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 قناعت -ساخت و اعتباریابی مقیاس اسالمی حرص

  
 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی شناسیروان ارشد کارشناس/  عباسعلی هراتیان  a.haratiyan@gmail.com 

 گرمسار نورپیام دانشگاه استادیار/  هریسمژگان آگاه
 کارشناس علوم تربیتی دانشگاه اراك / زهرا محمدي

  شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قمکارشناس روان/  نژادالسادات شمسیفاطمه
  10/05/1393 :پذیرش - 17/11/1393: دریافت

  چکيده
بـراي سـنجش  هـاي اسـالمی،قناعت بر اسـاس آموزه - هدف این پژوهش، طراحی، ساخت و اعتباریابی مقیاس حرص

ه اخالقی حرص و فضـیلت اخالقـی قناعـت بـود. پـس از طـی مراحـل سـاخت و اعتبـار و روایـی سـنجی اولیـه، رذیل
اي انتخاب شـده بودنـد، اجـرا شـد. در دانشجو و طلبه، که به صورت تصادفی خوشه 475اي، بین گویه 29اي نامهپرسش

ضریب تطابق کندال، گویـاي قـوت روایـی  درصدي موافقت کارشناسان و معناداري 14/91بررسی روایی مقیاس، میزان 
 مشـغولیقناعـت داراي چهـار عامـل (دل - ها بیانگر آن بود که مقیاس اسالمی حرصمحتواي مقیاس بود. تحلیل یافته

 و معرفـت قـوت/ دینی هیجان و معرفت مادي، مهارگسیختگی مادي/ خودمهارگري مادي، ضعف امنیت احساس/ مادي
، آلفـاي کرونبـاخ 887/0مادي) بوده است. ضـریب بازآزمـایی  رضامندي/ مادي نیاز و تمحرومی دینی و احساس هیجان

تـوان گفـت: هاي پـژوهش مینشانگر اعتبار قوي این مقیاس است. براساس یافته 823/0سازي و ضریب دونیمه 863/0
تـوان بـا کـاربرد آن، ه میآیـد کـنامه داراي اعتبار و روایی باال بوده و عوامل منسـجمی از آن بـه دسـت میاین پرسش

  هاي اخالقی حرص و قناعت افراد را مورد مطالعه قرار داد.ویژگی

  اخالقی، حرص، قناعت، روایی و اعتبار. سنجش ها:واژهکلید

Ravanshenasi-va ـ Din ___________________________________________ Vol.7. No.4, Winter, 2015   

۶     ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

  مقدمه
 غیرظـاهر، و بصـیرت دیـدة با تنها که است انسان باطنی سرشت و نیرو معناي به ،»خُلْق« جمع »اخالق«

 کـه گوینـدمی نیـز راسـخ نفسـانی صفت را »خُلق. «)159، ص 1340اصفهانی، (راغب است  درك قابل
 اسـت ممکن درونی، راسخ این صفت .)هماندهد (می انجام درنگ،بی را آن با متناسب رفتارهاي انسان،

  .)1390تجلیل و ایرانمنش، (باشد زشت  کردار منشأ و »رذیلت« یا و خوب رفتار أمنش و »فضیلت«
اهللا، حکمت عملی و علم اخالق، پس از علم توحید و معرفـت وپرداختن به آن، ضرورت اخالق و 

غایـت و  ،زیرا موضوع آن عبـارت از روح و روان و حقیقـت انسـان بـوده ؛از ارزشمندترین علوم است
یـا بـه ، ارزش علوم یا به عظمت و ارزش موضـوع اسـت .ثمره آن تحصیل سعادت و کمال آدمی است

بـراي  ،دیگـر سـوياز  .در عالم طبیعت چیزي برتـر از انسـان نیسـت. باشدآن میاهمیت غایت و ثمره 
از علـم توحیـد، ، پـس انسان هیچ هدفی و غایتی جز سعادت و کمال وجود ندارد و طریق سعادت بشر

دانایان بشر از دیرباز به این عرصـه توجـه  ،رواین). از1390حسینی شریف، وابسته به این معرفت است (
 ،در ایـن میـانانـد. ک به نوبه خود در واکاوي و بررسی ابعاد و جوانب آن سهیم بودهیهر، اشتهشایانی د

هـا انبیاء و فرستادگان الهی از همه بیشـتر در جهـت اصـالح نفـوس و تکمیـل اخـالق بشـریت و امت
ی هدف و غایت بعثـت خـود را تتمـیم و تکمیـل فضـایل اخالقـ تا آنجا که خاتم پیامبران، اندکوشیده

  ).8ق، ص 1412طبرسی، اعالم فرموده است (
اندیشـمندان اولیـۀ اسـالمی، حرکتـی  .ترین بخش معـارف اسـالمی اسـتبزرگ ،هاي اخالقیگزاره

اما با گذشت زمـان، در مجـامع علمـی جهـان،  .دانهارزشمند براي تبیین محتواي اخالقی اسالم آغاز کرد
 .دگـردها و پنـدهاي بزرگـان خالصـه و در سـفارشمنزلۀ یک علم از گردونـۀ علـوم، خـارج اخالق به
که تجربه ثابت کرده است علم و پیشرفت، بدون اخالق و معنویت، بیش از آنکه موجـب تعـالی درحالی

بـا گسـترش امـروزه ). 1389زاده، ولـیبشر باشـد، تنـزل او را از مقـام انسـانیت در پـی داشـته اسـت (
درمـانی، توجـه هاي دینـی در فراینـد مشـاوره و رواناز آموزههاي رفتاري و اخالقی، استفاده نابهنجاري

شناسان بسیاري را به خود جلب کرده و مطالعات زیادي نیز در ایـن زمینـه صـورت گرفتـه اسـت روان
  .)46، ص 1389زاده و آذربایجانی، (ولی

این میان، در  .شناختی در اسالم استهاي روانترین خاستگاه اصلی پژوهشمباحث اخالقی، از مهم
شـوند و گـاه حتـی سـالمت جسـمی و هایی که موجب اختالل در کارکرد فردي و اجتماعی میویژگی

ب ارتقاء سطح سـالمت روانـی موجهایی که (رذایل اخالقی) و ویژگی .اندازندروانی وي را به خطر می
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اي ویـژه اهمیـت ،و جسمی شده و سازگاري اجتماعی فرد را تقویت خواهـد نمـود (فضـائل اخالقـی)
  .کرد اشاره» قناعت«و » حرص«به توان جملۀ آنها میدارند. از

