون گرایی، 
روان رنجوری، باز بودن به تجربه، با وجدان و موافق بودن( در رضایت از زندگی حمایت می كند.
عالوه بر آن، هدفمندی بر اس���اس منابع دینی در پژوهش های مرتبط گذش���ته مورد توجه قرار 
نگرفته بود كه در این پژوهش س���عی بر این بود تا عالوه بر س���نجش هدفمندی بر اس���اس منابع 
اسالمی، رابطه آن با ابعاد شخصیت و رضایت از زندگی مورد بررسی قرار گیرد. از یک سو، روحانیون 
به عنوان اصلی ترین گروه مرجع در بین متدینین جامعه كه هرگونه جهت گیری در عقاید، اندیشه ها 
گ���ذارد )خانیکی  و رفت���ار و س���بک زندگی آنها، می توان���د تأثیرات عمیق���ی در جامعه مذهبی برجا 
عابدی،1393(؛ و از س���وی دیگر، دانشجویان كه جزء اقشار تأثیرگذار در جامعه و به فرمودۀ مقام 
معظم رهبری،1 افس���ران جنگ نرم هستند كه بررسی این متغیرها در این دو جامعه هدف بسیار 
حائز اهمیت اس���ت. بر این  اس���اس، هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ هدفمندی بر اساس منابع 

اسالمی و ویژگی های شخصیت با رضایت از زندگی در دو گروه طالب و دانشجویان می باشد.

فرضیه ها
1. بین متغیر ویژگی های شخصیت با رضایت از زندگی رابطه وجود دارد.

2. بین هدفمندی بر اساس منابع اسالمی و رضایت از زندگی رابطۀ معنا داری وجود دارد.
3. بین هدفمندی بر اساس منابع اسالمی و ویژگی های شخصیت رابطه وجود دارد.

4. بین هدفمندی بر اساس منابع اسالمی و ویژگی های شخصیت با رضایت از زندگی رابطه وجود دارد.

روش پژوهش
این پژوهش، از نوع پژوهش های توصیفی به شیوۀ همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش، 
طالب حوزه های علمیۀ كرمانی ها، آیت اهلل مجتهدی، حقانی، نوراالصفیاء، سطوح عالی و دروس 
خارج س���اكن در شهرک مهدیه حوزه علمیه قم و دانشجویان دانشکدۀ معماری دانشگاه تهران، 
http://farsi.khamenei.ir 1 برگرفته از لینک
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گروه  رشته جغرافیای پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، رشته حقوق دانشگاه امام صادق؟ع؟، 
كاشان بودند كه در سال  برق دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی و دانشکدۀ جغرافیای دانشگاه 
تحصیلی 1397_1396 مش���غول به تحصیل بوده و در مجموع تعداد كل طالب و دانش���جویان، 
2520 نف���ر ب���ود. جدول م���ورگان تعداد نمونه پیش���نهادی ب���رای این تع���داد جامع���ه را 246 نفر 
پیشنهاد كرده است كه جهت اطمینان از معرف بودن نمونه تعداد 254 نفر برای نمونه به روش 
نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شد و 
 t برای تحلیل معنادار بودن رگرسیون و آزمون F پیرسون، آزمون r جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از

مستقل برای مقایسه بین گروه ها با استفاده از نرم افزار آماری spss صورت گرفت.

ابزار پژوهش
الف. هدفمندی بر اساس منابع اسالمی: این مقیاس با استفاده از آموزه ها و تعالیم اسالمی 
توسط محمدحسین قدیری در سال 1388 ساخته شده است تا به عنوان یک مقیاس علمی، 
كه افراد بر اس���اس تعالیم اس���الم در چه  كند  هدفمندی افراد در زندگی را بس���نجد و مش���خص 
مرتب���ه ای از هدفمندی قرار دارند. این پرس���ش نامه روایی محتوایی باالیی )91/8%( دارد كه 
كرنباخ(  با اس���تفاده ازCVR  و CVI محاس���به شده است و ضریب همس���انی درونی آن )آلفای 
گاتمن 91% است. این پرسش نامه  92% اس���ت و اعتبار آن به روش دو نیمه سازی اس���پیرمن و 

