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ساخت و اعتباريابي پرسشنامه کيفيت زندگي مبتني بر آراء
آيت اهلل جوادي آملي
ؾاطفِ ًژازهحوس ًاهمي ،*1احوس تطجؿلي ،2هؿػَهِ اسوؿيلي ،3ؾثساهلل ضفيؽ آتازي ،4فطيثطظ تالطي

5

چکیذٌ
ّسف ايي پژٍّص ساذت ٍ اؾتثاضياتي پطسطٌاهِي کيفيت ظًسگي هثتٌي تط آضاء جَازي آهل ي
است .ضٍش پژٍّص تَغيفي اظ ًَؼ پيوايطي است ٍ پطسطٌاهِ هحمك س اذتِ تَس ً 350ف ط اظ
زاًطجَياى کاضضٌاسي زاًطگاُ آظاز اسالهي ٍاحس کطج کِ تِ ضٍش ًوًَِ گيطي زض زستطس اًتراب
ضسُ تَزًس ،پاسد زازُ ضس .زض ساذت پطسطٌاهِ اظ کتابّاي آيت جَازي آهلي استفازُ ضسُ است.
تِ هٌػَض تطضس ي ضٍاي ي اظ ضٍش ّ اي ضٍاي ي غ َضي ،هحت َايي ٍ ضٍاي ي س اظُ تحلي ؾ اهلي ٍ
ّوثستگي اتؿاز تا ک پطسطٌاهِ) استفازُ ضس .پس اظ احطاظ ضٍايي هحتَا ٍ تطضسي ضاذع تاضتلت ٍ
 ،KMOپطسطٌاهِ تا ضٍش هَلفِّاي اغلي ٍ چطذص ٍاضيواکس هَضز تحلي ؾاهلي لطاض گطفت ک ِ
ًتايج حاکي اظ ٍجَز چْاض تؿس ذسا ،ذَز ،زيگطاى ٍ طثيؿت اس ت .اؾتث اض ک پطسط ٌاهِ ت ا ضٍش
زًٍين کطزى ٍ آلفاي کطًٍثاخ تِ تطتية  0/89 ٍ 0/63حاکي اظ پاي ايي پطسط ٌاهِ اس ت .زض ًْاي ت
يافتِّا ًطاى زٌّسُي کاضايي ٍ کفايت پطسطٌاهِ ّستٌس.
ياژٌَای کلیذی :پطسطٌاهِ کيفيت ظًسگي ،ضٍايي هحتَا ،ضٍايي ساظُ ،اؾتثاض.