به مفاهیم حرص و قناعت، بسیار توجه شـده اسـت.  ،در آیات و روایات، و منابع اخالقی و تاریخی
کـه در داسـتان انبیـاء و آغـاز خلقـت انسـان بـه چشـم  ،از تکبـر) پـس( صفت از صفات رذیله دومین

: داینـفرممـی سـجاد امـام ،حـدیثى در .)81، ص 1378مکـارم شـیرازي، ( باشـدمی حرصخورد، می
 بـود ابلـیس گناه که است تکبر پروردگار، معصیت و گناه سرچشمه اولین دارند، هایىسرچشمه گناهان،«
 کـه بـود حـرص سـپس و شـد کـافران از و ورزید تکبر و کرد امتناع خدا فرمان انجام از آن خاطر به و

 در .)401و  400 ص ق،1416 (قمـی، »شـد حـوا و آدم ناحیه از اولى] ترك ه معناي[ب گناه سرچشمه
. است که تنها یک آیه، مصداق ایـن رذیلـه اخالقـی اسـت رفته کاربه بار چند »حرص« واژه، قرآن کریم

 زنـدگى بـه یهـود قـوم شدید میل از بقره، ةسور 96 ۀآی کار رفته است. درهآیات، در معناي مثبت بسایر 
 ایـن ،آیـات سایر در. است شده یاد »زندگى دنیا بر مردم ترینحریص« آمیزتوبیخ تعبیر با ،دنیا در والنىط

 اسـت رفتـه کاربه هاانسان هدایت بر ایشان عزم و مردم به پیامبر اکرم شدید خیرخواهى بیان براى واژه
اده است تا به کمـک عقـل، آن را این صفت را خدا در انسان قرار د ).37 :نحل ؛103 :یوسف ؛128 :توبه(

آمیز لحـن تـوبیخ ،بنـابراین .کـار بـرده براي رسیدن به خیر و حفظ آن (حرص بر خیر) و گریز از شرَ بـ
ها در استفاده از این صفت است و ناظر بـه اصـل تدبیر برخی انسانبرخی آیات [و روایات]، متوجه سوء

 ).19، ص 13، ج 1388 (حداد عادل،که آفرینش خداوندي است، نیست  ،صفت
ها برداشـته شـد. شناسی شخصیت و رویکرد رگههاي اخالقی، در روانم در بررسی فضیلتگااولین 

دار تحقیـق در زمینـه اخـالق شناسـی مثبـت، عهـدهشناسی اخالق و رویکرد روانها اخیر، رواندر سال
هـاي مثبـت معطوف به برخـی ویژگی فاًها صراما این تالش .انداند و به دستاوردهایی نیز نائل گشتهشده

انـد. شناسی نیافتههاي منفی اخالقی (رذائل)، هنوز جایگاه مناسب خود را در رواناخالقی بوده و ویژگی
دانـش، شـجاعت،  و شـمرد: حکمـتاي انسانی را برمیدسته فضیلت هستهشش ، )Seligman( سلیگمن

 از قناعـت بـه میـان نیـاورده اسـت سـخنی. او تعـالی و انسانیت، عـدالت، اعتـدال و معنویـت و عشق
ــه نظــر می .)5، ص 2002ســلیگمن، ( ــا ب ــارگري،  ،رســدام ــدال و زیرشــاخه آن، خودمه فضــیلت اعت

توانـد یکـی از لـوازم آن ترین مفاهیم به قناعت است که با توجه به مفهـوم اسـالمی قناعـت، مینزدیک
ها و امیال اشـاره دارد. برقراري اعتدال میان خواستهبه  ،ايعنوان یک صفت اخالقی هستهباشد. اعتدال به

 ،مانـدهاي مناسب بـراي ارضـاي آنهـا میبلکه منتظر فرصت ،کندها را سرکوب نمیفرد معتدل، انگیزش

۸     ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

). خودمهارگري نیز به توانایی فرد در مهـار 54، ص همانبه نحوي که آسیبی متوجه او و دیگران نشود (
بلکـه بایـد  ،اشاره دارد. البته این کافی نیست که بداند چـه چیـزي درسـت اسـت هاامیال، نیازها و تکانه

  ).همانبتواند این دانستن را به عمل درآورد (
 آزور کـردن ،طمـع ،ولـع ،ر شـدنآزوَ ،جملـهاز .به معـانی متفـاوتی آمـده اسـت ،در لغت »حرص«

خـواهی، )، زیـادهذیل حـرص ،1، ج 1388(معین، ، شره آز، آزمندي)، ، ذیل حرص6، ج 1377دهخدا، (
، ق، ذیـل حـرص)1405، ذیل حرص)، مشتاق منفعت (فراهیدي، 2، ج 1391عمید، طلبی، خشم (افزون
، ج ق1408منظـور، اراده و خواست شدید مطلوب (ابـن ،)219، ص 1390فارس، ابنروي در میل (زیاده

به چیزي یـا طلـب چیـزي ، ذیل حرص)، به مفهوم شدت عالقه 1380راغب اصفهانی،  ؛، ذیل حرص3
خواستن و تمایـل بسـیار زیـاد بـه  ،)215، ص 1376حاج سیدجوادي و همکاران، با جدیت و کوشش (
  .)19، ص 13ج ، 1388چیزي (حداد عادل، 

ـانى کـه آدمـى را بـر گـرد «گوید: در تبیین اصطالح حرص می نراقی مرحوم حالت و صـفتى اسـت نفس
ـاخهنگیزد، بىامىآوردن آنچه بدان نیاز ندارد بر ـاى آنکه به حد و مقدار معینى اکتفا کند و آن نیرومنـدترین ش ه

آن را از رذایـل متعلقـه بـه  نراقـی). مرحـوم 137، ص 1387(نراقی، » دوستى دنیا و مشهورترین انواع آن است
ـاج بـداند که آدمى را وامىقوه شهویه و صفتى نفسانیّه می ه آن دارد و دارد بر جمع نمـودن زایـد از آنچـه احتی

ـادل). 395این صفت، یکى از شعب حبّ دنیا، و از جمله صفات مهلکه است (همان، ص  نیـز آن را  حـداد ع
  ).19، ص 13، ج 1388داند (حدادعادل، ) می19مترادف مفهوم هلوع در قرآن (معارج: 

شـود یقناعت یافـت نم«فرمایند: می نویسد: قناعت، ضد حرص است و امام علیمی نراقی مرحوم
در لغت به معناي رضایت، اکتفا به مقدار » قناعت). «397، ص 1377(نراقی، » مگر اینکه حرص نابود شود

، ذیل قناعت)، اقبـال بـه چیـزي، 1380ناچیز از وسایل زندگی در حد ضرورت و نیاز (راغب اصفهانی، 
، ذیل 11ق، ج 1408منظور، ق، ذیل القناعه)، رضاي به عطاي کم (ابن1418اي از نویسندگان، عفاف (عده