گویه است. مشتمل بر سه مؤلفۀ شناختی، رفتاری، عاطفی و 72 
ب. پرس���ش نامه رضای���ت از زندگ���ی SWLS: مقی���اس رضایت از زندگی قض���اوت كلی فرد از 
رضایت از زندگی را كه به طور نظری، بر اس���اس مقایس���ه ش���رایط زندگی با استاندارهای از پیش 
 تعیین ش���ده پیش بینی می ش���ود، ان���دازه می گیرد. این پرس���ش نامه متش���کل از مجموعه ای از 
گویه هاست كه رضایت زندگی فرد را اندازه گیری می كند. این مقیاس در ابتدا شامل 48 گویه بود 
گویه ها، نسخه  كاهش یافت. به علت شباهت معنایی بین  گویه  كه بعد از تحلیل عاملی به 10 
نهایی آن به 5 گویه كاهش یافت. هر گزاره دارای هفت گزینه است كه در مقیاس لیکرت از 1 تا 
7 نمره گذاری می شود. دامنۀ نمرات بین 5 تا 35 قرار دارد )كاماًل موافقم=7 و كاماًل مخالفم=1(. 
این آزمون توس���ط بنیانی، كوچکی و گودرزی )1386( به فارسی ترجمه شده است و پایایی آن 

كرونباخ 83% و با استفاده از روش بازآمایی 69% تعیین شده است. با استفاده از روش آلفای 
ج. پرس���ش نامه پن���ج عام���ل ب���زرگ ش���خصیت: پرس���ش نامه NEO نوع���ی پرس���ش نامه 
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كه مبتنی بر یک الگوی معروف شخصیتی به نام  خودس���نجی ویژگی های ش���خصیتی اس���ت 
مدل پنج عاملی است )گلدبرگ، 1993، به نقل از: فتحی آشتیانی، 1393، ص41(. مدل پنج 
عاملی، چهار دهه تحول داشته است و محصول سنت واژگان )تحلیل صفات موجود در زبان 

انگلیسی و دیگر زبان ها( و سنت تحلیل عاملی در تحقیقات شخصیت است.
كاستا  در س���ال های 1985 نس���خه تجدیدنظر ش���ده پرس���ش نامه نئو )NEOPI-R( توسط 
گردید. این پرس���ش نامه، پنج عامل اصلی   NEO و مکِری تهیه ش���د و جانش���ین پرس���ش نامه
 S ،شخصیت و شش خصوصیت در هر عامل را اندازه می گیرد. این پرسش نامه دارای دو فرم
گزارش های ش���خصی و R برای درجه بندی های مشاهده گر می باشد. فرم S شامل 240  برای 
كه توسط خود افراد درجه بندی می ش���ود. فرم R نیز دارای همان  س���ؤال پنج درجه ای اس���ت 
240 سؤال بوده و با ضمیر سوم شخص شروع می شود و برای درجه بندی افراد، توسط همسر، 

كارشناس به كار می رود. هم سال و یا 
كه 60 س���ؤالی است. درصورتی كه  این پرس���ش نامه نس���خه دیگری به نام NEO-FFI دارد 
وقت اجرای پرسش نامه محدود بوده و اطالعات كلی از شخصیت كافی باشد این پرسش نامه 
گرفت. پرسش نامه  مورد استفاده قرار می گیرد و در این پژوهش نیز، مورد استفاده قرار خواهد 
 ،)O( گشودگی ،)E( برون گرایی ،)N( كه پنج عامل روان رنجورخویی دارای 60 س���ؤال اس���ت 
س���ازگاری )A( و وظیفه شناس���ی )C( را اندازه گیری می كند. شركت كنندگان هر سؤال را در یک 
كاماًل موافقم( درجه بندی می كنند. در بعضی از سؤاالت  كاماًل مخالفم تا 4=  طیف لیکرت )0= 
گزینه های بعدی به ترتیب از  كند، نمرۀ صف���ر و از  كاماًل مخالف را انتخاب  گزینۀ  گ���ر آزمودنی  ا
كاماًل مخالف نمرۀ 4 و  گزینۀ  راست به چپ نمرات 1، 2، 3 و 4 می گیرند و در برخی از سؤاالت 
گزینه ه���ای بعدی به ترتیب از راس���ت به چپ نم���رات 3، 2، 1، 0 می گیرند. برای هر یک از این 
كرونباخ برای شاخص های  پنج عامل ش���خصیتی، 12 س���ؤال در این آزمون وجود دارد. آلفای 

گزارش شده است. فوق به ترتیب 86/0، 77/0، 73/0، 68/0 و 81/0 

یافته های پژوهش

الف. یافته های توصیفی
در ای���ن بخ���ش آمارهای توصیف���ی )كمینه، بیش���ینه، میانگی���ن و انحراف معی���ار( متغیرهای 

تحقیق ارائه شده است.
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جدول 1. شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق

