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Abstract
The present study aims at 
recognizing the factors of eudemonic 
savoring and investigating the 
psychometric features of its short-
form questionnaire based on Islamic 
sources. To do the study, 344 
seminary and university students 
were selected through cluster random 
sampling and answered the short-
form questionnaires of eudemonic 
savoring and psychological well-
being. The results show that the 
internal harmony of the short-form 
questionnaire was 0.89 with five 
factors, and it has an acceptable 
construct validity. However, its 
construct validity is higher than the 
construct validity of the initial form. 

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بازشناسي عوامل لذت بري 
سعادت نگر و بررسي ویژگي  هاي روان سنجي فرم 
کوتاه پرسش نامه آن، بر اســاس منابع اسالمي 
تدوین و انجام شــده است. براي این پژوهش، با 
روش نمونه برداري تصادفي خوشه اي، 344 نفر از 
طالب و دانشجویان انتخاب شدند و به فرم کوتاه 
پرسش نامه لذت بري ســعادت نگر و پرسش نامه 
بهزیســتي روان شناختي پاســخ دادند. نتایج این 
پژوهش نشان مي  دهد که هماهنگي دروني فرم 
کوتاه پرسش نامه برابر با 0/89 و داراي 5 عامل 
اســت و پرسش نامه از روایي ســازه قابل قبولي 
برخوردار اســت؛ با این تفاوت که روایي ســازه 
آن باالتر از روایي ســازه فرم اولیه است. مجموع 
عوامل استخراج شده، واریانس بیشتري را تبیین 
مي  کنند و عوامل از نظــر مفهومي با مؤلفه  هاي 
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The total extracted factors explain 
more variance, and the factors are in a 
higher harmony with the components 
of the theoretical model. There is 
a meaningful correlation between 
the scores of eudemonic savoring 
and the scale of psychological well-
being, which shows its convergent 
validity. 

Keywords: eudemonic savoring, 
eudemonism, savoring, internal 
harmony, factor analysis.       

مدل نظــري هماهنگــي بیشــتري دارند. بین 
با مقیاس بهزیستي  نمرات لذت بري سعادت نگر 
روان شناختي همبستگي معنادار مشاهده شد که 

نشان از روایي همگراي آن دارد. 

كلیدواژه ها: لذت بري سعادت نگر، سعادت نگري، 
لذت نگري، هماهنگي دروني، تحلیل عاملي.

مقدمه
درباره آنچه منشــأ شادکامي اســت و زندگي خوب را فراهم مي  کند نظرات مختلفي وجود 
دارد. در این باره دو مدل عمده خود را مي  نمایانند: شادکامي لذت نگر1 و بهباشي سعادت نگر2 
)هفرون3 و بوینول4، 2011(. شــادکامي لذت نگر، که بهباشــي لذت نگر5 نیز نامیده مي  شود، 
شــامل ســطوح باالي عواطف مثبت،6 ســطوح پایین عواطف منفي7 و باال بودن احساس 
رضایت شــخصي از زندگي است )داینر8، شــو9، لوکاس10 و اسمیت11، 1999(، در حالي که 
بهباشــي سعادت نگر شــادکامي و »زندگي خوب«12 را فقط در داشتن احساس خوب )بودن 
عواطف مثبت، نبودن عواطف منفی و احســاس رضایــت از زندگي( صورت بندي نمي  کند. 
بهباشي ســعادت نگر بر جریان زندگي در یک روش عمیق و آکنده از رضایت متمرکز است 
)دســي13 و رایان14، 2008( و شادکامي حقیقي را محصول ابراز فضیلت، انجام آنچه شایسته 
انجام اســت، ایجاد معنا و زندگي هدفمند مي  داند )کاشدان15، بیسواس ـ داینر16 و کینگ17، 

1 . hedonic happiness
2 . eudaimonic well-being
3 . Hefferon, K.
4 . Boniwell, I.
5 . hedonic well-being
6 . positive affect

7 . negative affect
8 . Diener, E.
9 . Suh, E.M.
10 . lucas, R.E.
11 . Smith, H.L.
12 . good life
13 . Deci, E.L
14 . Ryan, R.M.
15.Kashdan,T.B.
16.Biswas-Diener,R.
17.King,L.A.

7 . negative affect
8 . Diener, E.
9 . Suh, E.M.
10 . lucas, R.E.
11 . Smith, H.L.
12 . good life

13 . Deci, E.L
14 . Ryan, R.M.
15 . Kashdan, T.B.
16 . Biswas-Diener, R.
17 . King, L.A.
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2008؛ کیز1 و آناس2، 2009 و تیبریوس3 و مي ســن4، 2009 بــه نقل از هفرون و بونیول، 
 .)2011