خرسند گردیدن  ،راضی شدن به اندك چیز ،بسنده کاري ،کردنبسنده ،رضا به قسمت، خرسنديقناعت)، 
کل و مشارب و مالبس و غیر آن و راضی شدن بدانچه سد خلل آآسان قرار گرفتن در م، به قسمت خود

 جوییصرفه ،رضا و تسلیم خشنودي،)، ، ذیل قناعت11، ج 1377(دهخدا،  ازهر جنس که اتفاق افتد ،کند
، ج 1391(عمید،  راضی و خرسند بودن به چیزي که فرد در اختیار دارد، ذیل قناعت)، 2، ج 1388(معین، 

  ق، ذیل قناعت).1405، ذیل قناعت)، رضایت به سهم خویش (فراهیدي، 3
رضایت به آنچه معـاش سازد و یعنی بسنده کردن به آنچه زندگی را ممکن می ،در اصطالح »قناعت«
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در  ،دست آوردن اموال و رسیدن بـه مقامـات بـاالتر (مـادي)هسازد و دوري از حرص در برا مقدور می
 ، ذیـل القناعـه).ق1418اي از نویسندگان، گیري به نفس درباره آنها (عدهعین وجود میل به آنها و سخت

انسان بـه نیـاز خـود از امـوال  ،موجب آناي نفسانی است که به قناعت ملکه :معتقد است نراقیمرحوم 
و  138، ص 1387نراقـی، ( انـدازددهد و خود را بـراي تحصـیل بیشـتر آن بـه مشـقت نمیرضایت می

حالتى است از براى نفس، که باعث اکتفا کردن آدمـى اسـت بـه «گوید: در تعریف قناعت می وي ).139
نیـز  غزالـی. )397(همـان، ص  »القدر حاجت و ضرورت و زحمت نکشیدن در تحصیل فضـول از مـ

 ،دانـدتر میقناعت را بسنده نمودن به مقدار ضرورت از غذا و لباس و اکتفا نمودن به مقدار و نوع پـایین
هـاي دیگـر کنـد و دلـش را مشـغول ماهو قانع را کسی که آرزویش را متوجه همان روز یا همان ماه می

گویـد: دانـد و میقناعت را مرادف اقتصـاد می ،مشکینیاهللا آیت. )252، ص 3تا، ج بی(غزالی،  نمایدنمی
اش. ایـن اقتصاد عبارت است از اعتدال انسان در مصرف مال و خرج کـردن آن بـراي خـود و خـانواده«

مشـکینی، ( »باشـد کـه قناعـت متـرادف اسـتحالت متوسط بین افراط و تفریط (اسراف و خسّت) می
 ؛انـدکرده بیـاناز این جهت داراي قوت است که قیـد ملکـه را  ،نراقیمرحوم ). تعریف 163، ص 1376

  زیرا امور اخالقی تا به حد ملکه نرسد سودي به حال انسان ندارد.
از حیطه علـوم  ،است ارتباط در دین و هاارزش مردم، با از بسیاري ذهن که مفاهیم اخالقی درآنجااز

ب موجـگیري مفاهیم اخالقـی اندازه برايناسب هاي ماز سوي دیگر، فقدان مقیاس .تجربی خارج است
، ص Tangney(، 2002( شده است که تالش پژوهشی کمـی در ایـن زمینـه انجـام شـده باشـد (تـانگنی

، ص همـانشـود (می متوقـف تقریبـاً علـم گیري،در اختیار داشتن روشی معتبر براي اندازه ). بدون411
تر و معنادارتر باشد تا بتواننـد از ایـن ابزارهاي سنجش، قويشناسان تمایل دارند که روان ،روینا). از413

  ).همانهاي خود بپردازند (مسیر، به توسعه تئوري
) انجام گرفته است. منظور از قناعـت را 1382( محمديتنها تالش پژوهشی در این موضوع، توسط 

و رفتار فرد رضایت به سرنوشت و دوري از حرص و طمع و هدف از ساخت مقیاس را سنجش نگرش 
، 1388دانـد (محمـدي، و ارزشیابی او از خویشتن در قلمروهاي خرج و خوراك، لباس و مسکن و... می

دسـت آمـد ). اطالعات اولیه این پژوهش از آیات، روایات و متون اخالقی مربوط به قناعـت به160ص 
ویه کاهش یافت و پس از اجرا گ 42گویه بود که با نظر کارشناسان به  80نامه اولیه شامل (همان). پرسش

هایی که با کل تست از همبستگی الزم برخوردار نبود، حذف گردید و تعـداد هاي دشوار و گویهنیز گویه
). این مقیاس براي سنین باال، که از خود داراي شغل 122و121، ص 1382محمدي، رسید ( 16ها به گویه
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). در 118دسـت آمـد (همـان، ص به 85/0سـؤالی  16باشد. آلفاي کرونباخ و کسب و درآمد هستند، می
عامل را نشان داد که رفتارهاي فردي، باور و نگـرش،  4مسیر تأمین روایی سازه، تحلیلی عاملی اکتشافی 

. زمانی با پنج گزینـه 1نامه به دو شکل: ). پاسخ137تجمل گرایی و گستره قناعت نام گرفتند (همان، ص 
محمدي، تنظیم گردیده است (» کامالً مخالفم«تا » کامالً موافقم«با پنج گزینه  . کیفی2؛ »هرگز«تا » همیشه«

). نتایج نشان داد میانگین نمرات مردان و زنان، در دو عامل از عوامل چهارگانـه قناعـت 161، ص 1388
گرا گیري دارند؛ به این معنـا کـه مـردان کمتـر تجمـلگرایی و گستره قناعت) با هم تفاوت چشم(تجمل

  ).163هستند و در این عامل از قناعت بیشتري برخوردارند و در گستره قناعت بعکس است (همان، ص 
شـناختی موجـود در هـاي روشبراي سنجش میزان حـرص و خأل ،با توجه به فقدان آزمون مناسب

اقلی از ظرفیت خبرگـان در مراحـل سـاخت آزمـون، مانند استفاده حد ،)1382( محمدي ،مقایس قناعت
عوامل و عمقی نبودن عوامل، تالش بـراي سـاختن  اجراي تحلیل تأییدي، عدم ارائه همبستگی بینعدم 

ایـن رسـد. به منظور سنجش تکبر و تواضع از منظر اسالم، ضروري بـه نظـر می ،ابزاري بومی و مناسب
و ، هدرتواند خأل موجود در این زمینه را با ارائۀ یک مقیـاس اسـالمی تـا حـدي برطـرف کـمی ،پژوهش

