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This research aimed to construct and
introduce a model of gratitude based on
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effectiveness on life satisfaction. We
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hypothesized that higher levels of gratitude

شو،ا وپاژوهشوآنوب ا و ا وبفازب،یوفار وب

lead to higher levels of life satisfaction.
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After looking into Islamic sources and

 وپاژوهش وپا و،یووزوب

obtaining the components of gratitude, a 6-
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session training program was designed. 19

هااکرگزبزطووومرهاادموق ا زوبن و رن م ا وآمدده ا و

male and female undergraduate students

ووو

from the University of Qoran and Hadith

 وبدو، گاارفت وپر ااشن م ه طوقاا زوبن وووزضاا

were selected and were divided into two
groups of 7 and 12;they were interviewed

 وها یو ا وبماربطومصا،هشملت بطوت و

 نوورتاروووپتاروووزاو،ونرروبدووبنشجد19دن گ و

and answered to

gratitude and life

ثوق وبنتخ ب ووو،

ووبنشا اوقرآنووو

زه

satisfaction scales.

The Group of 7

و۷ونراراوت تا وها ن یوگارواو12ووو۷ووووگارواو

received the designed gratitude training

 ها اوزبو،نرارا و رن ما وآمددها وهاکرگزبزطوت و

program and the control group was put into

 فا و، ف و رون وووگارواو تارلووزوبنتظا زووز،وز

the waiting list to receive the intervention

م برل وقربزوگرفت یوهارووووگارواووزو ا ومر لا و

later. Both groups were evaluated in three

وها ن یو

stages: pre-test, post-test, and follow-up.

ا وپاژوهش وپر اشن م و،ب زبزوب تر واها اووزوب

The instruments used in this study were
McCullough and colleagues’ (2002) 6-item

،پ شآدمدن وپ آدمدنوووپ ا رطوبزد

 بطوقااا زوبن ومک رااا وووهمکااا زبنو،هاااشگد

Gratitude Questionarie and the Satisfaction

)و ادویو1985( ارو، وبدودنا گ وو، )وووزض2002(

with Life Scale (SWLS; Diner et al.,

ت وهارووووگارواو ا وب اتر واوبدوما لوآما زطو، م

1985). Analysis of Variance was used to

تا و،  ن وبنج موگرف یوتحل افوووم،تحل فو دبز

compare the two groups. Results showed

شووو، لوپ شآدماادنوووپ آدماادنوگاارواوآدم ا، نت ا

that participants in the intervention group

گ نووزوگااارواو

have experienced significant increase in

 وبدودناا گ و، شوبدونظااروقاا زوبن وووزضاا، آدماا

their

وووم وبزطوزبوتجر و روابن و ووزو

levels

of

gratitude

and

life

satisfaction, which were not found in
control group at the pre-test and post-test

تااارلونشااا نووبووهااار
شوم،بفزب

ش ا و،پ شآدماادنوووپ آدماادنوگاارواو تاارلوبفزب

stages .After 45 days, the increase was still

شوپا وبدوگذها و،ا وبفازب، اونشا ووو تا وب،و

there. Gratitude intervention and training

 و. چهفوپ لوزودون زو ق وم ن

program based on Islamic teachings have a

 م برل ا ووو رن ما وآمدده ا وهااکرگزبزطو:نتیجدده

significant effectiveness and can increase

م ت و اروآمدداها طوب ا م ووبزبطوبثر خشا و

people’s levels of life satisfaction and

 وبدو، م ا وبزطوب ا وووم تدبن ا وم اازبنوزض ا

gratitude.

شووه،دن گ وووق زوبن وبفربووزبوبفزب
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vention, Islamic sources.

Inter-

 وبدودنا گ و،  وق زوبن وهکر وزض:کلیهوا ها
م یو
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مش مو

ا دیر،ا ااساشیا ا خدد در ،ارد اینکد چد چیری ،اعث ادگ خدب م کاددا م پرسایداد .در
طدل قاریخا ف سفد و ریبراش دین امهار داکتدااد کد صفاق مااند عشق و حکمتا عناصار
اصل یاک وجادد کامالکادد یساتند .اماا فایاددگرایااا مااناد جرما