براي ســنجش هر یک از بهباشي لذت نگر و ســعادت نگر ابزار هایي ساخته شده است. 
از جمله ابزار هاي روان ســنجي در این قلمرو، ابزاري است که مؤلفه  هاي بهباشي دروني5 را 
مي  ســنجد. بهباشی دروني عبارت است از اینکه مردم زندگي خود را در چارچوب تبیین  هاي 
عاطفي و شــناختي چگونــه ارزیابي مي  کنند )داینر، 2000(. از آنجا که شــاخص براي این 
ارزیابي، سطوح باالي عاطفه مثبت و سطوح پایین عاطفه منفي و باال بودن احساس شخصي 
رضایت از زندگي اســت )داینر و دیگران، 1999(، دو مقیاس براي سنجش بهباشي دروني 
به کار مي  رود: 1. مقیاس رضایت از زندگي و 2. فهرســت عاطفه مثبت و منفي. رضایت از 
زندگي دربرگیرنده مؤلفه شناختي شادکامي است و به درجه بندي افراد از دستاورد زندگي شان 
مربوط است. عاطفه مثبت و منفي نیز نمایانگر جنبه هیجاني بهباشي است، که شامل خلق   ها 

و هیجان  هاي همایند با تجربه رخداد هاي گذرا است )هفرون و بونیول، 2011(. 
مقیاس رضایت از زندگي )SWLS( داینر و همکاران )1985( براي درک ســطح کلي 
رضایت فرد از زندگي به عنوان واکنش شــناختي افراد به تجاربشــان استفاده مي  شود. این 
مقیاس داراي 5 گویه است و ویژگي  هاي روان سنجي آن در پژوهش  هاي متعدد بررسي شده 
اســت )مگیارـ  موئه6، 1393(. در پژوهشي که شیخي، هومن، احدي و سپاه منصور )1389( 
انجام دادند، مقیاس رضایت از زندگي در بین دانشجویان ایراني از هماهنگي دروني )0/85(، 
پایایي بازآزمایي )0/77( و روایي همگرا و واگراي قابل قبول )همبســتگي 0/73 با فهرست 
 ))BDI( 8و همبســتگی 0/63- با پرسش نامه افسردگی بک )OHI( 7شادکامی آکسفورد
برخوردار بوده اســت. فهرســت عاطفه مثبت و منفيPANAS( 9( واتسون10،  کالرک11 و 
تلجن12 )1988( براي سنجش ســطوح باالي عاطفه مثبت و سطوح پایین عاطفه منفي در 
بهباشــي دروني مورد استفاده قرار مي گیرد. این مقیاس شامل 20 گویه است )10 گویه این 

مقیاس عاطفه مثبت و 10 گویه دیگر عاطفه منفي را مي  سنجد( )مگیار ـ موئه، 1393(. 

1 . Keyes, C.
2 . Annas, J.
3 . Tiberius, V.
4 . Mason, M.

5.subjectivewell-being

6.Magyar-Moe,J.L.
7.oxfordhappinessinventory
8.Beckdepressioninventory
9.positiveandnegativeaffectscale
10.Watson,D.
11.Clark,L.A.
12.Tellegen,A.

5 . subjective well-being
6 . Magyar-Moe, J.L.
7 . oxford happiness inventory
8 . Beck depression inventory

9 . positive and negative affect scale
10 . Watson, D.
11 . Clark, L.A.
12 . Tellegen, A.
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در قلمرو بهباشــي ســعادت نگر، ریف1 )1989( از جمله روان شناسان مثبت نگري است 
که بهباشــي را از نظر مفهومي بر حســب حالت بهباشي روان شناختي تعریف مي  کند؛ یعني 
بودن در حالت کامل کارکردي و برآمدن در رویارویي با چالش  هاي وجودي زندگي )ریف و 
ســینگر2، 2008(. ریف طبق برآوردي گسترده  از نظریه  هاي روان شناسي، شش خصیصه را 
براي بهباشــي روان شناختي مشخص کرد: 1. پذیرش خود3؛ 2. ارتباط مثبت با دیگران4؛ 3. 
رشــد شخصي5؛ 4. هدفمندي در زندگي6؛ 5. کنترل بر محیط7 و 6. خودمختاري8. وي براي 
بهباشي روان شناختي مقیاس  هایي را براي سنجش این شش خصیصه ارائه کرده است )هوتا9 
و واترمن10، 2013(. امروزه مدل ریف از مهم  ترین مدل  هاي حوزه بهباشــي روان شناختي11 
به شــمار مي  رود و پرســش نام هاي که براي سنجش مدل خودســاخته است، از مهم  ترین 