هاي زیـر گویی بـه پرسـشپژوهش حاضـر درصـدد پاسـخ ،هاي بعدي باشد. بنابراینساز پژوهشزمینه
قناعـت از  - هاي حرص و قناعت از دیدگاه آیات و روایات چیست؟ مقیاس اسالمی حرصاست: مؤلفه
  سنجی برخوردار است؟هاي روانچه ویژگی

  روش پژوهش
هـاي دیـن آوري آموزهجمـع ايتشـکیل شـده اسـت. بـر از دو روش توصیفی و پیمایشی ،پژوهشاین 

درباره حرص و قناعت، با استفاده از روش توصیفی و با رجوع به قرآن کریم و متون دست اول روایـی، 
بندي و مورد بررسی قرار گرفت. براي ارزیـابی روایـی مقیـاس مورد نیاز، استخراج سپس دسته هايداده

  پیمایشی استفاده شده است.قناعت نیز از روش ـ  اسالمی حرص
خمـین بـا اسـالمی جامعه آماري این پژوهش، از دانشجویان دانشگاه آزاد  الف. جامعه و حجم نمونه:

اسـت. بـا  1391ــ92نفر، در سـال تحصـیلی  85نفر و طالب حوزه علمیه دامغان با حجم  1100حجم 
 396پـژوهش حاضـر (شـامل  نفـري 475اي، حجم نمونـه گیري تصادفی خوشهاستفاده از روش نمونه

نفر) جدول کرجسی و مورگـان  70و  285طلبه)، اعدادي بیش از حجم نمونه پیشنهادي ( 79دانشجو و 
)Kerjcie & Morgan ()1970گیري به حداقل رسیده و براسـاس آزمـون خطاي نمونه ،ترتیب) است. بدین

باشـد. میـانگین سـنی معنـادار می انجـام تحلیـل عـاملیبـراي برداري، ایـن تعـداد نمونـه کفایت نمونه

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



  ۱۱ قناعت - ساخت و اعتباريابي مقياس اسالمي حرص 

درصـد از  4/20درصـد افـراد، زن و  6/79) و SD=61/5سـال ( 11/25کنندگان در این پـژوهش، شرکت
لیسـانس و  3/46دیـپلم، %فوق 6/48داراي تحصیالت دانشگاهی (% ،کنندگانآنها مرد بودند. همه شرکت

الوه بـر تحصـیالت دانشـگاهی، تحصـیالت عـ ،درصـد از آنهـا 6/16 .لیسانس و باالتر) بودنـدفوق %5
 7/65سـطح سـه).  4/0سـطح دو و % 8/7سطح یک، % 8/3سطح مقدماتی، % 6/4حوزوي هم داشتند (%

  درصد از آنها متأهل بودند. 3/34کنندگان مجرد و درصد از شرکت
 قناعت اسـتفاده شـد. - انجام این پژوهش از مقیاس پژوهشگر ساخته حرص برايب. ابزار پژوهش: 

امـا مقیـاس اسـالمی  ،)1388باشـد (محمـدي، هرچند مقیاس اسالمی قناعت داراي پیشینه پژوهشی می
بار توسط پژوهشگر جهت سنجش هردو صفت اخالقی حـرص و قناعـت بـر قناعت نخستین - حرص

  باشد.به شرح زیر می ،طراحی و ساخته شده است. فرایند ساخت این مقیاس ،اساس منابع اسالمی
در ایـن شناسـی آنهـا: بندي و مفهومو مطالعه منابع اسالمی مربوط به حرص و قناعـت، دسـته . شناسایی1

» حـرص«شناسی و تبیین مفـاهیم که به توصیف، علت بیتمرحله، آیات و روایاتی از پیامبر و اهل
  اند، بررسی شد.پرداخته» قناعت«و 

هاي دینی با مفاهیم به معـرض رأي تطابق گزارهدر این مرحله، میزان . بررسی تطابق مستندات با مفاهیم: 2
شناسی (کارشناسی ارشد و دکتري) درآمـد نفر از کارشناسان علوم اسالمی (سطوح عالی) و روان 15

  اي درج کردند.درجه 5که نظر خود را در جدولی با لیکرت 
 سـنجش روایـی محتـوا:ها بر اساس مفاهیم، مستندات و ارائه آنها بـه کارشناسـان، بـراي . طراحی گویه3

مفهـوم طراحـی  31عبارت بود کـه بـراي  80قناعت، شامل  - اولیه مقیاس اسالمی حرص هايگویه
نفـر از کارشناسـان علـوم اسـالمی (سـطوح  15گردید. سپس، براي بررسی روایی محتوا، از دیدگاه 

 5ز یـک لیکـرت شناسی (کارشناسی ارشد و دکتري) اسـتفاده شـد. آنهـا بـا اسـتفاده اعالی) و روان
  شان را اعالم نموده و گویه پیشنهادي خود را ثبت نمودند. میزان موافقت یا مخالفت ،ايدرجه

در ایـن مرحلـه هاي برگزیده و داراي بیشترین امتیاز به کارشناسان براي سنجش روایی محتوا: . ارائه گویه4
گویـه داراي امتیـاز  23، کارشناسـان هاي پیشـنهاديشده در مرحله قبل و گویهگویه ارائه 80از میان 

دریافت روایی محتوا، بـا اسـتفاده از لیکـرت  براي )، انتخاب شد و مجددا75ً(% 4مساوي یا باالتر از 
  شناسی قرار گرفت.نفر از کارشناسان علوم اسالمی و روان 7اي، در معرض نظر درجه 4

گویه بـود، بـا فاصـله  23قناعت که شامل  - صنامه اولیه حردر این مرحله، پرسشبازآزمون: ـ  . آزمون5
پژوهش (پایلوت) اجرا شد. مقایسه ایـن دو آزمـون، دانشجو و طلبه به صورت پیش 50هفته، بین  2
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افـزون بـر ). 887/0r = ،0001/0<Pهمبستگی باالي آنها و در نتیجه اعتبار قوي آزمون را نشان داده (
کمتري با نمره کـل آزمـون برخـوردار بـود یـا از سـوي  ها که از همبستگی، برخی گویهوسیلهاین به

  کنندگان دشوار تشخیص داده شده بود، اصالح شد.شرکت
دانشجوي دانشگاه آزاد اسـالمی شـهر  500اي، در میان گویه 23در این مرحله آزمون . اجراي گسترده: 6

 475هاي نـاقص، مهناپس از کنـار گذاشـتن پاسـخ .خمین و طلبه حوزه علمیه شهر دامغان اجرا شد
  نامه وارد مرحله تحلیل شد.پاسخ