،نتااب)1948-1۷89( 1

استدالل م کرداد کد داکتن لات و اداکتن دردا ویژگ یای اادگ خادب اسات، .ناا،راینا
فایددگرایاش پیشگاماش فکری پژویشگراش ،هریست دروا ا ،ا قمرکر ،ر ییجاشا رواش و لاات
و درد جسم ای یستند کد افراد ش را قجر،د م کنند (اسنایدر 2و لدپرا.)۲00۲ 3
رضایت ا ادگ یک ا اجرا و مؤلفدیای کلیدی کادکام  4است کاد ار یاا ،کاناخت ا
ادگ خددا ،ر اساس استااداردیای خددااتخابکادد اسات .رساالدیا و مقالادیای فلساف ا
مایب و سیاس یمچدش اخ ق ایکدماخدسا ارساادا اادگ گدساتین و حتا اع میاد
استق ل ایاالت متیدد ادعا م کند کد جستوجدی کادکام و خادش،ختا ا یادف اهاای
د
ااساش مدجدد است کد دستیا، ،د یر یدف دیگری صارفا وسایلدای ،ارای رسایدش ،اد ایان
منظدر است، .ا این حاالا ،اا وجادد ایمیات ش در اد،یاات غیرمتخصصااشا 5ماالعاد علما
ماییت و عدامل مؤثر کادکام و خدش،خت ،دقا گ غا کدد است (لدپرا .)۲009
اگرچد ا لیاظ قاریخ ا ف سفد در اظریدیای اخ قا ،دخصدص رویکردیای لاتگرایااد
اپیکدریا ،د طدر گستردد ،د مفهدب کادماا و ،هریست پرداختدااادا اماا ،ارای اولاین ،اار در
سال  1980دینر 6اصا ح «،هریست دروا » 7و ساختاریای مرقبط ،ا ش راا کاد رضاایت ا
ادگ ا جملد ش استا ،د صدرت روکمند در حد د رواشکناس ،ررس کرد و ش را جایگرین
1. Bentham, J.
2. Snyder, C. R.
3. Lopez, Shane J.
4. happiness
5. Lay
6. Diener, E.
7. Subjective well-being
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و مترادف کادماا قرار داد (دینرا لدکاسا 1اویش ا، ۲00۲ 2د اقل ا  :ک ،اف و یمکاراشا .)1390
قیقیقات اشاش م دید کد کادکام و خدش،خت وجدد و ماییت  3قک،عدی اداردا ،لکد
کامل عداطف و ییجاشیای مربت فاراواشا عداطاف و ییجاشیاای منفا کام و رضاایت ا
ادگ است .ا اجای کد عناصر عاطف و کناخت ،ا یم مرقبط و البتد ا یم قفکیککدا
یستندا پژویشاگراش قارجیح م دیناد اصاا ح «،هریسات درواا یاا فااعل » را ،اد جاای
اصا ح ،یشتر میاوردکدد «کادکام » و «خدش،خت » ،د کار ،براد قا ماییت چند،عادی ش
را منعک کنند (لدپرا .)۲009
کین 4و جااسدش 5رضایت ا ادگ را ،اد عناداش سانجش کلا کیفیات اادگ مااا،ق ،اا
معیاریای ااتخابکدد فرد قعریف م کنند .قضاوت در،ارد رضایت ا ادگ ،د مقایسد کارایط
فردی ،ا اچد قصدر م کدد استااداردی مناسب ،اکد ،ستگ دارد .دینار و یمکااراش ()1985
م گدیند ایان اساتاادارد ا ،یاروش قیمیال اشاددا ،لکاد مدضادع کخصا و درواا اسات.
دایرةالمعااارف فلساافد و رواشکناسا رضااامندی را ،ااد احساااس خدکا ،ر ماادد ا گااای ،ااد
وضعیت کد ،ا ارضای قمای ت خاص پیداد خدرددا قعریف کردد است (عادل و یمکاراشا .)1389
رضایت ا ادگ را ،د عنداش قفاوت ،ین اچد کخص م خداید و اچاد یسات ایار قصادر
6
کرددااد ،د طدر اساس ا قفاوق ،ین واقعیت و ایدئال .ماا،ق اظرید چندگااد الک مایکاس
( )198۶ا رضایت ا ادگ ،د وسیلد ادراک کخص فرد ا اینکد اکیا چگداد یساتند در مقا،ال
اینکد چگداد ،اید ،اکندا مشخص کدد اسات مقایساد ،این چگاداگ اکایا و اچاد کاخص
م خداید داکتد ،اکد اچاد کاخص دارد و اچاد ااتظاار داردا اچاد دیگاراش دارااد و اچاد
احساس م کند سراوار ش است (سد ا 7و لد،دمیرسک ا2001 8ا ،د اقل ا  :دایرةالمعاارف اااش و جنسایت).
1. Lucas, R.
2. Oishi, S.
3. entity
4. Shin, D.
5. Johnson, D.
6. Michalos, A.
7. Sousa, L.
8. Lyubomirsky, S.
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جد ف سیرج  )1998( 1روشیای را کد افراد ،د قضاوت در،ارد رضایت ا ادگ دست م یا،ند
کرح دادد است (فیض ،ادی و خسرویا .)1388
د
گیلمنا 2یید،نر 3و ،دکمن )۲009( 4معتقداد قضاوتیای مرقبط ،ا رضایت ا ادگ اسابتا
د
،اثبات و حساس ،د قغییراد .اها م گدیند رضایت ا اادگ صارفا میصادل وقاایع و اقفاقاات
ادگ ایستا اما متأثر ا اتای مهم ادگ است (،د اقل ا  :لدپرا .)۲009
رضایت کل ا ادگ ،د معنای ار یا ،کناخت و گایااد افراد ا کیفیات اادگ خادد ،اد
مرا،ااد کاال واحااد اساات کااد اساااس ش ،اار معیاریااای کخصا

اهااا قاارار دارد (گااریناسااسدش 5و

ساکلدفسک ا 1998 6کدیدوما -یداکااانا 7کااپریدا 8یداکااانا 9وینامااک  10و کدساکندوا ۲005 11گایلمنا اش
،ااایا 12کاادرکدا 13فلاادرلا 14و وارجاااسا۲005 15ا ،ااد اقاال ا  :کااهائیاش و یدسااف