وه
گر

اره
آم

گی
ند
ز ز
ت ا

ضای
ر

ی
خوی

جور
ن رن

روا

ی
رای
ن گ

برو

گی
ود
گش

ی
گار
ساز

سی
شنا

فه 
ظی
و

تی
اخ
شن

ی
تار
رف

فی
اط
ع

ف
هد

ل 
ه ك

مر
ن

ان
جوی

نش
دا

نه
می
ك

5/05/08/010/017/015/247/076/014/0138/0

نه
شی

بی

24/033/246/038/843/048/287/0136/628/0248/1

ین
نگ
میا

15/421/929/027/128/832/968/0107/919/8195/6

یار
مع
ف 

حرا
ان

4/385/986/615/115/117/028/6912/683/0522/62

جی
ك

-0/4-0/5-0/10/20/3-0/1-0/20/10/20/1

گی
ید
كش

-0/1-0/10/70/3-0/2-0/6-0/1-0/6-0/5-0/4

ب
طال

نه
می
ك

7/06/014/015/014/018/049/789/013/0157/6
نه
شی

بی

25/035/044/136/041/048/088/0145/026/0255/0

ین
نگ
میا

17/121/229/925/330/833/872/1116/621/3210/1

یار
مع
ف 

حرا
ان

3/966/156/634/105/076/878/3712/092/7821/66

جی
ك

0/0-0/2-0/30/4-0/3-0/2-0/4-0/1-0/4-0/238

گی
ید
كش

0/0-0/2-0/40/10/1-0/4-0/5-0/4-0/1-0/455

جدول 1، آمارهای توصیفی متغیرهای تحقیق را نشان می دهد. 
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ب. یافته های استنباطی
برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است.

بین متغیر ویژگی های شخصیت با رضایت از زندگی رابطه وجود دارد.

جدول 2. ماتریس همبستگی متغیرهای رضایت از زندگی و مؤلفه های شخصیت

وه
123456متغیرهای تحقیقگر

ان
جوی

نش
دا

11. رضایت از زندگی

1**0/349-2.روان رنجورخویی

1**0/468-** 30/375. برون گرایی

گشودگی  .4-0/047-0/1520/0321

1** 0/261** 0/397**0/360-* 50/179. سازگاری

1** 0/1310/384** 0/502**0/512-** 60/335 وظیفه شناسی

ب
طال

1رضایت از زندگی

1**0/363-روان رنجورخویی

1**0/527-** 0/416برون گرایی

0/0130/0111-0/049-گشودگی

0/1001-** 0/503**0/481-* 0/216سازگاری

1** 0/1080/508-** 0/588**0/488-** 0/333وظیفه شناسی

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

ب���ا توجه به ج���دول 2، متغیر رضایت از زندگ���ی در هر دو نمونه دانش���جویان و طالب با مؤلفه  
 .)r0/363=طالب ،rروان رنجورخوی���ی رابطۀ منف���ی و معن���ا داری دارد )0/349=دانش���جویان
گروه دانش���جویان و طالب با مؤلفه برون گرایی، رابطۀ مثبت  متغیر رضایت از زندگی در هر دو 
گ���روه دانش���جویان  و معن���ا داری دارد )0/375=دانش���جویانr، 0/416=ط���البr(. در ه���ر دو 
گش���ودگی، رابطۀ معنا داری وج���ود ندارد  و ط���الب، بی���ن دو متغیر رضای���ت از زندگی و مؤلف���ه 
)0/047-=دانشجویانr، 0/049-=طالبr(. در هر دو گروه دانشجویان و طالب متغیر رضایت 
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 .)r0/216=طالب ،rاز زندگی با مؤلفه سازگاری، رابطۀ مثبت و معنا داری دارد )0/179=دانشجویان
متغیر رضایت از زندگی در هر دو گروه دانش���جویان و طالب با مؤلفه وظیفه شناس���ی نیز، رابطۀ 

.)r0/333=طالب ،rمثبت و معنا داری دارد )0/335=دانشجویان

جدول 3. مقایس���ه رابطۀ هدفمندی بر اس���اس منابع اس���المی و ویژگی های ش���خصیت با 
گروه طالب و دانشجویان رضایت از زندگی در دو 

t ن
مو
ه آز

یج
نت

T-3/431/04-1/233/28-3/32-1/15-4/02-5/94-4/45-5/46

ی
زاد

ه آ
رج
د

279279279279279279279279279279

ی
دار

عنا 
ح م

سط

0/0010/3000/2200/0010/0010/2520/0000/0000/0000/000

نتیج���ه آزم���ون t نش���ان می ده���د، میانگی���ن هم���ه متغیره���ای تحقی���ق به ج���ز متغیره���ای 
گ���روه دانش���جویان و ط���الب، با هم  روان رنجورخوی���ی، برون گرای���ی و وظیفه شناس���ی، در دو 
تف���اوت معن���ا داری دارد. میانگی���ن متغیر  رضایت از زندگی و ُبعد س���ازگاری متغیر ش���خصیت و 
كل متغیر هدفمندی بر اس���اس منابع  هر س���ه زیرمقیاس ش���ناختی، رفتاری و عاطفی، و نمرۀ 
اسالمی، در نمونه طالب به صورت معنا داری بزرگ تر از نمونه دانشجویان است. میانگین ُبعد 
گش���ودگی متغیر شخصیت در نمونه دانش���جویان به صورت معناداری بزرگ تر از نمونه طالب 
گروه دانشجویان و طالب، بین 2- و 2+  كشیدگی همه متغیرها در هر دو  است. مقدار كجی و 