 -1زاًطجَي زکتطي زاًطگاُ آظاز اسالهيٍ ،احس ؾلَم ٍ تحميمات ،گطٍُ هطاٍضُ ،تْطاى ،ايطاى
 -2استاز زاًطگاُ ؾالهِ طثاطثايي
 -3زاًطياض زاًطگاُ ؾالهِ طثاطثايي
 -4استاز زاًطگاُ ؾالهِ طثاطثايي
 -5استازياض زاًطگاُ آظاز اسالهي ٍاحس ؾلَم ٍ تحميمات
*ًَ -يسٌسُ هسٍَل همالِnezhadmohamad@gmail.com :
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مقذمٍ
زض ضٍاى ضٌاسي ٍ هطاٍضُ يکي اظ هفاّين هْن ٍ اغلي کيفي ت ظً سگي اس ت .ت ِ ط َضي ک ِ
ترص لات تَجِاي اظ ًػطيات ٍ تحميمات ؾلَم ضفتاضي ٍ اجتواؾي ضا تِ ذَز اذتػ اظ زازُ اس ت
ليَ )2006 ،هحمماى هؿتمسًس کِ تْتط است تِ زًثال اغالح ٍ تغييط زض کيفيت ضً سگي ٍ گس تطش
تَاًوٌسيّا ٍ ايجاز ضضايت اظ ظًسگي ٍ تْعيستي زض افطاز ٍ جَاهؽ ت َز س ليگوي )2000 ،اظ ًػ ط
ساظهاى تْساضت جْاًي ،کيفيت ظًسگي ضاه پٌ ساضّاي ف طز اظ ٍض ؿيت ظً سگياش ت ا تَج ِ ت ِ
فطٌّگ ٍ ًػام اضظضي کِ زض آى ظًسگي هيکٌٌس اس ت پ اٍض .)2003 ،تطذ ي اظ هحمم اى کيفي ت
ظًسگي ضا تا ضٍيکطز ؾيٌي تؿطيف کطزُاًس .زض همات اي ي ضٍيک طز ،ضٍيک طز شٌّ ي ٍج َز زاضز ک ِ
کيفيت ظًسگي ضا هتطازف تا ضازي يا ضضايت فطز زض ًػط هيگيطز ٍ تط ؾَاه ض ٌاذتي زض اضظي اتي
کيفيت ظًسگي تاکيس زاضز ليٍَ )2006 ،يژگيّاي هْن کيفيت ظًسگي کِ هَضز ًػ ط تَاف ك ابل ة
غاحة ًػطاى ؾلَم اجتواؾي است ضاه چٌس تؿسي تَزى ،شٌّي تَزى ٍ پَيا تَزى است ٍ ّ ط س ِ
تؿس اساسي کيفيت ظً سگي هطت َ ت ِ س الهت اتؿ از جس واًي ،ضٍاً ي ٍ اجتو اؾي آى ه يتاض س.
فيليپس .)2012 ،زض زيي اسالم کيفيت ظً سگي اّوي ت ٍ جل َُ ذاغ ي زاضز .س الهت ٍ کيفي ت
هحي پطٍضش آزهي ،تِ هؿٌاي آى است کِ تطط تا ذساي ذَز ،تا زضٍى ذَز ،تا ّوٌَؾاى ذَز ٍ ت ا
طثيؿت پيطاهَى ذَز تا غلح ٍ سالهت ضفتاض کٌس .غ لح ت ِ اي ي هؿٌ اي ؾ ام يک ي اظ ت عض ت طيي
ًياظّاي تطط تطاي ضضس ٍ تؿالي ٍ ضستگاضي است .جَازي آهلي ،1386،ب ،ظ )259زيي ،اطالؾاتي
ضا زض اذتياض اًساى هيًْس تا ظًسگي تطاي اٍ زض هجوَؾِ ّستي ،هيسط ٍ هطثَؼ ضَز ٍ ت ِ تؿثي طي،
تيي آزهي ٍ جْاى ٍ ظًسگي ٍ ذَيطتي اٍ آضتي تطلطاض گطزز ٍ ّوِ چيع ضا ت ِ زي س هتث ت تٌگ طز.
جَازي آهلي ،1389،الف ،ظ ّ )46نچٌيي ّوَاضُ تِ اتؿاز هرتلف ٍج َزي اًس اى پطزاذت ِ ٍ اظ
ّيچ جٌثِ اي باف ًواًسُ است؛ اظ اضتثا اًساى تا ذَز گطفتِ تا هٌاسثات اًساى تا هَجَزات ّستي
کِ اظ جولِ آًاى اًساىّايٌس ٍ چِ ًسثت اٍ تا ذالك ٍ پطٍضزگاضش؛ ٍ ت طاي ّ ط ي ز اظ اي ي جْ ات
سِگاًِ ًيع آهَظُّا ٍ تَغيِّاي حکيواًِاي تياى زاضتِ است .تِ سري تطتط ،ذساًٍس هتؿالي ضضس ٍ
سؿازت تطط ضا زض پطتَ اغالح ضٍات سِگاًِ ياز ضسُ زاًستِ ٍ ضستگاضي فَظ ٍ فالح ٍي ضا ضّيي آى
هيزاًس .جَازي آهلي ،1388 ،ت ،ظ .)9
ّنچٌيي جَازي آهلي زض تَغيف حيات طية هيگَيس :ه طاز اظ حي ات طي ة ،ظً سگي پ اکيعُ زض
جْاى آذطت ًيست؛ تلکِ زض ّويي زًياي طثيؿي است کِ افطاز ؾازي تا يکسيگط حطط ٍ ًطط زاضًس.
هؤهٌاى اظ حيات طية تطذَضزاضًس .جَازي آهلي ،1389 ،ج ،ظ  )21تٌاتطايي هيت َاى گف ت ک ِ