ا  .)138۶ا ایاانرو عداماال

،یروا ا مااند مییط یا خاادادد مدجب رضایت ا ادگ ام کددا ،لکد این مسئلد ،د دروش فرد
و قضاوت خدد او ،ستگ دارد (گیلیگاش 16و یید،نرا ۲00۲ا ،د اقل ا  :یماش).
رضایت ا ادگ مدضدع است کد ،ر قماب حیادیای جسام ا روااا و اجتمااع قاأثیر
1. Sirgy, J.
2. Gjlman, R.
3. Huebner, E.
4. Buckman.
5. Greenspoon, P. J.
6. Saklofske, D. H.
7. Koivumaa-Honkanen, H.
8. Kaprio, J.
9. Honkanen, R. J.
10. Vinamaki, J.
11. Koskenvuo, M.
12. Ashby, J.
13. Sverko, D.
14. Florell, D.
15. Varjas, K.
16. Gilligan, T.
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م گاااارد (فاایض ،ااادی و خساارویا  .)1388عداماال مختلفا ا قبیاال سا مت جساام و روااا ا
ویژگ یای کخصیت و مؤلفادیای جمعیاتکاناخت کاامل جنسایتا گارود سان ا ا دواجا
مدقعیت اقتصادی -اجتماع ا امیدا سختروی ا فریناگا ماایب و معندیات ،ار رضاایت ا
ادگ قأثیرگاار است (کیرمیمدی و یمکاراشا .)1389
،ررس یا اشاش دادد است کد رضایت ا ادگ ،یشتر قیت قاأثیر ادراکاات فارد ا وضاعیت
ادگ اش است، .رای مرالا این میراش در مد یا پدل ایست کد ،ر خشنددی اثر م گااردا ،لکد
این احساس امنیت مال یا احساس کنترل (یعن ادراکاات) فارد اسات کاد ،ار رضاایت قاأثیر
م گاارد.
در قبیین علل رضایت ا ادگ گفتد کدد کد ،خش ا این مدضدع ا طریق ژاتیک قعیین
م کدد .اما ،د رغم این وضعیتا م قداش رضایت ا ادگ افراد را در پاسخ ،د کرایط مییا
یمچدش قغییر در کیفیت ادراککدد قأیل و کغلا قغییرات در میراش وقت کد در فعالیتیای
،ار ور (پر،ار) صرف م کدد و در یدفیای کد افراد ااتخاب م کننادا قغییار داد (حاداقل در
کدقادمدت) (،راق

ا .)1388

رضامندی در متدش اس م مفهدم است کد را،اد قنگاقنگ ،ا دین و ایمااش دارد کاد ،ار
میدر قدحید قعریف م کدد .در منا،ع دین ایر رضامندی و اارضایت اادع حالات افسااا و
رواا است و در واکنش ،د مدقعیتا ککل م گیرد .این وضعیت م قدااد کل ادگ یا یک ا
ا،عاااد ش را در ،اار ،گیاارد، .رخ ا ا ا،عاااد رضااامندی مفاااییم یمچاادش خدکااایند ااادگ و
ااخدکایند ادگ است کد در اد،یات دین ،ا عنداش اعمت و  ،و مصایبت ا ش یااد م کادد.
مد د یای اس ب ،رای قیقق رضامندی ،د طدر مشاخص در حاد د رخادادیای اادگ ،ار دو
مسئلد مهم ککر و صبر قأ کید م

کند کد در احساس سعادتمندی ایر دخیل یستند (پساندیدد

و یمکاراشا .)1390
رواشکناس مربت ،ا مبنا قراردادش فضایل و قا،لیتیای مربات (ا جملاد قادرداا کاد در
متدش رواشکناس مربتگرا یک ا فضیلتیای اساس میسدب کدد) و ایجاد و قکامل اهاا
کادکام و ،هریست پایدار افراد را ماد اظار قارار دادد اسات (سالیگمنا  .)1391م قاداش گفات
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مد ش مبتن ،ر قدرداا (= ککرگراری)ا درماا جدید در حد د رواشکناس مربت است کد
،ا یدف ایجاد ،هریسات درواا ا ارققاای رضاایت ا اادگ و درمااش اخات الت روااا اظیار
افسردگ و ...در ،افت ادگ

است (کیخ

و یمکاراشا .)1389

قدرداا ا ،نیاد و اساس ،رای ،هریست و س مت رواش در طدل عمار اسات .ا کاددک قاا
پیری کداید مستند و مبسدط طیاف وسایع ا مرایاای رواشکاناخت ا فیریکا و ارقبااط
مرقبط ،ا قدرداا را اشاش م دید .در طادل چناد ساال گاکاتدا دساتدای ا کاداید علما ا
مشارکت قدرداا ،ا ،هریست رواشکناخت ا اجتماع
اماااار و الرساادشا ۲001

(اماار 1و مککالدا ۲003 2مککالدا کلساقریکا

وودا فااروحا ۲010ا ،ااد اقاال ا  :کاالدوشا 3کشااداش 4و اسااتیگرا)۲011 5ا ،هریساات

دروا ا صافات عااطف مرباتا سار ادگ ا امیادا خادش،ینا ا یمادل ا و ا،ارا قادرداا ،اا
احساسات مربت و افرایش ااگیرش اجتمااع

( قا،ا،اای

ا  )1389را اشااش دادد اسات .قادرداا

ادقنها ،د افرایش عاطفد مربت و اتای مالدب ادگ کمک م کند ،لکد ،اعث کایش عاطفد
منف و مشک ت عملکردی در امدادیای کدد کاد ایان مشاک ت را داکاتدااد امداادیای
یمچدش ،یماراش عصب  -عض ا