كه نشان می دهد متغیرهای تحقیق به صورت متقارن توزیع شده اند. است 
متغیرهای هدفمندی بر اساس منابع اسالمی و رضایت از زندگی رابطۀ معنا داری دارند.
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 جدول 4. ماتریس همبستگی متغیرهای رضایت از زندگی و هدفمندی 
بر اساس منابع اسالمی

وه
رضایت از زندگیمتغیرهای تحقیقگر

 زیرمقیاس
شناختی

 زیرمقیاس
رفتاری

 زیرمقیاس
عاطفی

كل  نمره 
هدف

ان
جوی

نش
دا

1رضایت از زندگی

1** 0/478زیرمقیاس شناختی

1** 0/840** 0/429زیرمقیاس رفتاری

1** 0/646** 0/585** 0/254زیرمقیاس عاطفی

كل هدف 1** 0/722** 0/970** 0/934** 0/458نمره 

ب
طال

1رضایت از زندگی

1** 0/436زیرمقیاس شناختی

1** 0/868** 0/389زیرمقیاس رفتاری

1** 0/635** 0/577** 0/234زیرمقیاس عاطفی

كل هدف 1** 0/706** 0/975** 0/945** 0/416نمره 

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

گروه دانش���جویان و طالب، متغیر  كه در جدول 4 مش���اهده می ش���ود، در هر دو  همان گون���ه 
كل متغیر هدفمندی  رضایت از زندگی، با هر سه زیرمقیاس شناختی، رفتاری و عاطفی و نمرۀ 

بر اساس منابع اسالمی، همبستگی مثبت و معنا داری دارد.
بین هدفمندی بر اساس منابع اسالمی و ویژگی های شخصیت رابطه وجود دارد.
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 جدول 5. ماتریس همبستگی متغیرهای هدفمندی بر اساس منابع اسالمی 
و مؤلفه های شخصیت

گروه
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-0/360**
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1
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شناسی

-0/512**
0/502 **

0/131
0/384 **

1
 

 
 

 

شناختی
-0/334**

0/464 **
0/017

0/433 **
0/464 **

1
 

 
 

ی
رفتار

-0/332**
0/423 **

0/004
0/480 **

0/519 **
0/840 **

1
 

 

عاطفی
-0/233**

0/213 *
-0/068

0/346 **
0/307 **

0/585 **
0/646 **

1
 

ل
 نمرهك

ف
هد

-0/346**
0/444 **

0/000
0/482 **

0/510 **
0/934 **

0/970 **
0/722 **

1

P <0/01**,  P <0/05*
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ك���ه جدول 5 نش���ان می دهد، نم���رۀ كل ه���دف ب���ا روان رنجورخویی در ه���ر دو گروه  همان ط���ور 
 .)r0/434- =طالب ،rدانشجویان و طالب، رابطۀ منفی و معنا داری دارد )0/346- =دانشجویان
گش���ودگی، رابطۀ مثبت و  در جامعه دانش���جویان متغیر هدف با س���ایر ابعاد ش���خصیت به جز 
معنا داری دارد، اما رابطۀ متغیر هدف با ُبعد گشودگی، معنا دار نیست. در جامعه طالب، متغیر 
گش���ودگی از ابعاد ش���خصیت، رابطۀ منفی و معن���ا داری دارد )0/226(، اما رابطۀ  هدف با ُبعد 

این متغیر با سایر ابعاد شخصیت، مثبت و معنا دار است.
بین هدفمندی بر اس���اس منابع اس���المی و ویژگی های ش���خصیت با رضایت از زندگی رابطه 

وجود دارد.

 جدول 6. پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس مؤلفه های شخصیت 
و هدفمندی بر اساس منابع اسالمی