کيفيت ظًسگي زض اسالم هْن است ٍ تِ غَضت يز ضطٍضت زض ّويي ظًسگي زًيايي جلَُگط اس ت.
زض کطَض ها تطاي تطضس ي کيفي ت ظً سگي اف طاز ،اظ پطسط ٌاهِ س اظهاى جْ اًي تْساض ت ٍ زيگ ط
پطسطٌاهِّاي هطاتِ استفازُ هيضَز .تا تَجِ تِ ايٌکِ پطسطٌاهِاي هستم ٍ تَهي کِ ت ا ض طاي
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اجتواؾي ٍ اسالهي هطاتمت زاضتِ تاضسٍ ،جَز ًساضز ٍ ّنچٌيي زض پطسط ٌاهِّ اي ضاي ج يک ي اظ
اتؿاز کيفيت ظًسگي اًساى يؿٌي تؿس ذسا هَضز بفلت لطاض گطفتِ است ،ضطٍضت زاضز کِ پطسط ٌاهِ-
اي هؿتثط ٍ اسالهي زض ايي هَضَؼ ططاحي ٍ ساذتِ ضَز .زض ايي پژٍّص تِ سَاالت ظيط پاسد زازُ
هيضَز.
 -1آيا پطسطٌاهِ کيفيت ظًسگي اسالهي اظ ضٍايي هحتَا تطذَضزاض است؟
 -2آيا پطسطٌاهِ کيفيت ظًسگي اسالهي اظ ضٍايي ساظُ تطذَضزاض است؟
 -3آيا پطسطٌاهِ کيفيت ظًسگي اسالهي اظ ضٍايي اؾتثاض تطذَضزاض است؟
ريش تحقیق:
ضٍش تحميك پيوايطي تَزُ ٍ جاهؿِ آهاضي ،تو اهي زاًط جَياى کاضضٌاس ي زاًط گاُ آظاز اس الهي
ٍاحس کطج زض سال تحػيلي  1391-1392استً .وًَِ گيطي تِ ضٍش زض زستطس تَزُ است .حجن
ًوًَِ ً 350فط است.
ضیًٌ اجرا:
الف) جوؽ آٍضي زازُّا ٍ فيص تطزاضي :تا تَجِ تِ ايٌکِ هثٌاي اغلي پطسطٌاهِ کتابّاي آيت اهلل
جَازي آهلي تَزُ ،تطاي تؿطيف ؾولياتي کيفيت ظًسگي تِ کتابّ اي ايط اى هطاجؿ ِ ض سُ اس ت.
هٌػَض اظ کيفيت ظًسگي اتؿازي است کِ زض تْيِ پطسطٌاهِ لحاظ ضسُ است.
الف) تطضسي ٍ جستجَ زض کتابّا تا تَجِ تِ تؿطيف ايطاى اظ کيفيت ظًسگي
ب) زستِ تٌسي هفاّين هطتث تا کيفيت ظًسگي
ج) اکتطاف اتؿاز کيفيت ظًسگي
هجوَؾِ اطالؾات جوؽ آٍضي ضسُ زض ايي لسوت چْاض همَلِ است :ذسا ،ذَز ،زيگطاى ،طثيؿت.
ب) تْيِ پطسطٌاهِ  68سَالي :زض ايي هطحلِ تا تطکية تػازفي سَاالت ّط تؿس يز پطسط ٌاهِ 68
سَال تْيِ گطزيس کِ تِ ضيَُ ليکطت ّط پطسص زاضاي  5طيف پاسد تَز کِ اظ فَق الؿازُ ه َافمن،
کاهال هَافمن ،هَافمن ،هرالفن ،فَق الؿازُ هرالفن تطکي ضسُ تَز .تا تَجِ تِ ً َؼ س َال اظ جٌث ِ
هتثت يا هٌفي تَزىً ،وطات اظ  0تا  4زض ًػط گطفتِ ضسُ است.
ج) هطحلِ اجطاي پطسطٌاهِ:
 -1اجطاي پطسطٌاهِ تا گطٍُ ًوًَِ ً 350فطي :پس اظ جوؽ آٍضي اطالؾات هطت َ ت ِ پاس دّ اي
زاًطجَياى ٍ تجعيِ ٍ تحلي آهاضي  3هَضز اظ سَاالت ضؿيف حصف ضسًس .هثٌ اي ح صف س َاالت
تطاساس تحلي ؾاهلي تَزُ است.
يافتٍَا:
پطسص اٍل :آيا پطسطٌاهِ کيفيت ظًسگي اسالهي اظ ضٍايي هحتَا تطذَضزاض است؟
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اتتسا ّوِي جوالت هطتَ کِ هطتث تا تحث کيفيت ظًسگي تَزًس ،هطرع ض سًس ک ِ زض ج سٍل
ظي ط اظ ّط هَضَؼ چٌس جولِ تِ ؾٌَاى ًوًَِ آٍضزُ ضسُ است .سپس آي ات ت ا تَج ِ ت ِ هَض َؼ ٍ
هحتَي زستِ تٌسي گطزيس کِ  4تؿس اظ آًْ ا اس ترطاج ض س .ت طاي تطضس ي ضٍاي ي غ َضي اظ ًػ ط
کاضضٌاسي اساتيس هطاٍضُ ،ضٍاى ضٌاسي ٍ حَظُ استفازُ گطزيس کِ اضکاالت ٍاضزُ تِ سَاالت ط طح
ضسُ ،هطتفؽ گطزيس.
جذيل  -1ابعاد کیفیت زوذگی
مستىذات