ها و مبانی مربوط بـه حـرص و قناعـت، بـر اسـاس آیـات و با استفاده از داده روش گردآوري اطالعات:
سـازي، ویژه در زمینـه آزمونشناسی در این موضوع، بـههاي روانها و پژوهشروایات و با مطالعه کتاب

سـنجش و  ايت در دستور کـار قـرار گرفـت. در ایـن بخـش، بـرقناع - ساخت مقیاس اسالمی حرص
  آمده، آزمونی اولیه طراحی و ساخته شد.دستهاي بهبا توجه به مؤلفه ،قناعتگیري حرص و اندازه

طور تـر بـههاي طالب و دانشـجویانی کـه پیشبراي گردآوري اطالعات، محقق با مراجعه به کالس
و با ارائـه توضـیحات الزم دربـاره اهـداف پـژوهش و چگـونگی اي انتخاب شده بودند تصادفی خوشه

ها ارائـه و از آنهـا خواسـته شـد، پـس از کنندهبـه شـرکت نامههاي آزمون، پرسـشدهی به پرسشپاسخ
شـناختی همچـون سـن، ها پاسـخ دهنـد و مشخصـات جمعیتنامۀ کتبی، با دقت به گزارهخواندن شیوه

شـده، در توزیع نامهپرسش 500ضعیت تأهل خود را درج کنند. از جنس، مقطع و رشته تحصیلی و نیز و
گـذاري و تجزیـه و تحلیـل شـد. بـراي انجـام نمره SPSS، به کمک برنامـه نامهپرسش 475نهایت تعداد 

  استفاده شد. AMOSافزار تحلیل عاملی تأییدي نیز از نرم

  هاي پژوهشيافته
کـه همـرا بـا مسـتندات، مـورد بررسـی کارشناسـان قـرار  دست آمده مفهوم ب 31در مرحله اول و دوم، 

عـدد شـد. برخـی از  23منجر به کاهش مفاهیم بـه  ،)75(% 4اي کمتر از گرفت. حذف مفاهیمی با نمره
ظن و عدم اعتماد به خـدا، مقایسـه بدین قرار است: تخریب باور دینی، فراموشی مرگ، سوء ،این مفاهیم

سرانجام، هراس و انـدوه، ضـعف در شـناخت خـود، ، عـدم ، تالش بیبا باال دست در امور مادي، طمع
تابی، فقدان عفت و حیا و احسـاس محرومیـت احساس لذت از عبادت، تالش زیاد و استراحت کم، بی

 4اغلـب مفـاهیم داراي  ،ترتیـبگویه انتخاب شد. بدین 80مفهوم،  21و فقر و... . در مرحله سوم، براي 
عرض نظر کارشناسان گذاشته شد و از آنها خواسـته شـد ضـمن دادن امتیـاز بـه به م ،گویه بودند. سپس
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  ۱۳ قناعت - ساخت و اعتباريابي مقياس اسالمي حرص 

گویـه  23هاي پیشنهادي خود را نیز ثبت نماینـد. حاصـل ایـن مرحلـه، انتخـاب هاي موجود، گویهگویه
دریافـت نهـایی  بـرايگویـه مـذکور،  23) بود. در مرحله چهارم، 75(% 4داراي امتیاز مساوي یا باالتر از 

اي، در معرض نظر کارشناسان قرار گرفـت. میـانگین نمـرات درجه 4حتوا، با استفاده از لیکرت روایی م
ها و مسـتندات روایـی با تناسب بین گویه ،درصدي آنها 14/91) بوده که موافقت 4(از  64/3کارشناسان 
  این مقیاس از روایی محتواي قوي برخوردار است.رو، ازاین .دهدرا نشان می

میزان توافق نظرات کارشناسان دربارة روایی محتوا از شـاخص آمـاري ضـریب تطـابق  بررسی براي
استفاده شده است که ضریب تطـابق کنـدال  کاکسونویلدو و آزمون تعقیبی کندال، آزمون معناداري خی

توافـق مناسـب و معنـادار  بیانگر، 2در جدول  003/0در سطح معناداري  069/20دو و مقدار خی 116/0
باشـد. وجـود مفروضـه آزمـون گویه نهایی با مستندات اسـالمی می 23ناسان خبره در مورد تطابق کارش

  ) نیز یافته فوق را مورد تأیید قرار داد.P < 05/0( کاکسونویلتعقیبی 
اي گویـه 23حاصل عملیات مرحله پنجم، همبستگی میان نمرات آزمون و بازآزمون مقیاس اولیـه و 

 اجـرا پژوهش (پـایلوت)پیش صورت به طلبه و دانشجو 50 بین هفته، 2 فاصله قناعت بود که با- حرص
هـا در وسـط بـود تـا از انباشـت نمره» نظـرمبی«اي، بدون حد وسـط گزینه 4نامه، یک طیف پاسخ. شد

هـاي پـایین، نشـانگر ویژگـی هاي باال، بیانگر ویژگی حـرص و نمرهجلوگیري شود. بدین ترتیب، نمره
 نشـان را آزمـون قـوي اعتبار نتیجه، در و آنها باالي همبستگی آزمون، دو این ایسه نتایجقناعت است. مق

ـا کمتـري از همبسـتگی کـه هايگویه برخی وسیله، این به افزون بر اینکه). 887/0r =، 0001/0 < P( دهدمی  ب
  .شد صالحا بود، شده داده تشخیص دشوار کنندگانشرکت سوي از یا بود، برخوردار آزمون کل نمره

 از نفـر 475میـان  در قناعـت -اسـالمی حـرص مقیـاس نهایی اجراي از در مرحله ششم، پس
 از مقیـاس، دهندهتشـکیل عوامل تعیین و شناسایی نیز و سازه روایی سنجش کنندگان، برايشرکت
 نمونـه حجم شود معلوم اینکه براي عوامل، تحلیل اجراي از پیش .شد استفاده عاملی تحلیل روش

 Bartlett's Test of( کرویـت بارتلـت آزمـون از باشد،می عاملی تحلیل روش متناسب شده، تخابان

Sphericity( روش به بردارينمونه کفایت و KMO برداري برابر با شاخص کفایت نمونه شد. استفاده
 باشد. در نتیجه، حجم نمونه موردنظر براي تحلیل عوامل مناسب است. همچنـین نتـایجمی 878/0

 P > 0001/0 در سـطح 068/4535 و مجـذور کـاي 465بـا درجـه آزادي  ،آزمون کرویت بارتلـت
توان بـر پایـۀ ایـن بستگی متغیرها، ماتریس واحدي نیست و میبنابراین، ماتریس هممعنادار است. 