وه
 منبعگر

تغییرات
 مجموع
مربعات

 درجۀ
آزادی

 میانگین
 سطحFمربعات

RR2معنا داری

ان
جوی

نش
820/6498102/5817/1970/0000/5470/299رگرسیوندا

1924/18813514/253باقیمانده

ب
طال

610/730876/3416/4010/0000/5350/286رگرسیون

1526/56412811/926باقیمانده

كه نتایج جدول 6 نش���ان می دهد، پیش بینی رضایت از زندگی پاس���خ گویان بر  همان گون���ه 
گروه دانشجویان و  اساس مؤلفه های شخصیت و هدفمندی بر اساس منابع اسالمی در هر دو 
طالب معنا دار است. متغیرهای مذكور در گروه دانشجویان در مجموع 29/9 درصد از واریانس 
متغی���ر رضای���ت از زندگی پاس���خ گویان را پیش بینی می  كنن���د )R2=0/299(. در گروه طالب نیز 
مؤلفه های ش���خصیت و هدفمندی بر اس���اس منابع اس���المی، توانسته اس���ت متغیر رضایت از 
كن���د. در این گروه، متغیرهای مذكور در مجموع 28/6 درصد از واریانس  زندگ���ی را پیش بینی 

.)R2=0/286( متغیر رضایت از زندگی پاسخ گویان را پیش بینی می  كنند
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بحث و نتیجه گیری
یافته ه���ا نش���ان می دهد متغیر رضای���ت از زندگی در ه���ر دو نمونه دانش���جویان و طالب با مؤلفه  
روان رنجورخوی���ی رابطۀ منفی و معنا داری دارد )0/349=دانش���جویانr، 0/363=طالبr(. به 
عبارت دیگر، هر چه نمرۀ مؤلفه روان رنجورخویی پاسخ گویان بیشتر باشد، نمرۀ رضایت از زندگی 
كمتر است و به عکس، پایین بودن مقدار روان رنجورخویی با مقدار باالی رضایت از زندگی  آنها 
گروه دانش���جویان و ط���الب با مؤلفه برون گرایی،  همراه اس���ت. متغیر رضایت از زندگی در هر دو 
رابطۀ مثبت و معنا داری دارد )0/375=دانشجویانr، 0/416=طالبr(. بنابراین می توان گفت: 
افرادی كه در مؤلفه برون گرایی نمرۀ  باالیی داشته اند در رضایت از زندگی نیز نمرۀ باالیی داشته اند 
و مقدار پایین در مؤلفه برون گرایی، با مقدار پایین در رضایت از زندگی همراه است. در هر دو گروه 
دانش���جویان و طالب، بین دو متغیر رضایت از زندگی و مؤلفه گش���ودگی، رابطۀ معنا داری وجود 
ندارد. در هر دو گروه دانشجویان و طالب متغیر رضایت از زندگی با مؤلفه سازگاری، رابطۀ مثبت 
كه  و معنا داری دارد )0/179=دانش���جویانr، 0/216=طالبr(. بنابراین می توان گفت: افرادی 
در مؤلفه س���ازگاری نمرۀ  باالیی داش���ته اند در رضایت از زندگی نیز نمرۀ باالیی داش���ته اند و مقدار 
پایی���ن در مؤلف���ه س���ازگاری، با مقدار پایی���ن در رضایت از زندگی همراه اس���ت. متغی���ر رضایت از 
زندگی در هر دو گروه دانش���جویان و طالب با مؤلفه وظیفه شناسی نیز، رابطۀ مثبت و معنا داری 
كه در مؤلفه  گف���ت: افرادی  دارد )0/335=دانش���جویانr، 0/333=طالبr(. بنابراین می توان 
وظیفه شناسی نمرۀ  باالیی داشته اند در رضایت از زندگی نیز نمرۀ باالیی داشته اند و مقدار پایین 
در مؤلفه وظیفه شناس���ی، ب���ا مقدار پایین در رضایت از زندگی همراه اس���ت. پژوهش های دیگر، 
نتایج این پژوهش را  تأیید می كند: در پژوهش های مختلفی، به بررسی نقش عوامل شخصیتی 
بر رضایت از زندگی پرداخته شده است. مروچک1 و اسپیرو2 )2005(، در پژوهشی نشان دادند كه 
متغیرهای ش���خصیتی با رضایت از زندگی رابطه دارد. نتایج پژوهش های شیماک3 و همکاران 
گرچه  )2004(، بیانگ���ر آن اس���ت كه رضایت از زندگی از ویژگی های ش���خصیتی تأثیر می پذیرد. ا
نتایج این تحقیقات تأثیر عوامل شخصیت بر رضایت از زندگی را تأیید می كند، اما میزان نقش 
هركدام از عوامل شخصیتی در برخی پژوهش ها متفاوت است. برای مثال، جاجو هلر4 )2002(، 