ا دااشجدیاشا افراد دارای فشار خدش ،اال و ادجداااش (امااار

و مککالدا  ۲003فروحا سفیک و اماارا ۲008

کیسدشا ۲00۷ا ،د اقل ا  :کلدوش و یمکاراشا .)۲011

مقاب ککر در منا،ع اس م یک ا مقامات ،لندی است کد روح دم در سلدک ،اد سادی
خدا ط م کند .ککر یک ا اثرگااارقرین ساجایای اخ قا در پیشارفت و قکامال ااسااش و
مناسبات اجتماع است کد پ

ا ط مراقب ،د دست م ید و منشاأ پیادایش فضایلتیا و

ثار فراواا م کدد .ککر ،د عنداش یک فضیلت ادقنها مقبدل فارت پاک ااساا استا ،لکد
قر ش کریم و روایات معصدماش، :ر ش قأ کید کردد و خداواد در ،رخا ا یاات قار ش کاکدر
1. Emmons, R. A.
2. McCullough, M. E.
3. Sheldon, Kennon M.
4. Kashdan, Todd B.
5. Steger, Michael F.
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اسااء )14۷ :معرفا کادد اسات .کاکر

م ک ااساایت ااساش و مر ،ین ااساایت و حیداایت (صییفد ساجادیدا دعاای اول)ا 1معیاار
خداپرست

ا اشااد ایمااش ،اد خادا (لیرا واساا

(لقماااش .)1۲ :کااکر ماانعم ا

ا  )۶3 :13۷۶و قفسایر حکمات خادادادی اسات

واجبااات عقلیااد اساات (مجلس ا

ا  2.)48/۶ :1403سااساسگااراری و

ککرگراری فراقر ا ار شیای ااساا ،د کمار م ید .ککرگراری ا دیگاراش اادقنهاا خصالت
فاری ااساا ما استا ،لکد خصلت فاری حیداااق کاد یادش ،یشاتری داراادا ایار یسات
(مصباح یردیا .)1390
خداواد ضمن اینکد ککرگراراش را اادک م کمارد (سبا، 13 :قرد ۲43 :اعراف)10 :ا یمد را ،د
ش قدصید م کند و ش را پیاماد ایمااش م داااد (ایال )114 :و م گدیاد فقاط ،نادگاش کااکرا
اشاادیای اله را درم یا،ند (ا،راییم 5 :لقماش 31 :سبا 19 :کدری .)33 :قدفیق ککرگراری یک
ا دعایای ،رگریدگاش اله است (امل )19 :کد خداواد ش را ،اعث افرایش م دااد (ا،راییم.)۷ :
مسئلد ضرورت ککرگراری و قشکر در قبال اعمتیای کد ،د ااساش م رسد چناش ایمیت
دارد کد وقت در علم ک ب در،ارد لروب قیقیق در،اارد خادا و ضارورت اثباات صاااع و خداوااد
سخن ،د میاش م یدا ،رای ش دو دلیل عقل ،یاش م کنند کد عبارت است ا  :قرس ا ضارر
میتمل و وجدب ککر منعم 3.ا راد وجدب ککر منعما ضرورت خداکناسا و وجادب اثباات
فریدگار را قبیین م کنند (مصباح یاردیا  .)1390حضرت سلیماش 7در دعای خددا الهاب ککر
َ
َ
َ
اعمتا ااجابدادش عمل صالح و ایر ص ح ذاق و افساا را م طلبدَ ( :و قال َرب أ ْو ِز ْع ِنی أ ِْ
ا
َ َ َْ ََْ َ
َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َأ ْش َ ْ َ َ
صهالحا َت ْریها ُ ) (امال )19 :کاد کلماد
والهُی و أِ أعمهل ِ
کر ِنْمتک ال ِتی أنْمت علی و علی ِ
«او عن » در اینجا ،د معنای الهاب است (طباطباای ا  .)13۷4پیامبر اکرب ۹ایر در جداب عایشد
خدد را عبد ککدر معرف م کند (کلینا ا  4)95/۲ :140۷و امااب رضاا، 7اد کسا کاد قلابش
 .1والحمد هّٰلل الذی لو حب عن عباده معرفة حمده علی ما أبالهم من مننه المتتابعة ، ...وتوسعوا فی رزقه فلم یشکروه ،ولو کانوا
کذلک لخرجوا من حدود االنسانیة إلی حد البهیمیة.
 .2و إن المعرفة و شکر المنعم و معرفة الحسن والقبح واجبات عقلیة.
 .3کتا های کالم اسالمی.
َ َ ُ ُ َّ َ ً ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ۹
 .4کان رسول الل ِه ِعند ع ِائشة  ...فقال یا ع ِائشة أال أ کون عبدا شکورا.
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مشغدل ککر ،اکادا ،شاارت دادد اسات (مجلسا ا  1.)353/۷5 :1403یکا ا مقاماات ساالکاش
(اراقا ا  )13۷۷و ،ررگقرین عبادتکنندگاش ا جهت ذابا فردی اسات کاد کاکر اعمات را ،اد
جای ایاوردد است (دیلم ا 2.)۷3/1 :141۲
ککرگراری ع ود ،ر اینکد معرفت ،خشندد اعمتیا را ،د دابال داردا معرفت اعمت را ایر ،د یماراد
خداید داکت .در حقیقتا را،اد کاکر میر اادع واکانش اسات کاد افاراد در خصادص اعمات ا،ارا
م کنند یرا ککر را،اد قنگاقنگ ،ا اعمت دارد (پسندیددا  )139۲و یاک جارء را،ااد کاکر میرا اعمتا
است کد ا طرف منعم ،د دیگری م رسد ( قا،ا،ای ا ، .)1389نا،راینا م قداش گفت ککر واکانش مربتا
است کد در ،را،ر دریافت اعمتا مریمت و لاف در فرد ایجاد م کدد .این مفهدب و درواا کاردش شا
،اعث م کدد افراد واکنش خدد را ،د داکتدیا قغییر دیند.
در ،عااد اظااریا کااکرگراری ا ش جهاات کااد سااا دای ادمهاادر در رواشکناساا اسااتا ،ااا
ااکناختدیای ،سیاری رو،درو است و اقداماق کد ،رای ،ررس را،اد ککرگراری ،ا عداطاف مرباتا
کادکام و خدش،ین صدرت پایرفتدا یمندا ابدددااد .ا اینرو ق شیای پژویش ،یشاتری ،ایاد
قرسیم کدد .ا سدی دیگرا ککرگراریا ش یم در جامعدای کد این مقدلد در ال،دالی فریناگ ش
رگدای پایدار داردا ،د لیاظ علم و پژویش میل قدجد قرار اگرفتد است.
،ر این اساس و در جستوجدیای ااجابکددا اگرچد ککر و ککرگراری در دین و اخا قا
ریشدیای عمیق و استداری دارد و ،رخ پژویشگراش ،دم
غچد،دیا 1394