  ها اطمینان کرد.ها، به استخراج عاملداده

۱۴    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

راي ورود به تحلیل عاملی نشـان داد هاي مناسب بنتایج تحلیل اعتبار براي مشخص شدن گویه
، 1گویه، اعتبار مقیاس (آلفاي کرونباخ) به حداکثر خـود خواهـد رسـید. در جـدول  5که با حذف 

ها در گویه، همبستگی با نمره کل و تـأثیر حـذف هریـک از گویـه 18میانگین و انحراف استاندارد 
ها بـا نمـره کـل مقیـاس ود، میان گویـهشگونه که مشاهده میآلفاي کرونباخ ارائه شده است. همان

 r=744/0) تـا 6(گویه شماره  r=275/0اي از در دامنه P>0001/0هاي معناداري در سطح همبستگی
  ) وجود دارد.8(گویه شماره 

  
  هاقناعت؛ همبستگی گویه - هاي مقیاس حرصهاي آماري گویه: مشخصه1جدول 

  )P> 0001/0 و  =475nآلفاي کرونباخ (ها در با نمره کل و تأثیر حذف هریک از گویه
 آلفاي کرونباخ در صورت حذف گویه همبستگی با نمره کل  M SD گویه

1  13/2 91/0 414/0** 863/0 

2 17/2 91/0 375/0** 863/0 

3 06/2 98/0 595/0** 854/0 

4 55/2 97/0 719/0** 848/0 

5 38/2 97/0 736/0** 847/0 

6 27/3 65/0 275/0** 865/0 

7 73/2 86/0 659/0** 851/0 

8 63/1 90/0 744/0** 847/0 

9 13/2 92/0 647/0** 852/0 

10 15/2 86/0 445/0** 861/0 

11 65/2 82/0 542/0** 856/0 

12 33/2 92/0 527/0** 857/0 

13 57/2 84/0 621/0** 853/0 

14 36/2 92/0 413/0** 863/0 

15 77/2 85/0 521/0** 857/0 

16 73/1 80/0 517/0** 857/0 

17 99/1 92/0 482/0** 860/0 

18 45/2 91/0 568/0** 855/0 

سـازي اسـتفاده بررسی اعتبار درونی مقیـاس، از روش دونیمه برايگانه، پنجهاي از حذف گویهپس 
 )، ضـریب730/0دوم ( نیمه ضریب )،803/0اول ( نیمه آلفاي ضریب آمده ازدستهاساس نتایج ب شد. بر

مقیـاس  :تـوان گفـت)، می823/0سازي گـاتمن () و مقدار ضریب دونیمه707/0همبستگی بین دونیمه (
  .است برخوردار باالیی سطح درونی قناعت از اعتبار - اسالمی حرص
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  ۱۵ قناعت - ساخت و اعتباريابي مقياس اسالمي حرص 

 »واریمـاکس چـرخش« ،»اصـلی هايمؤلفـه« روش بـه عاملی تحلیل از ،عوامل تحلیل و تعیینبراي 
)Varimax Rotation(  بهنجارسازي کایزر«به همراه« )Kaiser Normalization( در مرحلـۀ اول  .شـد اسـتفاده

اسـتفاده شـد.  یـکتر از هاي ویژه بزرگهاي اصلی از مالك ارزشتعیین تعداد عاملاي برتحلیل عاملی، 
عامـل نمایـان شـد. پـس از تعیـین تعـداد  4تعـداد  حرص و قناعت، براین اساس، براي مقیاس اسالمی

، تر کـردن سـاختار عـاملیفهمتر و قابلساده ايپیش از آنکه تفسیر شوند، بر ،عامل) 4هاي اصلی (عامل
 2جـدول هاي مذکور انتخاب و چرخش متعامد به شیوه واریماکس بـر روي آنهـا اجـرا شـد کـه عامل

  .هاي هر عامل و بارعاملی آنهاستنمایانگر گویه
  قناعت و بارعاملی آنها -گانه مقیاس اسالمی حرص 4: عوامل 2جدول 

  مشغولی مادي/ احساس امنیت ماديعامل اول: دل
  دیفر  گویه  عبارت  بارعاملی

 1 11  .ام هستمبیشتر اوقات، نگران تأمین امکانات مادي و رفاهی آینده  739/0

 2 15 کند.ها و مخارج زندگی، بر دوشم سنگینی میهزینه 728/0

 3 12 اي که خواهان آن هستم، باعث شده لذت کافی را از زندگی نبرم.فکر نداشتن امکانات مادي و رفاهی 688/0

 4 13 .ام هستمام که دائم مشغول ارزیابی درآمدها و مخارج زندگیشین حساب (چرتکه) شدهمانند یک ما 669/0

 5 18 .دهموقتی پاي سود و زیانم درمیان است، آرامشم را از دست می 499/0

  عامل دوم: مهارگسیختگی مادي/ خودمهارگري مادي
کنم، ، کارهایی بکنم که وقتی به آنها فکر میاشتیاق داشتن امکانات مادي بیشتر، باعث شده گاهی اوقات 704/0

 .شوممیشرمنده 

29 6 

 7 26 .شومگاهی اسیر تمایالت نفسانی خودم می 695/0

 8 23 براي رسیدن به اهداف، باید مدام و بدون استراحت تالش کرد. 524/0

 9 27 .وقتی به اندازه کافی پول ندارم، حفظ کردن عزت نفسم بیهوده است 487/0

  عامل سوم: ضعف معرفت و هیجان دینی/ قوت معرفت و هیجان دینی
 10 2 .کنم فقر و مشکالت اقتصادي، دلیل خوبی براي ضعف ایمان باشدفکر می 766/0

 11 6 .کنم خدا من را از یاد برده استگاهی فکر می  635/0

 12 17 .شومگاهی در مورد دستورات و باورهاي دینی، دچار تردید می 637/0

 13  5 .نمکبه اینکه روزي خواهم مرد، کمتر فکر می 465/0

 14 16 .باشمهاي زندگی باعث شده که به هنگام عبادت، حضور قلب الزم را نداشتهدغدغه 318/0

 عامل چهارم: احساس محرومیت و نیاز مادي/ رضامندي مادي

 15 10 .کنم تا به امکانات بیشتري برسممیبا اینکه به طور نسبی از امکانات رفاهی برخوردارم، تالش  670/0

 16 31 .من لیاقت بیشتري براي برخورداري از امکانات مادي و رفاهی در مقایسه با دیگران دارم 519/0