1. Mroczek
2. Spiro
3. Schimmack
4. Judge &Heller
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كیوودو و آبال1 )2011( در پژوهش���ی دریافتند كه از بین پنج عامل ش���خصیت، روان رنجورخویی، 
برون گرای���ی، وجدانی بودن و توافق پذیری، با رضای���ت از زندگی ارتباط معناداری دارند. زانگ2 
)2010( نش���ان داد كه برون گرایی كه یکی از عوامل ش���خصیت اس���ت، پیش بین جالب توجهی 
در رضایت از زندگی است. منصوری و تمنایی فر در سال )1392( پیش بینی رضایت از زندگی بر 
اس���اس رگه های شخصیتی، حمایت اجتماعی و بهزیستی معنوی را انجام دادند و نشان دادند 
كه روان رنجورخویی پیش بینی كننده قوی تری برای رضایت از زندگی است. اما جعفری )1391( 
به بررس���ی رابطۀ ش���خصیت و رضای���ت از زندگی با میانجی گری رضایت ش���غلی در زنان ش���اغل 
پرداخته اس���ت و نتیجه گرفت كه ابعاد ش���خصیت نمی تواند بر رضایت از زندگی مؤثر واقع شود 
و با اس���تفاده از تحلیل ها رابطۀ عکس آنها یعنی تأثیر رابطۀ رضایت از زندگی بر ابعاد ش���خصیت 
به اثبات رس���یده است. به نظر می رسد علت تغایر بین نتایج جعفری با تحقیقات گذشته كه بر 
اهمیت نقش عوامل شخصیتی بر رضایت از زندگی تأثیر دارد، این باشد كه جعفری در پایان نامه 
كرده اس���ت. هدف این  گویه ای توم���اس و همکاران )LDI(  اس���تفاده  خ���ود از پرس���ش نامه 18 
پرس���ش نامه، سنجش میزان اس���ترس های زندگی است و ش���امل زیرمقیاس های دغدغه های 
زناش���ویی، دغدغه های ش���غلی، فعالیت های خ���ارج از خانه، خود و خان���واده، رضایت از زندگی 
و خوش بینی اس���ت. درحالی كه پرس���ش نامه رضایت از زندگی داینر و هم���کاران )SWLS( صرفًا 
میزان رضایت كلی از زندگی را در قالب 5 گویه می س���نجد. از س���وی دیگر، بسیاری از رویکردها، 
ش���کل گیری و تثبیت شخصیت را در دوران كودكی می دانند. براین اساس، رضایت نمی تواند بر 

شخصیت تأثیر بگذارد.
گ���روه دانش���جویان و طالب، متغی���ر رضای���ت از زندگی، با  یافت���ۀ دیگ���ر نش���ان داد در ه���ر دو 
ه���ر س���ه زیرمقیاس ش���ناختی، رفتاری و عاطفی و نم���رۀ كل متغیر هدفمندی بر اس���اس منابع 
گروه دانش���جویان  اس���المی، همبس���تگی مثبت و معن���ا داری دارد. به عبارت دیگ���ر، در هر دو 
كل متغیر  و ط���الب، مقادی���ر ب���االی هر س���ه زیرمقیاس ش���ناختی، رفت���اری و عاطف���ی و نم���رۀ 
هدفمندی بر اساس منابع اسالمی با مقدار باالی رضایت از زندگی همراه است و مقادیر پایین 
زیرمقیاس های مذكور با مقدار پایین متغیر رضایت از زندگی همراه اس���ت. میزان همبس���تگی 
كه نشان می دهد  در دانش���جویان )0/458( و در طالب )0/416( اس���ت. این یافته با نتایجی 