پرسش نامه  هاي بهباشي روان شناختي به شمار مي  رود )مرادي و طاهري، 1391(. 
مدل  هــاي دیگري نیز در این باره وجود دارند که هر یک کم و بیش ابزار هایي را براي 
سنجش بهباشي و شــادکامي ارائه کرده  اند. مدل واترمن )1993( بر فعالیت  هایي در زندگي 
تأکید دارد که بیشــترین هم خواني را با ارزش  هاي دروني فرد داشــته باشــد. رایان، هوتا و 
دســي )2008( مدلی را از بهباشي سعادت نگر ارائه کرده اند که مبتني بر این منش   ها است: 
اشــتیاق براي اهداف و ارزش  هاي دروني12ـ شامل رشد شــخصي13، مشارکت اجتماعي14، 
ارتباطات15 و ســالمت فیزیکي16؛ ـ داشتن انگیزه  هاي خودگردان، خودآگاهانه رفتار کردن و 
نیاز هاي رضایت بخش براي شایستگي17، خودگرداني18 و ارتباط19. ویترسو20 )2004( و دیگر 
روان شناســان مثبت گرایي که بر بهباشي سعادت نگر تأکید دارند، جهت گیري به سمت رشد 
شــخصي را مورد تأکید قرار داده است )هوتا و واترمن، 2013(. باالخره، رابطه میان بهباشي 
دروني، که از نگاه برخي لذت نگر نامیده مي  شــود، با بهباشی سعادت نگر در مفهومي محقق 
مي  شــود که روان شناس مثبت گرایي مانند ســلیگمن21 )2000( مطرح مي  کند؛ این مفهوم 

1 . Ryff, C.D.
2 . Singer, B.H.
3 . self-acceptance
4 . positive relations with others
5 . personal growth
6 . purpose in life
7 . environmental mastery
8 . autonomy

9 . Huta, V.
10 . Waterman, A.S.
11 . psychological well-being
12 . pursuing intrinsic goals and values as ends in themselves
13 . personal growth
14 . relationships
15.communitycontribution
16.physicalhealth
17.competence
18.auotonomy
19.relatedness
20.Vitterso,J.
21.Seligman,M.E.P.

9 . Huta, V.
10. Waterman, A.S.
11. psychological well-being
12. pursuing intrinsic goals and 

values as ends in themselves
13. personal growth
14. relationships
15. community contribution

16. physical health
17. competence
18. auotonomy
19. relatedness
20. Vitterso, J.
21. Seligman, M.E.P.

2 . pleasure-pursuing style scale             3 . content
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»شــادکامي اصیل«1 است. وي شادکامي اصیل را آمیز ه اي از بهباشي لذت نگر و سعادت نگر 
صورت بنــدي مي  کند )هوتا و واترمــن، 2013(. برخي از پژوهش   ها نیز ایــن نگاه را تأیید 
مي  کنند که هر کدام از بهباشی لذت نگر و سعادت نگر به روش  هاي مختلفي در سالمت تأثیر 
دارند )از جمله هوتا و رایان، 2010(؛ بنابراین مي  توان بهباشــی ســعادت نگر را شامل انگیزه 

لذت جویي نیز دانست. 
از دیدگاه منابع اســالمي، فضیلت و لذت در چارچوب ســعادت نگر معنا پیدا مي  کند. در 
لذت بري ســعادت نگر در حقیقت، دو رویکرد فضیلت جویــي و لذت جویي جداي از یکدیگر 
نیســتند )عباسي، 1391(، بلکه فضیلت و لذت، هر دو در مدل لذت بري سعادت نگر اسالمي 
وجود دارد. مدل مفهومي لذت بري ســعادت نگر بر اساس منابع اسالمي، سبکي از لذت بري 
را معرفي مي  کند که شــامل 9 ویژگي اســت: 1. امکان لذت بــردن از فضیلت   ها و ترجیح 
آن  هــا بر ارضاي مطلق امیال؛ 2. مهارگري در ارضاي امیال؛ 3. عاقبت اندیشــي در انتخاب 
لذت ها؛ 4. شــرع مداري؛ 5. در نظر گرفتن اهداف صحیح در انتخاب لذت؛ 6. آخرت نگري؛ 
7. میانــه روي در ارضاي امیال؛ 8و9. جهت گیري به ســوي انتخاب لذت  هاي عالي و پایدار 
)عباســي، 1390(. این مدل با استخراج ویژگي  هاي ســبک لذت بري سعادت نگر در منابع 
اســالمي )قرآن کریم و کتب حدیثي معتبر( با روش توصیفي ـ تحلیلي به دست آمده است. 
بر این اساس، مقیاس سبک لذت جویيPPSS( 2( براي سنجش سبک لذت بري سعادت نگر 
طراحي و ساخته شده است. این مقیاس 66 گویه  دارد که ویژگي  هاي روان سنجي آن بررسي 
شده اســت. روایي محتواي3 این مقیاس از وجود توافق باال میان نظرات بیشتر کارشناسان 
)83/33 درصد( درباره محتواي پرســش   ها استنباط شده و هماهنگي دروني آن 0/92 است. 
روایي ســازه این مقیاس با روش تحلیل عاملي بررسي شد که در نتیجه پنج عامل به دست 
آمد )عباســي، 1390(. در مدل اسالمي لذت بري سعادت نگر به هر میزان سبک لذت بري در 
این پنج ویژگي یا عامل نمره  باالتر داشــته باشد، کارآمدتر است و احتمااًل در سالمت رواني 
مؤثرتر خواهد بود: تعالي جویي )انتخاب لذت  هاي عالي و پایدار(، مهارگري )توانمندي تأخیر 
ارضا براي رسیدن به لذت عالي و پایدار(، عاقبت اندیشي )سنجش پیامد لذت ها(،  هدفمندي 
)لذت جویي با محور توحیدي( و میانه روي )ســبک میانه رو در لذت جویي( )عباسی، 1390 و 