ا،عاد اظری (پساندیددا ، 139۲ااقری

ساالروادا  )139۲این مفهدب را کاویددااد و را،اد ،ین رضایت ا ادگ و قدرداا

در پژویشیای ،دم (پسندیددا ، )139۲دقا گ ا و در میاش میققااش غیر،ادم حادود دو دیاد
است کد میل قدجد واقع کدد ( قا،ا،ای

ا )1389ا اماا قااکندش پاژویش و مداخلادای مبتنا ،ار

فضیلت ککر و ،ر اساس منا،ع و مد دیای اس م در دسترس ابددد و پژویش کد مبتن ،ر
رواشکناس

مربت ،اکد اادک است (لشن

ا  )1389و پژویشگراش قدجد جدی ،د ش اداکاتدااد.

لاا قدوین ،ساتد مداخلاد روااا ا مد کا کاکرگراری ،اا قدجاد ،اد مناا،ع اسا م و ،ررسا
ُ
ُ َ َْ ُ
کر ِّالن ْع َمة.
 .1ط َوبی ِل َم ْن ش ِغل قل ُب ُه ِبش
ِ
َ ُ ُ َْ َ
َْ ً َ َ ْ ْ ْ َ
َ َّ
کر ن ْع َم ِائی.
 .2من وصیة لقمان البنه ... :ف ِإن ُه ُس ْب َحان ُه یقول أعظ ُم ِع َب ِادی ذنبا  ...و لم یش
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اثر،خش مد ش ش در افرایش و پیش،ین رضایت ا ادگ ا کاادش یدف ایان ماالعاد قارار
گرفتد است.
رو

پژوهش

پژویش حاضر قرکیبا ا دو روش اجتهاادی و مایشا اسات .روش دینا ایان پاژویش ا
طریق ماالعد و ،ررس منا،ع و مد دیای اس م در قالبیای مختلف و قأمل و کنکااش در
داددیااای گرد ماادد و ااجااابدادش ،رخاا عملیاتیااای پژویش ا (فراماار قراملک ا ا ، )1389ااا
روش یای مختلف استدالل دین ا قبیل کرحا قفسیر و قیلیل عق ا صدرت گرفتد است.
روک کد ،د وسیلد شا مفهدبکناس ککر ،ررس کدد و مبتن ،ر شا پروقکل مد ک ش ،د
دست مد و ،ا کمک ،رخ قکنیکیای رواشکناس ا در قالب عرضدکدد ماادد کاد .پا ا
استخراج ساختار قنظیم واکنش ،د داکتدیا و ساخت ،راامد مد ک ککرا اد،ت ،اد پاژویش
مایش رسید کد در کیدد اجرا قدضیح دادد کدد است.
میارا انن فان

جامعد ماری این پژویش عبارتااد ا دااشجدیاش دختر و پسر دورد کارکناسا ا کاد در ساال
قیصیل  1395 -1394در دااشگاد قر ش و حدیث مشغدل ،اد قیصایل ،ددااد و ا فراخاداش
پژویشگر استقبال کرداد .این افراد حجم جامعد ماری پژویش حاضر را قشکیل م داداد .در
مرحلد اول ا ،ین این افرادا  44افر ا دااشجدیاش دورد کارکناس ا کد ،د فراخاداش پژویشاگر
قمایل اشاش دادادا ااتخاب کداد .سس ا این قعدادا  19افار در دو گارود ماایش و کنتارل
قرار دادد کداد.
ابزارهای گحشیق