ابعاد استخراج ضذٌ

حفع احتطام هتمات جَازي آهلي ،1388 ،ج ،ظ )326
هحثت کطزى ٍ زٍست زاضتي يکسيگط جَازي آهلي ،1387 ،الف،ظ
)238
ؾو تِ ؾسالت زض ظًسگي اجتو اؾي ٍ تطاس اس لس ٍ ؾ سل ضفت اض
کطزى جَازي آهلي،1388 ،ت ،ظ )193
ضفتاض تا هطزم ًِ ت ا ت ي تف اٍتي تلک ِ احس اى ک طزى ٍ ضؾاي ت ازب.
جَازي آهلي ،1389 ،ح ،ظ )667
کو ز ک طزى ت ِ يک سيگط ٍ ه سزجَيي ٍ ه سزکاضي .ج َازي
آهلي،1388،ت ،ظ )444

زيگطاى

ضٌاذت ذساًٍس ٍ هؿطفت تِ ٍجَز اٍ .جَازي آهلي ،1389 ،الف ،ظ
)66
اطاؾت ٍ ؾثازت ذساًٍس جَازي آهلي ،1389 ،الف ،ظ )66
اهيسٍاض ٍ ذَش گواى تِ ذسا .جَازي آهلي،1386 ،ت ،ظ )220

ذسا

ضٌاذت جايگاُ ٍالؿي ذَيص ها َّ) جَازي آهل ي ،1388 ،ج ،ظ
)38
ضٌاذت َّيت ٍ ذػَغيات ذَز هي ّ َ) ج َازي آهل ي،1384 ،
ب ،ظ )191
حفع حيات فطزي ٍ اّويت لائ ض سى ت طاي آى  .ج َازي آهل ي،
،1388ج ،ظ )265
اّتو ام ت طاي حف ع س الهت ضٍاً ي ٍ جس واًي ج َازي آهل ي،
،1388ج ،ظ )125
غلن ًکطزى تِ ذَز .جَازي آهلي،1388 ،چ ،ظ )170
هرالفت تا َّاي ًفس ٍ ذَيطتي زاضي .جَازي آهلي،1388 ،ج ،ظ
)215

ذَز

گًيٍ َا

-33 -24-23-22-21
-47-43-44 -36-34
-37-50-61-49-48
57 -55

-42 -41 -35-10 -8
-66-65-58-38-14
-27 -16-68-67

-11-13-15-7-6-4-2
-18-25-17-31-12
--13-9-59-60-54
39-28
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فْويسى چگًَگي ضاتطِ ؾالن ّستي تا ذ سا ج َازي آهل ي،1389 ،
الف ،ظ )64
يازگيطي ًحَُ تطذَضز ت ا ؾ الن ّس تي ٍ طثيؿ ت .ج َازي آهل ي،
 ،1389الف ،ظ )69
تاهيي سالهت ٍ تْساضت هحي ظيس ت .ج َازي آهل ي ،1388 ،چ،
ظ)38
ؾطك ٍضظيسى تِ توام هرلَلات ؾالن ّستي .ج َازي آهل ي،1388 ،
چ ،ظ )233
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طثيؿت

-69-62-53-51-46-30-32-52-64-63
45-29

پطسص زٍم :آيا پطسطٌاهِ کيفيت ظًسگي اسالهي اظ ضٍايي ساظُ تطذَضزاض است؟
تطاي تطضسي ضٍايي ساظُاي پطسطٌاهِي کيفيت ظًسگي اظ ضٍش تحلي ؾاه ٍ ّوثستگي ًوطُ اتؿاز
ٍ ؾاه ّا تا ًوطُ ک استفازُ گطزيس.
تحلي ؾاه  :زض هطحلِ ًرست تطاي تطضسي هٌاسة ت َزى زازُّ اي گ طزآٍضي ض سُ اظ زٍ آظه َى
 ٍ KMOتاضتلت استفازُ گطزيس کِ همساض  KMOتطاي هاتطيس ّوثستگي پطسصّ ا  ٍ 0/87هم ساض
آظهَى تاضتلت زض ذػَظ کفايت هحتَاي پطسط ٌاهِ  8794/52زض س طح  P<.0001هؿٌ ازاض ت َز.
پس اظ اطويٌاى اظ زٍ ضاذع تاال تا استفازُ اظ تحلي ؾاه تِ ضيَُي هَلفِّاي اغ لي گَي ِّ اي
پطسطٌاهِ هَضز تحلي ؾاهلي لطاض گطفت کِ تْتطيي تطکية هحتَايي تا تَجِ تِ ًو َزاض اس کطي ٍ
زض غس ٍاضياًسّا هاتطيس  4ؾاهلي تَز .پس اظ چطذص هاتطيس ؾاه ّاي پطسط ٌاهِ ت ِ ض يَُي
هتؿاهس ٍاضيواکس) هحتَاي ّطيز اظ ؾاه ّا تط پايِي تاض ؾاهلي ّط پطسص هطرع گطزيس ٍ پ س
اظ تطضسي گَيِّا ّط ؾاه تَس اساتيس ًاهگصاضي ؾاه ّا غَضت پصيطفت .همازيط ٍيژُ زض ّط چْ اض
ؾاه هطرع ضس کِ تط ضٍي ّن ٍ 34/1اضياًس همياس کيفيت ظًسگي اسالهي ضا تثييي هيکٌٌ س.
تِ طَضي کِ ؾاه اٍل زيگطاى) تا زاضا تَزى  17پطسص  20/3تيصتطيي هطاضکت ،گَيِّاي ؾاه
زٍم ذسا) تا  12پطسص  ٍ 6/23ؾاه سَم ذ َز) ت ا زاضا ت َزى  19پطس ص  ٍ 3/8ؾاه چْ اضم
طثيؿت) تا  13پطسص  3/1زض تثييي ٍاضياًس همياس کيفيت ظًسگي اسالهي ًمص زاضتِاً س .تؿ س
اظ تحلي ؾاهلي تؿساز  7پطسص کِ تط ضٍي ّيچ يز اظ ؾاه ّا زاضاي تاض ؾاهلي ًثَزًس اظ پطسطٌاهِ
حصف ضسًس.
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جذيل  -2وتايج تحلیل عاملی پرسطىامٍ کیفیت زوذگی با بارَای عاملی َر گًيٍ بٍ ريش
چرخص ياريماکس
ؾاه اٍل زيگطاى)