عباسي و بهرامي احسان، 1394(. 
1 . authentic happiness

2 . pleasure-pursuing style scale
3 . content

2 . pleasure-pursuing style scale             3 . content
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چند موضوع ضرورت بازنگري در گویه  هاي پرســش نامه، اجراي مکرر و تکرار بررسي 
ویژگي  هاي روان ســنجي آن را ایجاب مي  کرد: 1. تکــرار پژوهش در جامعه و نمونه  آماري 
متفــاوت، بر ارتقاي ســطح کیفي و کمی مقیاس   ها مي  افزاید؛ 2. امــروزه تمایل عمومي بر 
این اســت که براي سنجش این سازه  هاي روان شناختي از پرسش نامه  هاي کوتاه و مختصر 
استفاده شــود و 3. مجموع عوامل استخراج شده واریانس پاییني را از سازه تبیین مي  کردند. 
از این رو، پرســش پژوهش حاضر این است که آیا حذف برخي گویه  هاي مقیاس لذت بري 
ســعادت نگر، که با بقیه گویه   ها همبســتگي پایین  تري داشته اند یا در مرحله سنجش روایي 
محتــوا از نمره پایین  تري برخوردار بوده اند یا هم ســویي معنایــي کم تري با مدل مفهومي 
لذت جویي ســعادت نگر داشــته  اند، مي  تواند مقیاسی را به دســت دهد که در تحلیل عاملي 
اکتشــافي، همان عوامل به دســت آمده در پژوهش قبل را منعکس کند؟ آیا مجموع عوامل 
استخراج شــده در این پژوهش نسبت به پژوهش پیشین،  واریانس باال تري از کل مقیاس را 
تبیین مي  کند؟ به این منظور، فرم کوتاه پرســش نامه، با حفظ شــرایطي که در بخش روش 

اشاره خواهد شد، تهیه و براي بررسي مجدد در یک نمونه آماري متفاوت اجرا شد. 

روش پژوهش
روش این پژوه در مرحله اول از نوع »تحقیق و توســعه« اســت. تحقیق و توسعه فرایندي 
است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فراورده علمي انجام مي  شود )سرمد 
و دیگران، 1380(. روش تحلیل محتوا1، روش دیگري بوده اســت که براي بررسي محتواي 
آشــکار پیام  هاي موجود در متون دیني به کار رفته است. با این روش ویژگي  هاي موجود در 

متون منابع اسالمي سبک لذت جویي استخراج شده است. 
جامعه آماري این تحقیق تمام دانشجویان دانشگاه دولتي شهر قم و جامعة الزهرا بود 
که در ســال تحصیلي 93-92 در این دانشگاه   ها مشغول به تحصیل بودند. 344 نفر از بین 
این دانشــجویان با اســتفاده از روش نمونه گیري خوشه اي2 انتخاب شدند. بر اساس نظرات 
موجود، این حجم بیش از حجم حداقلي )200 نفر( اســت. گذشــته از این، تعداد آیتم  هاي 
مقیاس در مرحله روایي ســنجی، 40 سؤال است نسبت نســبت انتخاب شده )تعداد نمونه به 
تعداد گویه ها( بیش از حداقل الزم )یعني نســبت 2 به 1( اســت )صدرالســادات، 1380(. 
1 . content analysis

2.clustersampling

2 . cluster sampling
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دانشــجویان پسر انتخاب شده از دانشگاه قم 114 نفر و دختران انتخاب شده از جامعه الزهرا 
224 بودند و جنسیت 6 نفر نیز نامعلوم بود. دامنه سني مشارکت کنندگان بین 18 تا 44 سال 

با میانگین 28/25 و انحراف استاندارد 28/5 بود. 
ابزار هاي اندازه گیري پژوهش عبارت بودند از: 

1. مقیاس لذت بري سعادت نگر بر اساس منابع اســالميUSS( 1( )1394(: فرم اولیه 
این مقیاس را عباســي )1390( براي سنجش ســبک کلي لذت جویي بر روي یک پیوستار 
لذت نگري تا سعادت نگري طراحي کرده است. این مقیاس شامل 66 گویه است که پنج عامل 
سبک لذتجویي )تعالي جویي، مهارگري، عاقبت اندیشي،  هدفمندي و میانه روي( را مي سنجد. 
روایي محتواي2 فرم بلند این مقیاس از وجود توافق باال میان نظر بیشتر کارشناسان )83/33 
درصد( درباره محتواي پرســش   ها استنباط شــد. آلفاي کرونباخ در این مقیاس برابر با 92/. 
بود. نتیجه بررسي روایي سازه به شیوه تحلیل عاملي3، با ارزش ویژه بیشتر از 1، استخراج 5 
عامــل با بار عاملي باالتر از 0/3 بوده که در مجموع 30.524 درصد واریانس کل مقیاس را 
برآورد مي کند. در فرم کوتاه، مورد اســتفاده شده در این پژوهش، با در نظر گرفتن شرایطي 
28 گویه از 66 گویه حذف شــد. این شــرایط عبارت بودند از: 1. داشتن همبستگي پایین تر 
با بقیه گویه ها؛ 2. داشــتن نمره پایین تر در مرحله سنجش روایي محتوا در نظر کارشناسان؛ 
3. داشتن هم سویي معنایي کمتر با مدل مفهومي لذت جویي سعادت نگر در منابع اسالمي و 
4. گویه   ها به طور متناســب از هر پنج عامل انتخاب و حذف شدند تا با وجود کم شدن تعداد 
گویه  ها، ســواالت باقي مانده کل محتواي سازه را به صورت کامل پوشش بدهند. در نهایت، 