پرسشاامد قدرداا

ا فرب کشگدیدای )(GQ-6

1

مککالدا اماار و قسااگ :)۲00۲( 2این ا،ارارا پرساشاامدای کاشگدیادای و قاکعاامل
)1. Gratitude Questionnaire (GQ-6
2. McCullough, M. E.; Emmons, R. A.; Tsang, J.
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است (مرادی و طایریا  )1391و قاکندش ،د عنداش معتبرقرین مقیاس سنجش قدرداا معرف ا و
در پژویشیای متعدد استفادد کدد است (اماار و یمکاراشا  ۲003وود و یمکاراشا  .)۲008مککالد
و یمکاراش در چهار ماالعد جداگاادا کار ی پرساشاامد قادرداا را قأییاد کردداااد (،اد اقال ا :
قمراا و یمکاراشا  .)1388ضریب لفاای کروابااخ ش ا  0/۷5قاا  0/8۲اسات کاد ،اا قدجاد ،اد
کم،ددش قعداد گدیدیاا رضایت،خش قلق کدد است (مککالد و یمکاراشا  ۲00۲اتدا  ۲00۷چن 1و
یمکاااراشا ، ۲008ااد اقاال ا  :قا،ا،ااای و یمکاااراشا  .)1389در پااژویش قمراا ا و یمکاااراشا لفااای
کرواباخ این پرسشاامد  0/80میاسبد کاد و ضاریب پایاای دوایمدساا ی ش ، 0/91ار ورد
گردید (قمراا و یمکاراشا .)1389
روای یمگرای مقیاس ،اا مقیاسیاای امیاد صافت ( 2اسانایدر و یمکااراشا )1991ا خادش،ینا
(پرسااشاامد جهااتگیری در ااادگ

) (کاا

یر و کاااروا )1985ا رضااایت ا ااادگ

)1985ا ساار ادگ (ریاااش و فردریااکا )199۷ا کااادکام ذین ا
مربااات و منفااا

( 6واقسااادشا کااا

( 5لد،دمیرسااک

3

( 4دیناار و یمکاااراشا

و لیساارا )1990ا عداطااف

رک و قلااایجنا  )1998مالااادب گااارارش کااادد اسااات .یمچناااینا

ضرایب یمبستگ ،ین قدرداا و مقیاس مادیگرای ،لاک( 7گار و ،لاکا 0/35 )1990ا و قادرداا
و مقیاااس سرکااات

حساااادت( 8اسااامیت و یمکاااراشا 0/39 )1999ا ،ااار ورد کااادد اسااات (قمرااااا و

یمکاراشا .)1388
د

این پرسشاامد ،ر اساس طیف لیکرت یفتدرجدای ،د صدرت ( 1کام مخالفم) قاا ( ۷کاام
مدافقم) امردگااری م کدد و دو گدید ،د صدرت معکدس امردگااری م

کدد (،یرام

د

ا .)1393
1. Chen, L. H.

)2. the trait hope scale (THS
)3. life orientation test (LOT
)4. satisfaction with life scale (SWLS
5. subjective happiness scale
6. positive and negative affect scale
7. Belk materialism scale
8. dispositional envy scale
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ا ن فی ))SWLS

پرکار،ردقرین ا،رار اادا دگیری رضایت ا ادگ ا مقیااس خاددگرارشدیا رضاایت ا اادگ
است کد دینرا اماارا الرسن و گریفین ( )1985طراح کرددااد .این ا،رار مقیاس پن گدیدای و
قکعامل است (،د اقل ا  :مککالاد و یمکااراشا  )۲00۲و ،ارای ااادا دگیری قضااوت کلا فارد ا
رضایت ا ادگ طراح

کدد است (،اد اقال ا  :کایخ

و یمکااراشا  .)1389دینار و یمکااراش ایان

مقیاس را ،رای یمد گرودیای سن طراح کرددااد و قا ،د حال در ،یش ا چهار یرار ماالعد
استفادد کدد است (جدویا 1و یمکاراشا  .)۲009یر گرارد این پرسشاامد یفات گریناد دارد کاد در
د
د
مقیاس لیکرت  ۷-1ا کام مخالف قاا کاام مدافاق پاساخ دادد م کادد (،اد اقال ا  :ققر،ا و
یمکاراشا .)1391
ضریب یمبساتگ ایان مقیااس  0/8۲و ضاریب لفاای

ش  0/8۷اسات (دینار و یمکااراشا

1985ا ،د اقل ا  :مککالد و یمکاراشا  )۲00۲ضرایب یماینگ دروا مقیاس ،اد طادر یمااینگ
،این  0/۷9قاا  0/89گاارارش کادد اساات (دینار و دیگاراشا 1985

لاادپر و دیگاراشا  .)1995ضاارایب

،ا مای ش ایر ،ر حسب فاصلد ماا دو اجرای مدش متفاوت گارارش کادد اسات .دینار و
دیگراش ( )1985پایای ،ا مای پرسشاامد را ،ا فاصالد مااا دو مااد  0/84گارارش کردااد.
پاوت 2و دینر ( )۲008پایای ،ا مای مقیاس را ،ا فاصلد ماا یاک مااد  0/84و لفداساد 3و
دیگراش (، )199۲ا فاصلد ماا دو یفتد  0/83گرارش کرداد .یاردل  4و رای  )1991( 5پایای
،ا مای ،ا فاصلد ماا  10یفتد را  0/54و مگناس 6و دیگاراش (، )1993اا فاصالد مااا 4
سال  0/54گرارش کرداد (،د اقل ا  :کیخ

و یمکاراشا .)1389
1. Gouveia, V. V.
2. Pavot, W.
3. Alfonso, V. C.
4. Yardley, J. K.
5. Rice, R.W.
6. Magnus, K.
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،د منظدر قعیین روای مقیاس رضایت ا ادگ را،اد ش ،ا ،سیاری ا ا،راریا ،ررس کدد و
امردیای ش ،ا امردیای سایر ا،راریای اادا دگیری ،هریست ا ارقباط مربت و معناداری داکتد
است (دینر و یمکاراشا 1998