ؾاه زٍم ذسا)
0/63
0/74
0/71
0/71
0/83
0/81

ؾاه سَم ذَز)

0/67
0/38
0/70

طثيؿت)

0/68
ً -21سثت تِ زيگطاى هٌػف ّستن
 -22هؿوَال اظ هػلَم حوايت هي ک ٌن ،حت ي اگ ط هَلؿي ت ذ َزم ت ِ ذط ط 0/53
0/72
تيافتس.
0/57
ً -23سثت تِ زيگطاى تا گصضت ٍ اًؿطاف پصيط ّستن ٍ آًْا ضا زٍست زاضم
 -24هي تالش هي ک ٌن ت ا ذ َزم ،زيگ طاى ٍ تو ام ًػ ام ّس تي زض غ لح ٍ 0/66
0/45
زٍستي تسط تطم
 -33کوز کطزى تِ زيگطاى ضا زٍست زاضم ٍ اظ کوز کطزى تِ آًْا زضيغ ًوي 0/64
0/67
کٌن.
0/37
 -34تطاي اططافياى احتطام ظيازي لائ ّستن
 -36تالش هي کٌن زض ضاتطِ تا زيگطاى اظ ذَتي کطزى تِ آًْا زضيغ ًکٌن
0/62
 -44هؿتمسم ،هي تطاي ّسف ذاغي ذلك ضسم
 -43ذَاّاى ؾسالت اجتواؾي ّستن ٍ تطاي ؾ سالت هث اضظُ ه ي ک ٌن ٍ ت طاي 0/59
0/43
جاهؿِ ذَز ضْطًٍس هتؿْسي ّستن
 -47تِ ًػط هي تطاي يز ظًسگي ذ َب زض کٌ اضّن تاي س ت ِ حم َق يک سيگط 0/50
0/51
احتطام تگصاضين
 -48تطاي ضضس ذَز الظم هي زاًن کِ زيگطاى ضا ًيع ضضس زّن
0/55
 -49زض ضاتطِ تا زيگطاى غثَض ،ترطٌسُ ٍ هْطتاى ّستن
0/54
ّ -61وِ ضا تِ ؾٌَاى يز اًساى زٍست زاضم
 -50زض ضاتطِ هتمات تا زيگطاى تِ حمَق آًْا احتطام هي گصاضم ٍ ضؾايت حمَق 0/72
زيگطاى ضا هْن هي زاًن
 -37ذَتي کطزى تِ زيگطاى يکي اظ اغَل ظًسگي هي است
 -55تاٍض زاضم تواهي اهکاًات جْاى ّستي ،زض ضسيسى ه ي ت ِ اّ سافن ًم ص
زاضًس
 -57اگط تِ ٍاسطِ کوز تِ زيگ طي هٌ افؽ ام ت ِ ذط ط تيافت س ،اظ کو ز ت ِ
زيگطاى ذَززاضي هي کٌن.
 -3ؾالن ّستي ضا ذلمت ٍ آفطيسُ ذساًٍس هي زاًن ٍ ًگاّي الْ ي ت ِ طثيؿ ت
زاضم
 -8زض ٍجَز هي ذَز هتؿالي است کِ هطا تِ سَي ذَتي ّسايت هي کٌس
 -10تاٍض زاضم ًػام ّستي يز اهاًت اظ جاًة ذساًٍس زض زست اًساى اس ت ٍ
زض حفع آى تالش هيکٌن