این پرسش نامه با 38 گویه در نمونه آماري متفاوت اجرا شد. 
2. فرم كوتاه پرسش نامه بهباشي روان شناختي ریف )RSPWB( )1980(: فرم اصلی 
این ابزار 120 سؤال دارد که در بررسي  هاي بعدي فرم  هاي کوتاه تر، از جمله 18 سؤالي، نیز 
پیشــنهاد شد. همبستگي فرم کوتاه پرسش نامه )18 سؤالي( با مقیاس اصلي از 0/7 تا 0/89 
در نوسان بوده است. در پژوهش سفیدي و فرزاد )1391( براي محاسبه هماهنگي دروني از 
روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفا براي کل مقیاس برابر با 0/73 به دست آمد 
)مرادي و طاهري، 1391(. در پژوهش حاضر، از این ابزار با هدف ســنجش روایي همگراي 

پرسش نامه سبک لذت جویي استفاده شده است. 
1 . eudaimonic savoring scale (USS)

2 . content
3 . factor analysis

2 . content              3 . factor analysis
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براي تجزیه و تحلیل داده   ها در این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS از روش  هاي 
آماري همبستگي و تحلیل عاملي استفاده شده است. 

یافته  هاي پژوهش
روایي محتواي مقیاس لذت بري ســعادت نگر در بررســي عباســي )1390( به دست آمده 
اســت که به دلیل عدم تغییر در شــکل صوري گویه  ها، نتایج آن قابل سرایت به فرم کوتاه 
مقیاس اســت. این ویژگي از وجود توافق باال میان نظر بیشــتر کارشناسان )83/33 درصد( 
درباره محتواي پرســش   ها استنباط شد )عباسي، 1390(. به منظور بررسي هماهنگي دروني 
گویه  هاي مقیاس، از ضریب آلفاي کرونباخ اســتفاده شد. هماهنگي دروني مقیاس و عوامل 

آن بر اساس مقدار آلفا در جدول 1 آمده است. 

جدول 1: محاسبه ضریب آلفاي كرونباخ براي مقیاس سبک لذت جویي و عوامل آن
آلفاي كرونباخمقیاس

0/89کل مقیاس
0/85عامل اول
0/82عامل دوم
0/79عامل سوم

0/63عامل چهارم
0/61عامل پنجم

چنان که در جدول مشــاهده مي  شــود ضریب آلفاي کرونباخ مقیاس در نمونه پژوهش 
0/89 اســت. این ضریب براي عامل اول 0/85، براي عامل دوم 0/82، براي عامل ســوم 

0/79، براي عامل چهارم 0/63 و براي عامل پنجم 0/61 است. 
همچنین جهت بررســي روایي ســازه مقیاس، همبســتگي هر یــک از گویه   ها با کل 
پرســش نامه محاسبه شد. نتایج نشــان داد که همه گویه   ها با نمره کل مقیاس همبستگي 
معنادار دارند. دامنه این همبستگي از 0/29 تا 0/64 و میانگین این همبستگي 0/468 است.

به منظور بررسي ســاختار عاملي USS از تحلیل عاملي اکتشافي به روش مؤلفه  هاي 
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اصلي1 و چرخش واریماکس2 استفاده شد. شــاخص کفایت نمونه برداري3 نشان داد که 38 
گویه مقیاس در نمونه پژوهش براي تحلیل عاملي مناســب است )KMO= 0/82(. نتایج 
آزمون کرویت بارتلت4 نیز بیانگر همبســتگي معنادار کافي بین ســؤاالت پرسش نامه است. 
در حقیقت معنا دار بودن آزمون کرویت بارتلت کم ترین شرط الزم براي انجام دادن تحلیل 
عاملي اســت. همان گونه که در جدول 2 مشــاهده مي  شود، نتایج این آزمون با درجه آزادي 

703 و مجذور خي دو 5469/757 درسطح P > 0/0001 معنادار است. 

جدول2: آزمون بارتلت و كفایت نمونه برداري
نتایجآماره ها

KMO0/828                       کفایت نمونه برداري به روش 

آزمون کرویت بارتلت
5469/757خي دو

703درجه آزادي
0/0001سطح معناداري

به منظور تعیین تعداد عامل   ها ابتدا از مالک ارزش  هاي ویژه بزرگ تر از 1 اســتفاده شد. 
براي اجتناب از دقت پایین در نتایج خروجي و نیز با توجه به نمودار اسکري که ارزش ویژه 
در بخش نزولي با شیب تند و قبل از تبدیل شدن به سطح افقي را کمي باالتر از عدد 1 نشان 
مي  دهد، ارزش ویژه در مرحله دوم نیز بزرگ تر از 1 انتخاب شد. جدول 3 ماتریس عوامل را 

پس از چرخش به همراه بار عاملي هر یک از گویه   ها نشان مي  دهد. 