1. Quevedo & Abella
2. Zhang
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افراد مذهبی، رضایت از زندگی بیش���تری دارند، همخوانی دارد. یداهلل پور و همکاران )1392( 
كه فعالیت های مذهبی و معنوی، تا حد زیادی رضایتمندی از زندگی را افزایش  نش���ان دادند 
كرایدر1 )1988(، مذهب را در ایجاد رضایت از زندگی مؤثر دانس���ت. مایرز2  می دهد. همچنین 
كه رابطۀ مثبتی بین شركت در  گسترده روی 3500 نفر آمریکایی نشان داد  در یک زمینه یابی 
مراس���م مذهبی و رضایت از زندگی وجود دارد. همچنین، مطالعۀ هادیان فرد )1384( نش���ان 
داد، افرادی كه بر مبنای باورهای دینی عمل می كنند، احس���اس خوش���بختی فاعلی بیشتری 
كه از س���وی اندریوز و ویتی3 )1976(، فوردایس4)1997(، پاوت و  دارند. در پژوهش دیگری 
كه نگرش مذهبی مثبت، موجب رضایت از زندگی  گرفت، نش���ان دادند  داینر)1998( صورت 
می ش���ود. پژوه���ش میدانی پولوما و پندلت���ون )1990(، این چنین نتیج���ه داد كه در آمریکای 
گرچه نتایج كلی این  شمالی و اروپا افراد مذهبی سطوح باالتری از شادی و رضامندی را دارند. ا
تحقیقات با یکدیگر هماهنگ است، اما میزان نقش و قدرت دینداری و مذهب، در آنها یکسان 
نیس���ت. برای مثال، الیس���ون5 و همکاران )1989( دریافتند ش���دت عبادت )دعاهای مکرر و 
ُكرمی نوری  احس���اس نزدیکی با خدا(، قوی ترین پیش بینی كنندۀ رضایت از زندگی اس���ت، اما 
و همکاران )1381(، مذهب را به عنوان س���ومین عامل در ایجاد رضایت از زندگی دانشجویان 
نش���ان دادند. ش���اید بتوان علت یکس���ان نبودن نقش دینداری و مذهب در رضایت از زندگی 
در تحقیقات مختلف را یکس���ان نبودن مقیاس س���نجش هدفمندی، یکسان نبودن مقیاس 
س���نجش رضایت از زندگی و تفاوت جامعه آماری دانس���ت. اما اینکه چطور و چگونه مذهب، 
نق���ش قدرتمن���دی در رضایت از زندگی دارد را می توان از دیدگاه های مختلف روان ش���ناختی و 
جامعه ش���ناختی مورد بحث قرار داد. در این مورد س���ه دلیل در روان شناس���ی م���ورد توجه قرار 
گرفت���ه اس���ت: اول اینکه، دین یک س���امانه باور منس���جم ایجاد می كند كه موجب می ش���ود، 
كنن���د و به آینده امیدوار باش���ند )س���لیگمن، 2002(؛ دوم اینکه،  اف���راد ب���رای زندگی معنا پیدا 
حض���ور مرتب در امور مذهبی و جزء جامعه مذهبی بودن، برای افراد حمایت اجتماعی فراهم 
می آورد؛ س���وم اینکه، پرداختن به مذهب، اغلب با س���بک زندگی جس���مانی و روانی س���الم تر 

17. Craig.D
2. Myers
3. Andrews & Withey
4. Fordyce
5. Ellison
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كه مشخصۀ آن وفاداری زناشویی، رفتار نوع دوس���تانه اجتماع خواه، اعتدال در  همراه اس���ت 
كار س���خت است )كار، 1385، ص69_70(. یافته ها  تغذیه و مصرف مش���روبات و پایبندی به 
گروه دانشجویان، تنها ضریب رگرس���یون مؤلفه روان رنجوری و زیرمقیاس  نش���ان می دهد در 

 β2=-0/17 ،β1=-0/14،ش���ناختی، معنا دار است. ضریب رگرس���یون دو متغیر مذكور به ترتیب
گفت: این متغیر  اس���ت. ضریب رگرسیون زیرمقیاس شناختی، مثبت است. بنابراین می توان 
به صورت مس���تقیم با رضای���ت از زندگی رابطه دارد. به عبارت دیگر، ب���ا افزایش در مقدار این 
متغیر، میزان رضایت از زندگی دانشجویان افزایش می یابد و به عکس با كاهش در این متغیر، 
میزان رضایت از زندگی كاهش می یابد. اما ضریب رگرسیون مؤلفه روان رنجوری، منفی است. 
ب���ه عب���ارت دیگ���ر، رابطۀ این متغیر ب���ا متغیر رضایت از زندگی معکوس اس���ت و ب���ا افزایش در 
گروه دانش���جویان، س���ایر  مق���دار این متغی���ر، مقدار متغیر رضایت از زندگی كاهش می یابد. در 
مؤلفه های ش���خصیت و زیرمقیاس های متغیر هدفمندی بر اس���اس منابع اس���المی وارد مدل 
كه در مدل حضور دارد، این متغیرها نتوانسته  اند سهم  نش���ده اس���ت؛ زیرا با وجود دو متغیری 

كنند. قابل توجهی از واریانس رضایت از زندگی را تبیین 
همچنین یافته ها نشان می دهد، نمرۀ كل هدف با روان رنجورخویی در هر دو گروه دانشجویان 
و طالب رابطۀ منفی و معنا داری دارد )0/346- =دانشجویانr، 0/434- =طالبr(. به عبارت 
دیگ���ر، اف���رادی كه در متغیر هدف نمرۀ باالتری به دس���ت آورده اند در متغی���ر روان رنجورخویی 
كرده اند. در جامعه دانش���جویان متغیر هدف با س���ایر ابعاد شخصیت  كس���ب  نمرۀ پایین ترین 
به جز گش���ودگی، رابطۀ مثبت و معنا داری دارد، اما رابط، متغیر هدف با ُبعد گش���ودگی، معنا دار 
گش���ودگی از ابعاد ش���خصیت، رابط���ۀ منفی و  نیس���ت. در جامع���ه ط���الب، متغیر هدف ب���ا ُبعد 
معنا داری دارد، اما رابطۀ این متغیر با سایر ابعاد شخصیت، مثبت و معنا دار است. این یافته ها 
با نتایج تحقیقات گذش���ته نیز همس���و اس���ت. برای مثال، لیتل و واتکینس���ون1 )1992( نشان 
داده ان���د كه روان رنجوری با بدبینی و موفقیت كم در دس���تیابی به اهداف ش���خصی در ارتباط 
است. روبرتس، روبینس، براد و براد2 )2000( در تحقیقاتی دریافتند كه برون گرایی با دستیابی 
ب���ه اهداف و ارزش های مرتبط به قدرت، لذت جویی و تحریک ارتباط دارد. یافته های روبرت 