ؾاه چْاضم

گًيٍ َا
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 -14تاٍض زاضم کِ ذساًٍس تِ فکط هطکالت هي است
 -16تِ ذساًٍس ذَضثيي ّستن ٍ ًسثت تِ الطاف اٍ اهيسٍاضم
 -27اضتثا تا ذساًٍس زض احساس سالهتي هي ًمص ظيازي زاضز.
ٍ -35جَز ذَز ضا الْي هي زاًن ٍ تطاي آى اضظش لائ ّستن
 -41اظ ذساًٍس ًيطٍ ٍ حوايت ظيازي زضيافت ًوي کٌن
 -42اضتثا ضضايت ترطي تا ذساًٍس ًساضم.
 -38اطاؾت اظ ذساًٍس يز جٌثِ هْن زض ظًسگي هي است.
ٍ -58لتي ضاتطِ غويوي ٍ ًعزيز تا ذساًٍس زاضم ،احساس کوال هي کٌن.
 -65زض زؾا ٍ ذلَتن تا ذساًٍس احساس ضضايت ظيازي ًوي کٌن.
 -66زض ظًسگي ام ذساًٍس ضا حس هي کٌن ٍ اٍ ضا هي ضٌاسن
 -67تاتت چيعّاي هتثت ظيازي کِ زض ظًسگي ام ٍجَز زاضز ض کطگعاض ذساًٍ س
ّستن
 -68ؾميسُ زاضم کِ ذساًٍس هطا زٍست زاضز ٍ هطالة هي است
 -2زض تطآٍضزُ کطزى ذَاستِ ّاي جسواًيّ ،واٌّگي تا ضٍح ضا زض ًػط زاضم.
 -4تِ ذَتي هي تَاًن توايالتن ضا تا ضسيسى ظهاى هٌاسة آى ،تِ تاذيط تياًساظم
 -6اظ ذَزم تِ ذَتي هطالثت هي کٌن ٍ سالهت ذَز ضا حفع هي کٌن.
 -7زض ظًسگي زاضاي ضسالت ّستن ٍ اّ ساف ٍ اضظش ّ اي ضٍض ٌي زض ظً سگي
زاضم
ً -15سثت تِ حاالت ضٍحي ٍ ّيجاى ّاي ذَز آگاّي زاضم
 -13اگط اظ چيعي لصت تثطم يا ذَضن تيايس کِ تطاي هي هضط است ،اظ ضفتي ت ِ
سوت آى ذَززاضي هيکٌن
-11تِ طَض کلي اظ ذَيطتي زاضي ٍ اضازُ ذَتي تطذَضزاض ّستن
 -12تِ ذَتي هي زاًن کِ چِ چيع تطاي جسن ٍ ضٍحن هٌاسة است.
 -31تحت تاثيط گفتاض ٍ ضفتاض زيگطاى لطاض ًوي گيطم ٍ اشيت ًوي ضَم
 -17تِ تْساضت جسواًي ام تَجِ زاضم
 -25کوز کطزى تِ هَسسات ذيطيِ يکي اظ کاضّايي است کِ ه ي اًج ام ه ي
زّن.
 -18هؿوَال زض توام لحػات تِ حاالت زضًٍي ذَز ٍالف ّستن
 -54اظ جايگاُ ٍ هَلؿيت ذَز تِ ؾٌَاى يز اًساى هطلؽ ّستن
 -60تِ ًياظّاي جسوي ٍ ضٍحي ذَز تَجِ زاضمً .ياظّ اي جس وي ٍ ضٍح ي
ذَز ضا تِ ذَتي هيزاًن)
ّ -59وَاضُ هطالة ّستن کِ چِ ضفتاضي تا ذَزم زاضم
 -9هي تطاي ظًسگي ام اضظش لائ ّستن ٍ ّط گًَِ آسيثي ضا اه طي ًاپس ٌس ٍ
غلن تِ ذَز هي زاًن
 -13اگطاظ چيعي لصت تثطم يا ذَضن تيايس کِ تطاي هي هضط است ،اظ ضف تي ت ِ
سوت آى ذَززاضي هيکٌن.
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0/70
0/65
0/56
0/61
0/52
0/60
0/62
0/55
0/62
0/49
0/62
0/55
0/55
0/71
0/35
0/51
0/38
0/56
0/60
0/64
0/53
0/41
0/43
0/53
0/37
0/52
0/58
0/53
0/49
0/59
0/51
0/43
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 -28آًچِ تاؾث آسية ظزى تِ جسون ضَز ضا اًجام ًوي زّن
 -39زض هَضز ايٌکِ کِ ّستن ٍ اظ کج ا اه سُام ٍ ت ِ کج ا ذ َاّن ضف ت چي ع
ظيازي ًويزاًن
 -45تطاي حفع هحي ظيست ٍ آلَزُ ًکطزى آى تالش هي کٌن
 -46تاٍض زاضم تايس حمَق توام هَجَزات ضا ضؾايت کطز
 -51آظاض ضساًسى تِ حيَاًات ٍ ضکاض آًْا ضا اهطي ًاپسٌس هي زاًن
ً -53سثت تِ زيگطاى ٍ جاهؿِ تا هالحػِ ضفتاض هي کٌن
 -62زض ٌّگام استفازُ اظ هٌاتؽ طثيؿي تالش ه ي ک ٌن ت ِ آًْ ا آس يثي ٍاضز
ًکٌن
 -69هطالة زيگ طاى ّس تن ٍ زٍس ت زاضم زض ضض س ٍ تح َل زيگ طاى ،کو ز
کٌٌسُ تاضن.
 -63حاضط ًيستن زض ضطاي هرتلف تِ زيگطاى غلن کٌن.
 -64زض ؾازات ضرػي ذَز هاًٌس کٌتطل ٍظى ذَيطتي زاض ّستن
 -52اظ آسية ظزى تِ زيگطاى چِ جسوي ،چِ ؾاطفي ذَززاضي هي کٌن
ٍ -32لتي تِ طثيؿت ٍ هٌاغط آى هي ًگطم احساس ضازي ؾويمي ضا زاضم
 -30زض ظًسگي ضٍظهطُ تِ ًمس ضفتاض ذَزم زض همايس ِ ت ا آًچ ِ اظ ذ َز اًتػ اض
زاضم هيپطزاظم
 -29هي هؿوَال تا ذَزم غازق ّستن.
اضظش ٍيژُ
ٍاضياًس