جدول 3: ماتریس عوامل پس از چرخش متقارب به شیوه واریماكس به همراه بار عاملي هر یک از گویه ها

 شماره
گویهگویه

عوامل

12345
0/694دینداري مرا در کنترل امیال کمک مي کند.10
0/690از تفریحاتي که هدف دارند، بیشتر لذت مي برم.11
0/646مناجات در نیمه شب را دوست مي  دارم.7
0/6410/353از بودن در مجالس دیني و معنوي لذت مي برم.2
0/609میل دارم با دوستاني معاشرت کنم که مرا به سعادت نزدیک مي  کنند.1

1 . principle component
2 . varimax

3 . sampling Adequacy
4 . Bartlett’s test of sphericity

3 . sampling Adequacy
4 . Bartlett’s test of sphericity
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0/606اطاعت از دستورات خداوند احساس خوشایندي را برایم ایجاد مي  کند.12
0/602مناجات با خدا برایم دلپذیر و لذت بخش است.36
0/571لذت  هاي پایدار را مي  پذیرم، هرچند در آینده دور اتفاق بیفتند.3
0/524لذت رفتن به بهشت مي تواند مرگ را برایم شیرین سازد.9
0/512ترک گناه احساس خوبي به من مي  دهد.26
0/4640/390براي چشیدن شیریني عبادت هواي نفسم را کنترل مي کنم.5
0/408/3000/392براي من چشم پوشي از نگاه حرام سخت است. *4
0/3540/306از مطالعه و کسب علم لذت مي برم.40
0/747سعي مي کنم همیشه جدید ترین مد لباس را بپوشم. *24
0/7120/315به شرکت در مجالس پر زرق و برق عالقه دارم. *14
0/650باید هرچه مي توانم در زندگي لذت ببرم. *22
0/606از اینکه سفره غذایم رنگین باشد، لذت مي برم. *8
0/579دوست دارم وسایل زندگي ام گران تر از دیگران باشد. *6
0/367-540/پوشیدن لباس شیک و زیبا برایم خیلي خوشایند است. *29
0/5290/432گاهي از چیز هاي ممنوع بیشتر از مجاز آن لذت مي برم. *28
0/4990/382فکر کردن به آرزو هاي دنیایي، تنها دلخوشي من است. *32
0/702بخشي از شبانه روز را به بهره مندي از لذات معنوي اختصاص مي  دهم.20

 براي رسیدن به لذت  هاي عبادي و معنوي حاضرم هر سختي را19
0/695تحمل  کنم.

0/617فکر رسیدن به لذت  هاي بهشتي مرا در کنترل شهوات کمک مي کند.33

 سعي مي  کنم از امکاناتم طوري بهره  ببرم که براي آخرت هم17
0/3920/583توش هاي داشته باشم.

0/3100/3570/492فکر کردن به مرگ مرا از هوس راني دور مي  کند.21
0/462فکر مي کنم بیش از اینکه پیرو خواسته هایم باشم، پیرو عقلم هستم.30
0/4480/397در تأمین نیازهایم، میانه روي را در نظر مي  گیرم.38
0/350معتقدم راحتي بیش از حد مرا از زندگي سعادت مندانه دور مي کند.13

 نمي توانم ارضاي نیازهایم را به تأخیر بیندازم، حتي اگر از خدا18
0/682دور شوم. *

0/581هوس هایم مرا از درجات عالي انساني دور کرده  اند. *34

 پرخوري غذاي خوشمزه را دوست دارم، با اینکه مي دانم خدا از16
0/528شکم سیر بیزار است.*
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0/524زماني که هوسي مرا بگیرد، نمي  توانم از چنگ آن فرار کنم. *37
0/652از لذت  هاي نامناسب اجتناب مي  کنم؛ چون از رسوایي مي  ترسم.25
0/635از لذت نامشروع مي گذرم، چون دچار عذاب وجدان مي شوم.35
0/3960/455فکر کردن به جهنم بار  ها مرا از هوس راني دور کرده است.31
0/3900/434توانسته ام با عبرت گرفتن از دیگران لذت  هاي نامناسب را ترک  کنم.27
0/431کمک به دیگران را بر غذا خوردن ترجیح مي دهم.23

* گویه  هاي عالمت دار به صورت معکوس نمره گذاري مي  شوند.

بر اســاس جدول 4، عامل اول 13/216 درصد، عامل دوم 10/403 درصد، عامل سوم 
9/971، عامــل چهارم 6/802 و عامل پنجم 6/457 درصــد و مجموع پنج عامل 46/850 
درصد واریانس کل مقیاس لذت بري سعادت نگر بر اساس منابع اسالمي را برآورد مي  کند. 