1. Little & Watkinson 
2. Roberts, Robins, Broad & broad 
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كه وظیفه شناسی با دستیابی به اهداف مرتبط بوده است  و روبینس1 )2000(، نش���ان می دهد 
و هرچه وظیفه شناسی باالتر باشد، دستیابی به اهداف نیز بیشتر خواهد بود. همچنین رومرو، 
لینگو و گمز2 )2009(، نشان دادند كه برون گراها، موفقیت هایشان را در دستیابی به اهدافشان 
تفس���یر می كنند. كجباف، الیاس���ی و مهرابی )1393(، رابطۀ بین هدف در زندگی و ویژگی های 
كه افزایش ه���دف در زندگی، موجب افزایش  كردن���د. بدین معنا  ش���خصیت را معنادار توصیف 

نمرۀ آزمودنی ها در عامل برون گرایی، توافق جویی و وظیفه شناسی می شود.
همان طوری  كه در این پژوهش نشان داده شد، متغیر گشودگی با رضایت از زندگی در طالب 
و دانش���جویان و همچنی���ن با متغیرهای هدفمن���دی در جامعه دانش���جویان رابطۀ معناداری 
نداش���ت و با متغیره���ای هدفمندی در جامعه دانش���جویان رابطۀ منفی و معناداری داش���ت. 
مؤلفه گش���ودگی در پرس���ش نامه نئو دارای 6 زیرمؤلفه اس���ت كه ش���امل تخیل، زیباشناس���ی، 
احساس���ات، اعم���ال، عقای���د و ارزش ها می ش���ود. به نظ���ر می رس���د دو زیرمؤلفه آخ���ر )عقائد و 
گویه های مربوط به آنها به نوعی با مبانی اومانیس���تی و نس���بی گرایی تطبیق دارد  ارزش ها( و 
و با مبانی فلس���فی اس���المی، س���ازگار نیس���ت. لذا افراد مذهبی در این دو زیرمؤلفه نمرۀ پایینی 

گشودگی تأثیرگذار است. كل مؤلفه  كه این در نمرۀ  كسب می كنند 

پیشنهادات پژوهشی
_ پیش���نهاد می ش���ود محقق���ان، جهت رفع محدودی���ت تعمیم پذیری ای���ن پژوهش، پژوهش 

كنند. حاضر را در جامعه های دیگر نیز بررسی 
_ پژوهش���ی كیفی جهت شناس���ایی كامل عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی از نظر منابع اس���المی 

انجام پذیرد. 
_ بس���ته ای آموزش���ی درمانی جهت آموزش هدفمندی بر اساس منابع اسالمی تهیه و اجرا شود 

كند. تا میزان رضایت از زندگی افزایش پیدا 
گیرد. كار و حیطه فعالیت طالب مورد پژوهش قرار  _ ویژگی های شخصیتی مرتبط با نوع 

_ در پژوهش های دیگر عالوه بر پرسش نامه هدفمندی بر اساس منابع اسالمی، از پرسش نامه 
جهت گیری مذهبی و هدفمندی به طور هم زمان استفاده شود.

1. Roberts & Robins
2. Romero, Villar, Luengo & Gomez-Fraguela  
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پیشنهادات عملی
كلینیک ه���ای درمان���ی جه���ت افزای���ش رضای���ت از زندگ���ی مراجعین ب���ا تقویت  _ اس���تفاده در 

كز مشاوره حوزوی و دانشگاهی. هدفمندی بر اساس منابع اسالمی، به خصوص در مرا
_ اس���تفاده به عنوان تأمین مبانی نظری در ساخت بسته های آموزشی و درمانی هدفمندی بر 

پایه منابع و آموزه های اسالمی.

محدودیت های پژوهشی
كز حوزوی و دانشگاهی، امکان نمونه گیری از همه آنها فراهم نبود. _ با توجه به حجم باالی مرا
_ پرسش نامه سنجش رضایت از زندگی بر اساس منابع اسالمی تهیه و تدوین نشده بود.

_ با توجه به اس���تفاده از س���ه پرس���ش نامه و تعداد سؤاالت زیاد، امکان اس���تفاده از آزمون های 
دیگر نبود.
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