0/35
0/47
0/41
0/37
0/39

4/23 13/82

2/6

2/1

8/23

4/8

3/1

20/3

36/5

ٍاضياًس ک

تطاي تطضسي ضٍايي ساظُ اظ ضٍش ّوثستگي ًوطُ ؾاه ّا ٍ اتؿاز تا ًوطُ ک ًي ع اس تفازُ ض س ک ِ
ضطية ّوثستگي پيطسَى هطتَ تِ ّط ؾاه زض جسٍل  3تا هؿٌازاضي زض س طح  0/01آٍضزُ ض سُ
است.
جذيل َ -3مبستگی بیه ابعاد با ومرٌ کل پرسطىامٍ کیفیت زوذگی اسالمی
ابعاد

خذا

ديگران

خًد

ذسا
زيگطاى
ذَز
طثيؿت
ًوطُ ک

1
**0/35
**0/25
**0/23
**0/81

1
**0/42
**0/33
**0/75

1
**0/24
**0/64

** p<0.01

طبیعت

1
**0/50

ومرٌ کل

1
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پطسص سَم :آيا پطسطٌاهِ کيفيت ظًسگي اسالهي اظ اؾتثاض تطذَضزاض است؟
تطاي تطضسي پايايي اظ ضٍشّاي زٍ ًين کطزى ٍ ثثات زضًٍي تِ ضيَُ آلفاي کطًٍث اخ اس تفازُ ض س.
ضطية اؾتثاض تطاي ک پطسطٌاهِ تطاساس آلفاي کطًٍثاخ  0/89تسست آهس ٍ تا اس تفازُ اظ ضٍش زٍ
ًين کطزى ّوثستگي زٍ ًيوِ هؿازل  0/63هيتاضس ٍ اؾتثاض ّط تؿس اظ پطسطٌاهِ زض جسٍل  4آه سُ
است:
جذيل  -4ضرايب آلفای کريوباخ برای ابعاد پرسطىامٍ کیفیت زوذگی اسالمی
ابعاد کیفیت زوذگی