لدکاس و یمکاراشا 199۶ا ،د اقال ا  :طاایری و مارادیا  .)1391یمچناینا

ارقباط منف و معناداری ،ین رضایت ا ادگ و سا دیای چدش افسردگ ا اضارابا عداطف
منف و پریشاا رواا وجدد داکتد است (پاوت و دینرا ، ۲008د اقل ا  :یماش).
در ایراشا ،یاا و یمکاراش ( )138۶گرارک ا پایای این مقیاس در امدادای دااشجدی گارارش
داددااد .ماا،ق این گرارشا ضریب لفاای کروابااخ مقیااس 0/83ا ضاریب پایاای ،اا اساتفادد ا
روش دو ایمد کردش ،را،ر  0/۷5و ،ا روش ،ا مای یاکمایاد ،را،ار ،اا ، 0/۶9اددد اسات (یمااش).
یمچنینا در پژویش ققر ،و یمکاراش ( )1391در امدادای دااشجدی ا لفای کرواباخ ش معاادل
 0/85و ضااریب پایااای ش ،ااا اسااتفادد ا روش دو ایمااد کااردش ،را،اار ، 0/8۷ااددد اساات .ضااریب
یمساا دروا مقیاس در پژویش ،راق و در امدادای  95افرد (، )1388ا استفادد ا ضریب لفاای
کرواباخ ،را،ر  0/8۷و ضریب ،ا مای مقیاس در فاصلدای پن یفتدای ،را،ر ، 0/۶3د دسات ماد
کد این اتای ،ا یافتدیای ،یاا و یمکاراش ،سیار اردیک است.
شیوه اجرا

این پروقکل ،ا یدف افرایش رضایت ا ادگ و ،ارای دورد کاشجلسادای  90-80دقیقادای
قدوین کدد است کد ،د اقتضا م قداش جلسات ش را یفتدای  1قا  ۲مرقباد ،رگارار کارد، .ارای
قشکیل و اجرای ،راامد مد ک ا ا،تدا ،د وسیلد مدشیای مرقبط و مصاحبد اولید قعادادی ا
دااشجدیاش ااتخاب و ،د دو گرود ققسیم کداد گرود مایش و گرود کنترل، .د یک ا گرودیاا
مداخلد ککر را مد ش داداد و ،د گرود دیگرا مد ش خاص دادد اشد .مدشیای قدرداا و
رضایت ا ادگ ا ،د عنداش پیش مدش قلق کد و پ

ا اقماب جلساات و پان یفتاد ،عاد ،اد

عنداش جلسد پیگیریا دو،ارد این مدشیا قکرار کد، .نا،راینا مدشیا در یر دو گرود در ساد
ماش اادا دگیری و ،ا کمک اربافرار  SPSSقیلیل کد.
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پی یری

پسآ مون

م ا لو

پیشآ مون

فروهها

T3

T2

X1

T1

گرود مداخلد

T3

T2

T2

گرود کنترل

در خر یر جلسدا ،د کرکتکنندگاش قکلیف و قمرین خاااگ دادد کاد قاا در منارل ااجااب
دیند و در دیدار ،عدی ،ررس کدد، .د یمین منظدر ا جلسد دوب قکالیف جلسد قبل ،ررسا
ماا کااد و اگاار ال ب ،ااددا قدضااییاق در ،ااارد ش دادد م کااد، .رگاادیای قکااالیف خااااگ
کرکتکنندگاش ،د عنداش گدای دال ،ر میراش پیروی ا ،راامد مد ک ،اد مر،ا قیدیال دادد
کد (،رای اط

عات ،یشترا اک :.اصفهاایاشا .)1394

این ،راامد مناسب افراد دیندار و مسلماش است کد ،ا قدجد ،د ماالب کد ،یاش کدا م قداش
،رخ ا مباا ا اصدل و رایکاریای ایجاد ش را ،رای افراد غیرمسلماش ایار ،اد کاار ،ارد .ایان
پروقکل دارای قداعد مداخلد گروی ،ددد است کد خ صد ش در اینجا ،یاش م کدد.
،راامد مد ک ا رواا ککر مبتن ،ر مفهدب ککر اس م

1

این ،راامد در ،ارد ،هبدد و افرایش مهارت ککر مبتن ،ر منا،ع اس م است، .ارای ،ررسا
روای این پروقکلا ا،تدا روای میتدا ،ررس کاد، .اد ایان صادرت کاد پایش ا طراحا ،ساتد
مد ک ا مباا و مؤلفادیای الگادی پیشانهادی در معارض داوری و مشادرت چنادین افار ا
استاداش کارکناس اس م کنا ،د مباحث فقدالیدیر و اصدل (در حد اجتهااد متجاری) و
استاداش رواشکناس قرار گرفت .طبق اظر استاداش و ،ر اسااس راینماای اهااا در ،رخا ا
یافتدیا و مفاییم ،ددست مدد قجدید اظر کد و ،ر پایاد ش اقاداب ،اد طراحا و قادوین اهاای
،ستد مد ک گردید .این کار اعتبار و روای مؤلفادیا و مفااییم را افارایش داد و ،ار اطمینااش
ماالب ش افرود.
این ،ستد چهار رکن اساس دارد :مفهدبکناس و ،یاش مؤلفدیای ککر مدضدعکناس و
قعیین مدضدع ککر ثاار و پیامادیا و ایجاادکنناددیای کاکرگراری .یار یاک را ،اداختصاار
1. gratitude Psychoeducation program based of the Islamic thanksgiving.
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قدضیح م دییم.
مفهدبکناساا  :یکاا ا مسااائل مهاام و اساساا ،اارای قاادوین ،راامااد مد کاا کااکرا
،ددست وردش ساختار ش است، .رای ،ددست وردش ساختار ،اید مشخص کدد کد ککر ا چاد
مؤلفدیای قشکیل کدد است .ککرگراری دو امدد درواا و ،یرواا دارد کاد امادد درواا ش
کناخت  -عاطف و امدد ،یروا ش ک م و رفتاری است، .اا قدجاد ،اد روایااق کاد در حاد د
کناخت و معرفت وارد کددا کناخت کد در ککرگراری ایا اساتا ،اد دو اادع کاناخت مانعم
(ا،نکعبد حراا ا  1)3۶9 :1404و کناخت اعمات (کلینا ا 1۲8/8 :140۷