نمودار1: نمودار اسکري براي تعیین عوامل
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در مرحله دوم، براي اســتخراج عامل  هایي که با معنا بودنــد، بر روي 5 عامل، تحلیل 
عاملي با چرخش متقارب به شــیوه واریماکس انجام شــد. تمامي گویه  هاي مقیاس در این 
مرحلــه، از بار عاملي باالتر از 0/3 برخــوردار بودند. دامنه بار عاملي گویه   ها در عامل اول از 
0/31 تا 0/70 و در عامل دوم از 0/34 تا 0/77، در عامل سوم از 0/31 تا 0/60 است. نتایج 

کار در این مرحله در جدول 4 آمده است. 

جدول 4: عوامل و توصیف واریانس كل

 مجموع ضرایب فاكتورارزش هاي ویژه اولیهعوامل
چرخش داده نشده

 مجموع ضرایب فاكتور چرخش
داده شده

 واریانس
کل

 درصد
واریانس

 درصد
تجمعي

 واریانس
کل

 درصد
واریانس

 درصد
تجمعي

 واریانس
کل

 درصد
واریانس

 درصد
تجمعي

18/75923/05023/0508/75923/05023/0505/02213/21613/216

23/6279/54432/5933/6279/54432/5933/95310/40323/619

31/9905/23737/8311/9905/23737/8313/7899/97133/590

41/9125/03242/8631/9125/03242/8632/5856/80240/392

51/5153/98746/8501/5153/98746/8502/4546/45746/850

 جمع
46/85046/85046/850كل

در نهایت بر اساس تحلیل عاملي و مدل مفهومي نظري، گویه  هاي مربوط به پنج عامل 
مشخص شد و بر اساس محتواي گویه  ها، عوامل مقیاس لذت بري سعادت نگر بدین صورت 

نام گذاري شدند: 
1. تعالی جویي: گویه  هاي 1 و 2 و 3 و 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 26 و 36 و 40؛

2. مهار مادي گرایي: گویه  هاي 6 و 8 و 14 و 22 و 24 و 28 و 29 و 32؛
3. هدفمندي: 5 و 13 و 17 و 19 و 20 و 21 و 30 و 33 و 38؛

4. توان تأخیر ارضاء: 4 و 16 و 18 و 34 و 37؛
5. عاقبت اندیشي: 23 و 25 و 27 و 31 و 35؛

به منظور بررســي روایي همگراي USS، همبســتگي نمرات آن با نمرات پرسش نامه 
بهباشي روان شناختي ریف محاسبه شد. نمرات USS با نمرات بهباشي روان شناختي معنادار 
بود )r= 0/44 ، P> 0/01( که نشان دهنده روایي همگراي مقیاس لذت بري سعادت نگر است. 
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بحث و نتیجه گیري
پژوهش حاضر با هدف بررســي مجدد ویژگي  هاي روان سنجي مقیاس سبک لذت جویي بر 
 USS اساس منابع اسالمي در بین دانشجویان انجام شد. نتایج پژوهش نشان مي  دهد که
در نمونه پژوهش از هماهنگي دروني خوبي )0/92( برخوردار است. این یافته پژوهش مطابق 
با یافته قبلي محقق در بررســي ویژگي  هاي روان سنجي فرم 66 سؤالي همین مقیاس است. 
نتایج تحلیل عاملي اکتشــافي نشان مي  دهد که ساختار عاملی USS در نمونه این پژوهش 
5 عاملي است؛ در پژوهش قبلي )عباسي، 1390( نیز 5 عامل به دست آمد که از نظر محتوا 
میان عوامل دو مقیاس هماهنگي مفهومي و ســاختاري وجود دارد. عامل انتخاب لذت  هاي 
عالي و پایدار )تعالي جویي(، عامل توانمندي تأخیر ارضا براي رســیدن به لذت عالي و پایدار 
)مهارگري(، عامل سنجش پیامد لذت   ها )عاقبت اندیشي(،  عامل لذت جویي با محور توحیدي 
)هدفمندي( و عامل ســبک میانه رو در لذت جویي )میانــه روي( حاصل تحلیل عوامل در 
پژوهش پیشــین اســت. این ویژگي   ها به طور کلي، با محتواي عوامل استخراج شده در این 
پژوهش هماهنگي دارد. عوامل اســتخراج شــده براي مقیاس لذت بري سعادت نگر در این 

پژوهش عبارت اند از: 
1. عامل اول: »تعالي جویي در لذت« نشــان دهنده گرایش و انگیزه براي بهره مندي از 

لذت  هاي عالي و پایدار است؛ 
2. عامل دوم: »بي رغبتی به لذت  هاي مادي« نشان دهنده انگیزه و توانمندي فرد براي 

اجتناب از لذت  هاي حسي و مادي است؛ 
3. عامل ســوم: »ارزیابي اهداف مثبت« سازه ســنجش و ارزیابي در انتخاب لذت  هاي 

عالي و پایدار و اجتناب از لذت  هاي حسي و مادي است؛
4. عامل چهارم: »توان تأخیر در لذت جویي« نشان دهنده توانمندي فرد در تأخیر انداختن 