 17 7 .اي کاش من هم از امکانات افراد ثروتمند برخوردار بودم 399/0

  18  8 .است که ندارم ايهاي مهم من، داشتن آن امکانات رفاهییکی از دغدغه 344/0

۱۶    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

ـا  766/0ها در طیفـی بـین آمده است، بار عاملی گویه 2گونه که جدول همان ـانگر  318/0ت  4قـرار دارد و نمای
ـادي«(در حرص) و » مشغولی ماديدل«عامل است. عامل اول،   5(در قناعـت) اسـت کـه » احساس امنیـت م

ـاملی آنهــا در دام ــه خــود اختصــاص داده و بــار عـ ــه را ب ــه گوی ــل دوم،  499/0تــا  739/0ن ــرار دارد. عام ق
ـار  4(در قناعت) است که داراي » مادي خودمهارگري«و  (در حرص)» مادي مهارگسیختگی« گویـه اسـت و ب

ـان و معرفـت ضـعف«دارد. عامـل سـوم،  487/0تا  704/0اي بین عاملی  قـوت«(در حـرص) و » دینـی هیج
ـاملی گویـهگوی 5(در قناعت) است که » دینی هیجان و معرفت ـار ع هاي ایـن ه از مقیاس را داراسـت. دامنـه ب

ـاس،  318/0تا  766/0عامل، از  ـاس«است. آخرین عامل اکتشافی این مقی ـاز و محرومیـت احس ـادي نی (در » م
  است. 344/0تا  670/0گویه و دامنه بار عاملی  4(در قناعت) است که داراي » مادي رضامندي «حرص) و 

هاي بررسی اعتبـار درونـی مقیـاس اسـت. نتـایج ایـن اخ، از دیگر روشروش محاسبه آلفاي کرونب
  قابل مشاهده است. 3هاي آن در جدل قناعت و زیرمقیاس - درمورد مقیاس اسالمی حرص ،بررسی

  : نتایج بررسی همسانی درونی با ضریب آلفاي کرونباخ3جدول 
  عوامل  آلفاي کرونباخ

  زن 791/0
  مرد  804/0  ماديمشغولی مادي/ احساس امنیت دل

  کل 793/0
  زن  653/0

  مرد  498/0 مهارگسیختگی مادي/ خودمهارگري مادي
  کل  583/0
  زن  644/0

  مرد  611/0  ضعف معرفت و هیجان دینی/ قوت معرفت و هیجان دینی
  کل  636/0
  زن  681/0

  مرد  735/0 احساس محرومیت و نیاز مادي/ رضامندي مادي
  کل  698/0
  نز  855/0

  مرد  887/0  کل مقیاس
  کل  863/0

) کـه بیـانگر SD=77/8و  M=47/42محاسـبه شـد ( 863/0ضریب آلفاي کرونباخ کـل مقیـاس برابـر بـا 
و  M=80/40( 887/0همسانی درونی مناسب این مقیاس اسـت. ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي مـردان، 

69/9=SD ،90/42( 855/0) و براي زنان=M  48/8و=SDبـراي  ،مـد. ضـریب آلفـاي کرونبـاخدست آه) ب
 مـادي، ضـعف خودمهارگري/ مادي مادي، مهارگسیختگی امنیت احساس/ مادي مشغولیچهار عامل دل
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  ۱۷ قناعت - ساخت و اعتباريابي مقياس اسالمي حرص 

مادي  رضامندي/ مادي نیاز و محرومیت دینی و احساس هیجان و معرفت قوت/ دینی هیجان و معرفت
  است. 698/0و  636/0، 583/0، 793/0به ترتیب 

  بطه بین عوامل با یکدیگر و با کل مقیاس است.نشانگر را ،4جدول 
  )P ** > 01/0؛  =475n: همبستگی بین عوامل و کل مقیاس (4جدول 

4 3 2  1  

 قناعت -. حرص1 1   

 مادي امنیت احساس/ مادي مشغولی. دل2 844/0** 1  

 مادي خودمهارگري/ مادي . مهارگسیختگی3 721/0** 467/0** 1 

 دینی هیجان و معرفت قوت/ دینی هیجان و معرفت . ضعف4  769/0** 493/0** 419/0** 1

 مادي رضامندي/ مادي نیاز و محرومیت . احساس5 822/0** 637/0** 492/0** 489/0**

ها با یکـدیگر کـم قوي عوامل با کل مقیاس است. همبستگی عامل رابطه نسبتاً گرانبی 4نتایج جدول 
  نامه است.ز یکدیگر و روایی پرسشها ااستقالل عاملبیانگر است که 
تحلیـل عـاملی تأییـدي بـه روش بیشـینه  ،قناعت - بررسی روایی سازه مقیاس اسالمی حرصبراي 

انجام شد. مدل پیشنهادي مـدلی متشـکل از  AMOSافزار آماري نرم 20نمایی با استفاده از نسخه درست
بیـانگر  ،هـاي بـرازششود، شـاخصمیمشاهده  5گونه که در جدول ). همان1چهار عامل است (شکل 

نشـان داد کـه بـا  AMOSهـاي آنند که این مدل از برازندگی خوبی برخوردار اسـت. بررسـی خروجـی
 چـوهـاي برازنـدگی را بهبـود بخشـید. بـه اعتقـاد توان شـاخصمی ،برقراري ارتباط میان برخی خطاها

)Chou ()1987 ( بنتلر) وBentler ()1988(، بـه نـدرت بـا  ،ن کلیه خطاها در یک الگـوعدم همبستگی میا
نـه تنهـا بـه اعتبـار عـاملی  ،ایجاد ارتبـاط میـان چنـین خطاهـایی ،هاي واقعی تناسب دارد. بنابراینداده

از ایـن روش بـراي رو، ازایـنکند. ها فراهم میتري از دادهزند، بلکه بازنمایی واقعینامه لطمه نمیپرسش
بـا الحـاق خطاهـا،  ،نیز منعکس شـده اسـت 5گونه که در جدول . همانافزایش برازش مدل استفاده شد

و  df/2χ ،(9/0>GFI ،8/0>CFI(>3(دهنـد هاي برازندگی بـرازش مناسـب مـدل را نشـان مـیشاخص
08/0<RMSEA(  ،پاشا شریفی و همکاران)2006، و همکاران میرزبه نقل از  1391.(  

  أییديهاي برازندگی در تحلیل عاملی ت: شاخص5جدول 
 ها*شاخص  

  df/2χ  GFI  CFI  RMSEA  مدل
  056/0  910/0  912/0  49/2  مدل چهار عاملی

)/df2χ(،مجذور کاي هنجار شده = GFI،شاخص نیکویی برازش = CFI ،شاخص برازش تطبیقی =RMSEA ریشه دوم میانگین خطاي تقریب =  