خذا

ديگران

خًد

طبیعت

همساض آلفا

0/87

0/88

0/80

0/81

بحث ي وتیجٍگیری
ًتايج ايي تحميك ًطاى هيزّ س ک ِ پطسط ٌاهِ کيفي ت ظً سگي اظ ضٍاي ي ٍ پاي ايي هٌاس ثي
تطذَضزاض استً .تايج تحلي ؾاهلي اکتطافي ًطاى زٌّسُي ٍجَز چْاض تؿس تَز ٍ کيفيت ظًسگي زض
تؿس ذسا تا  12گَيِ ،زض تؿس زيگطاى تا  17گَيِ ،زض تؿس ذَز تا  22گَي ِ ٍ زض تؿ س طثيؿ ت ت ا 13
گَيِ تا تيصتطيي تاض ؾاهلي زض ّط تؿس لطاض زاض تٌس ک ِ اي ي  64گَي ِ  0/36/5اظ ک ٍاضي اًس ضا
پيصتيٌي هيکٌٌس کِ زضغس هٌاسثي تطاي پطسطٌاهِ اس تّ .وثس تگي ؾاه ّ ا ت ا ًو طُي ک
پطسطٌاهِ حاکي اظ ضٍايي ساظُي هٌاسة است .زض تثييي ًتايج کسة ضسُ زض تحلي ؾاه هيتَاى
تِ پژٍّطي کِ تِ تطضسي اتؿاز سثز ظً سگي اظ زي سگاُ اس الهي پطزاذت ِ ،اض اضُ ک طز ک ِ ًت ايج
هطاتْي زض تطزاضتِ است؛ زض ايي پژٍّص تا ّسف ساذت پطسطٌاهِي س ثز ظً سگي اس الهي ت ِ
هَلفِّاي فطزي ،اجتواؾي ،هؿٌَي اضاضُ کطزُ استّ .نچٌيي هيتَاى تِ زيسگاُ هحوس ت الط غ سض
اضاضُ کطز کِ ايطاى هجوَؾِ تؿالين اسالم ضا زض چْاض هحَض ضاتطِ اًساى تا ذسا ،تا ذ َز ،زيگ طاى ٍ
طثيؿت زستِ تٌسي کطزُ است .کاٍياًي .)1391 ،زض پژٍّطي زيگط کِ تَس فطيص هط طح ض سُ
است تا ّسف تطضسي کيفيت ظًسگي ٍ ساذت پطسطٌاهِاي زض اي ي ظهيٌ ِ ،ؾٌاغ ط اغ لي کيفي ت
ظًسگي ضا حيطِّاي جسواًي ،ضٍات تا زيگطاى ،سالهت ضٍاً ي ٍ اٍل ات فطاب ت ه يزاً س .ف طيص،
 .)2006تا تَجِ تِ ًثَز پطسطٌاهِي تَهي زض کطَض تطاي سٌجص کيفيت ظً سگي چٌ يي ت ِ ًػ ط
هيضسس کِ پطسطٌاهِ تْيِ ضسُ تتَاًس ايي ًياظ ضا تطط طف ًواي س .زض پ ژٍّصّ ايي ک ِ ّ سف آى
تطضسي ٍ اضظضياتي کيفيت ظًسگي زاًطجَياى تاضس يا پژٍّصّايي کِ کيفيت ظً سگي ٍ هتغيطّ اي
هطتث ضا تا تَجِ تِ ٍيژگيّاي زهَگطافي زاًطجَياى هاًٌس جٌسيت ،تحػيالت ٍ  ...هَضز پ ژٍّص
لطاض هيزٌّس ،هيتَاى اظ پطسطٌاهِ استفازُ کطز .الثتِ هيتَاى تِ هْنتطيي کاضتطز اي ي پطسط ٌاهِ
زض ضٍاى ضٌاسي اضاضُ کطز .زض ايطاى تِ ؾٌَاى يز جاهؿِ اسالهي استفازُ اظ ساظ ٍ کاضّاي اس الهي
تطگطفتِ اظ لطاى زض هطاٍضُ ٍ ضٍاى زضهاًي ضطٍؼ ضسُ است ّطچٌس زض ضطٍؼ هط کالتي ّ ن زاض تِ
است؛ اظ جولِ استفازُي اتعاضي اظ آهَظُّاي زيٌي ،تسٍى ايٌکِ ت ِ هث اًي اٍلي ِ ٍ اغ لي پطزاذت ِ
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ضَزٍ .لي الساهات ذَتي ّن غَضت گطفتِ است .پژٍّصّاي هتؿسزي زض هطاٍضُ ف طزي ٍ گطٍّ ي
تا ضٍيکطز اسالهي غَضت گطفتِ است ٍلي تْيِ اتعاضّاي ضٍاى ضٌاسي هٌطث ك ت ط زي سگاُ اس الهي
ضطٍضي تِ ًػط هيضسس .تٌاتطايي تا ٌّجاضياتي پطسطٌاهِي تْيِ ضسُ هيتَاى اظ آى تِ ؾٌَاى اتعاضي
تطاي سٌجص کيفيت ظًسگي اسالهي زض پژٍّصّا استفازُ کطز.
مىابع
فطيص ،ام .تي  .)2006ضٍاى زضهاًي هثتٌي تط تْثَز کيفيت ظًسگي .تطجو ِ اک طم ذوس ِ،
 .)1390تْطاى؛ اضجوٌس
کاٍياًي ،هحوس  ،)1391سثز ظًسگي اسالهي ٍ اتعاض سٌجص آى .لن؛ سثحاى .چاج اٍل
جَازي آهلي ،ؾثساهلل .1384ب) .فططت زض ل طآى ،هحم ك هحو س ضض ا هػ طفي پ َض .ل ن:
اًتطاضات اسطاءًَ .تت چاج سَم
جَازي آهلي ،ؾثساهلل .1386ب)  .سطچطوِ اًسيطِ جلس  ،2لن :اًتطاضات اسطاءًَ .تت چ اج
پٌجن
جَازي آهلي ،ؾثساهلل .1386ت) .هطاح اذالق زض لطآى ،هحمك ؾلي اسالهي .لن :اًتط اضات
اسطاءًَ .تت چاج ّفتن
جَازي آهلي ،ؾثساهلل .1387الف)ً .سثت زيي ٍ زًي ا ،هحم ك ؾليطض ا ضٍبٌ ي هَف ك ،ل ن:
اًتطاضات اسطاءًَ .تت چاج پٌجن
جَازي آهلي ف ؾثساهلل .1388ت) .اسالم ٍ ضٍات تيي الول  ،هحمك هحو س ،ل ن :اًتط اضات
اسطاءًَ .تت چاج اٍل
جَازي آهلي ف ؾثساهلل  .1388ج) .حك ٍ تکليف زض اسالم ،هحم ك هػ طفي ذليل ي ،ل ن:
اًتطاضات اسطاءًَ .تت چاج سَم
جَازي آهلي ،ؾثساهلل  .1388چ) .اس الم ٍ هح ي ظيس ت ،هحم ك ؾث اس ضحيوي اى .ل ن:
اًتطاضات اسطاءًَ .تت چاج پٌجن
جَازي آهلي ،ؾثساهلل .1389الف) .ازب فٌاي همطت اى جل س  ،1هحم ك هحو س غ فايي ،ل ن:
اًتطاضات اسطاءًَ .تت چاج ّفتن
جَازي آهلي ،ؾثساهلل  .1389ج) .ازب فٌاي همطت اى جل س  ،5هحم ك هحو س غ فايي ،ل ن:
اًتطاضات اسطاءًَ .تت چاج سَم
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