لذت بري براي مصلحت  هاي عالي و پایدار است؛
5. عامل پنجم: »ارزیابي پیامد منفي« که سازه دوم سنجش و ارزیابي در فرایند انتخاب 
لذت   ها و نشان دهنده گرایش فرد براي بررسي پیامد هاي منفي لذت در فرایند انتخاب است. 
عامل اول )تعالي جویي در لذت( شــامل 11 ماده است. از این تعداد 6 گویه همان موادي 
هســتند که در فرم 66 ســؤالي در عامل تعالي جویي و 5 ماده دیگر در عوامل هدفمندي قرار 
داشتند. بررسي مفهومي این 5 ماده )مثل »میل دارم با دوستاني معاشرت کنم که مرا به سعادت 
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نزدیک مي  کنند« یا »لذت  هاي پایدار را مي  پذیرم، هرچند در آینده دور اتفاق بیفتند«( حاکي از 
این موضوع است که نشانگري براي عامل تعالي جویي در لذت هستند. عامل دوم )بي رغبتی 
به لذت  هاي مادي( شامل 8 ماده است که 7 ماده مربوط به عامل میانه روي در فرم 66 سؤالي 
هستند. مي  توان گفت تنها عنوان این عامل از »میانه روي« به »بي رغبتی به لذت  هاي مادي« 
تغییر کرده اســت؛ چراکه محتواي این ماده حاکي از مفهوم »بي رغبتی به لذت  هاي مادي« 
اســت. ماده  هاي عامل چهــارم )توان تأخیر در لذت جویي( به طــور کامل با ماده  هاي عامل 
مهارگري در فرم 66 سؤالي هماهنگ است. 4 ماده از 5 ماده عامل پنجم )ارزیابي پیامد منفي( 
همان ماده  هاي مربوط به عامل عاقبت اندیشي هستند و فقط نامشان تغییر کرده است. عامل 
سوم )ارزیابي اهداف مثبت( نیز، که شامل 9 ماده است، فقط 3 ماده از عامل هدفمندي را در 
فرم 66 ســؤالي دربردارد و محتواي گویه  هاي دیگر به طور آشکاري از مفهوم »ارزیابي اهداف 
مثبــت« در لذت بري حکایت مي  کنند؛ براي مثال این گویه که »فکر رســیدن به لذت  هاي 
بهشــتي مرا در کنترل شهوات کمک مي  کند« یا »براي رسیدن به لذت  هاي عبادي و معنوي 
حاضرم هر سختي را تحمل کنم«. بنابراین مي  توان گفت تمام عوامل استخراج شده از فرم 38 
سؤالی مقیاس سبک لذت بري توانسته اند همه عوامل فرم 66 سؤالي را از نظر محتوایي پوشش 

دهند که نشان دهنده پایداري روایي صوري مقیاس خواهد بود.
در پژوهش حاضر همبستگي مثبت و معنادار نمرات USS با نمرات بهباشي روان شناختي 
و همبستگي منفي معنادار با نمرات افســردگي نشان دهنده روایي همگرا و واگراي مقیاس 
اســت. انتظار مي  رفت که USS با بهباشــي روان شناختي ریف همبســتگي مثبت معنادار 
داشــته باشــد؛ چراکه طبق نظر ریف )1989(، مؤلفه  هاي انگیزشي بهباشي روان شناختي بر 
ســعادت نگري در برابر لذت نگري بنا شــده اســت، یعني بودن در حالت کامل کارکردي و 
برآمــدن در رویارویي با چالش  هاي وجودي زندگي )ریف و ســینگر، 2008(. عالوه بر این، 
نمرات باال در USS نشــان از کارآمدي سبک پي گیري لذت در افراد است، به گونه اي که 
ویژگي  هایي از قبیل پيگیري لذت پایدار و عالي، ارزیابي و عاقبت اندیشــي درباره لذت   ها و 
تــوان تأخیر ارضا براي تجربه لذت  هاي عالي و پایدار را دارد. این ویژگي   ها مطابق با »بودن 
در حالــت کامل کارکردي« و »برآمدن در رویارویي با چالش  هاي وجودي زندگي« اســت؛ 
همچنین با مدل واترمن )1993(، رایان، هوتا و دســي )2008( و ویترسو )2004( همخواني 
دارد. مــدل واترمن بر فعالیت  هایي در زندگي تأکید دارد که بیشــترین همخواني را با ارزش 
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 هاي دروني فرد داشته باشــد؛ مدل بهباشي سعادت نگر رایان، هوتا و دسي بر اشتیاق براي 
اهداف و ارزش  هاي دروني، داشتن انگیزه  هاي خودگردان، خودآگاهانه رفتار کردن، نیاز هاي 
رضایت بخش براي شایســتگي، خودگرداني و ارتباط مبتني است. مدل ویترسو نیز مبتني بر 

رشد شخصي، استقبال از چالش  هاي زندگي، اشتیاق و عالقه بنا نهاده شده است. 
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