۱۸    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قناعت -الگوي پیشنهادي مربوط به مقیاس حرص - 1شکل 

  گيريبحث و نتيجه
 هـايویژگی و هاشـاخص اسـاس بـر حـرص و قناعـت سـنجش آزمـون سـاخت پژوهش،این  هدف

 بـوده آن سنجیروان هايویژگی اثبات همچنین و اسالمی (قرآن و روایات) معتبر منابع از شدهاستخراج
نزدیک به آنهـا، اسـتخراج، آیات و روایات ناظر به مفاهیم حرص و قناعت و مفاهیم ، بدین منظور. است
سازي شده و وارد مرحله ساخت گویه شد. همراهی نظر کارشناسـان در سـه مرحلـه بندي و مفهومدسته

گویـه نهـایی بـا اهـداف  23هاي با مفاهیم و مسـتندات و تطـابق تطابق مفاهیم با مستندات، تطابق گویه
بـه  ،ییـد نمـود. اجـراي مقیـاس اولیـهساخت مقیاس، روایی محتواي این مقیاس را در سـطح بـاالیی تأ

بازآزمون در فاصله زمانی مشخص در میـان نمونـه ثابـت و همبسـتگی بـاالي ایـن دو  - صورت آزمون
  مرحله، قوت اعتبار این مقیاس را مورد تأیید قرار داد. 
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  ۱۹ قناعت - ساخت و اعتباريابي مقياس اسالمي حرص 

نفري دانشجویان و طالب، نتایج بررسی اعتبـار درونـی  475از اجراي گسترده مقیاس در نمونه پس 
گویـه، موجـب  23گویـه از  5اساس محاسبه آلفاي کرونباخ کل مقیاس و هرگویه، نشان داد که حذف بر

سـازي نیـز قـوت ) خواهد بـود. نتـایج آزمـون دونیمه863/0رسیدن این ضریب اعتبار به حداکثر خود (
دسـت همـل بـعا 4اعتبار (همسانی) درونی این مقیاس را مورد تأیید قرار داد. با تحلیل عاملی اکتشـافی، 

همبسـتگی تمـامی  ،در تحلیل عاملی تأییـدي نیـز تأییـد شـد. ضـمن اینکـه ،آمد که برازش مناسب آنها
  است.ها و عوامل با نمره کل مقیاس، مثبت و معنادار بودهگویه

دائمی دربـاره آینـده مـادي  به معناي داشتن یک دغدغه نسبتاً ،مشغولی مادي (عامل اول حرص)دل
ها، جایگاه شغلی و...) و احساس ناخرسندي نسبت به وضعیت مـادي موجـود آمد، هزینه(میزان رفاه، در

است، حتی اگر از رفاه نسبی برخوردار باشد. نشخوار ذهنی نسـبت بـه اشـتباهات مـادي در گذشـته، از 
هاي این دسته افراد است. در مقابـل، احسـاس امنیـت مـادي (عامـل اول قناعـت)، بیـانگر دیگر ویژگی

ذهنی نسبت به امور مادي زندگی است، حتی اگر رفاه الزم وجود نداشته باشـد. مهارگسـیختگی آرامش 
هاي مـادي از موفقیـت کمـی گویاي ویژگی افرادي است که در مهـار تکانـه ،مادي (عامل دوم حرص)

هاي ایـن دانند. ارضاء نیازاي را براي رسیدن به اهداف مادي، جایز میبرخوردارند و استفاده از هر وسیله
یـا وابسـته  ،شودسو داشته و ارضاء نیازهاي واقعی و درونی، یا به کلی مغفول واقع میدسته، شکلی برون

شود. در مقابل، خودمهارگري مادي (عامل دوم قناعت) قرار دارد کـه به ارضاء نیازهاي بیرونی تصور می
رزش بـاالتري نسـبت بـه نیـل بـه گویاي ویژگی افرادي است که حفظ تعادل و تعالی روانـی را داراي ا

نیازهـاي مـادي را در گسـتره سـالمت  يدانند. این افراد، برخالف افراد حریص، ارضـااهداف مادي می
در افـراد  ،کنند. ضعف معرفت و هیجان دینی (عامـل سـوم حـرص)روانی و نیازهاي متعالی تعریف می

فقـدان هیجـان الزم در انجـام  حریص به معناي ضعف شناختی آنها نسبت بـه اصـول و فـروع دیـن و
هاي دینی است. قوت معرفت و هیجان دینی (عامل سوم قناعت) نیـز نـاظر بـه ویژگـی تکالیف و آیین

سویی نسبت به دستورات دینی دارنـد. افرادي است که به اصول و فروع دین باور داشته و پایبندي درون
راد اسـت. احسـاس محرومیـت و نیـاز مـادي داشتن هیجان مثبت هنگام عبادات، از ویژگی دیگر این اف

افرادي است که در زمینه امکانـات مـادي و رفـاهی، احسـاس محرومیـت بیانگر  ،(عامل چهارم حرص)
حتی اگر به اندازه کافی یا حتی بیش از نیـاز، برخـوردار از ایـن امکانـات باشـند. نـوعی تکبـر و  ،دارند

گـردد. بـه وجـود آمـدن احسـاس اسـتحقاق می بموجبینی در شخصیت آنها وجود دارد که خودبزرگ
ابـراز نارضـایتی دائـم از  .هاي این افراد را آرزوهاي مادي دربرگرفته اسـتآلاغلب فضاي تخیلی و ایده
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وضعیت مادي (مالی، شغلی و ...) خود و جامعه دارند. رضامندي مادي (عامل چهارم قناعت) مشخصـه 
برخوردار نباشند، به دلیل وجود منابع درونی هیجان مثبـت و افرادي است که حتی اگر از امکانات کافی 

بینی، توان پذیرش شرایط، احساس رضایت بیشتري دارند. وجود نـوعی تواضـع، خودشناسـی و خـوش
شود که گرفتار مقایسه غیرمنطقی و ناکارآمد وضعیت خود با دیگرانِ صاحب رفاه و امکانـات ب میموج

  مادي نشوند.
 ترگسـترده نمونـه در آن سـنجیروان هايویژگی بررسی امکان عدم پژوهش،ن ای هايمحدودیت از
  .  شد خواهد آن بیشتر غناي موجب دیگري هاينمونه در مقیاس این اجراي. است دانشجویان و طالب

 انجـام بیـتاهـل و پیـامبر روایات و قرآن محتواي چارچوب در پژوهشکه این ازآنجایی: پیشنهاد
  .نمود خواهد کمک مقیاس مفهومی توسعه به چارچوب، این به اخالقی متون نمودن اضافه ،شد
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