 2)9۶/۲ققسایم م کادد.

واکنش عاطف ایر ،ا میردای ا دو احساس پدیاد م یاد :فارح و ا،تهااجا خضادع و خشادع
(صدرالدین کیرا یا  3.)4۲۶/1 :1383وجد ،یروا ککرگراری ایر ،ستد ،د عمل و رفتاار ،یرواا او
است کد گای ،د ،اش و گای ،د جدارح م

رسد (کلین ا  95/۲ :140۷قمیم مدیا 40۶ :1410

ا،ن،ا،دیدا .)14/1 :13۶۲
مدضدعکناس  :مدضدع ککر اعمت و ،د عبارق داکتدیای ااساش است کد ،رای رسایدش
،د سعادت و کادکام در ادگ ،د ش ایا مندیم .در،ارد مصادیق داکتدیا متدش فراواا وجدد
دارد کد ،ا واژدیای مختلف یمچادش «اعمات»ا «ساعادت»ا «عایش»ا «راحات»ا «خیار» و
«غنا» وارد کددااد.

4

ثااار و پیاماادیا :ااساااش  ،اد منظاادر یااافتن ااگیاارد ،اارای ااجااابدادش یاار کااار اختیاااری و
قبدیلکدش دااش و گای ،د ،اور و اگرک کد ااساش را ،رای رفتار و عمل مادد کندا ایا ،اد
ااجابدادش کاریای دارد کد یک ا اهاا مرور پیامدیای ش مسئلد است کد قدجد ،د این ثاارا
ادع ،هدکیاری یا ذین گای ، 5د ااساش م دید .ککرگراری ایر ا این امر مسترنا ایسات و
ْ َ
ً َ َ َ ْ َ َ َّ ْ
َّ َ َ
َ َ َّ َ َ ْ َ ُ
َ
َْ
َ .1م ْن أن َع َم الل ُه علی ِه ِن ْع َمة ف َع َرف َها ِبقل ِب ِه َو ع ِل َم أن ال ُم ْن ِع َم علی ِه الل ُه فقد أ َّدی شک َر َها َو ِإن ل ْم ی َح ِّرک ِل َسان ُه.
َ
َ
ْ
َّ
َ
َّ
ْ
َ
َّ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
 .2إ َن َم ْن َع َر َف ن ْع َمة الله بقلبه ْاس َت ْو َج َب ال َمز ی َد م َن الله َع َّز َو َج َّل ق ْب َل أ ْن یظه َر شک َر َها َعلی ل َسانه؛ َع ْن أبی َع ْبد الله 7قتالَ :م ْ
تن
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ِ ُ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ
َ َ
َ ْ
َْ
أن َع َم الل ُه علی ِه ِب ِن ْع َم ٍة ف َع َرف َها ِبقل ِب ِه فقد أ َّدی شک َر َها.
 .3الرکن الَّانی الحال التی هی ثمرة هذا العلم :و هو الفرح بالمنعم مع هیئة الخضوا والتواضع و هو بتجرده شکر.
 .4این روایات به صورت مجزا در کتا الگوی اسالمی شاداامی بررسی و طبقهبندی شده است.
5. mindfulness
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اتااای فااراواش فااردی و اجتماااع دارد، .رخ ا ا ایاان پیاماادیا چنااین اساات :قباادیلکاادش
دیاد قاادال ااسااش ،ااد دیاد ،ااا ا ایجاااد احسااس رضااایت در جهات قدجااد ،اد اعماات و ماانعما
استیکاب در دوست و افرایش میبتا قیکیم روا،ط اجتماع
دواب اعماات و یادکاادش

(ا،انکاعبد حرااا

ش (کلیناا ا )۶4/۲ :140۷ا، 2ااددساات وردش طعاام ایماااش (ا،اانکااعبد

حراا ا )۲4۶ :1404ا 3افرایش حرمت خددا کاملکردش اعمت (کلینا
اعمت و داکتد (قمیم

.)99/۲ :140۷

ا )3۶3 :1404ا

1

مدیا )554 :1410ا 5جلدگیری ا

ا )3۶1/8 :140۷ا 4حصان

گناد و میبدب خادا قرارگارفتن (کلینا ا

6

ایجادکننددیا :منظدر ویژگ یای است کد ککرگراری را در ااساش ایجادا قسهیل و ققدیت
م کند یا ،رای ش مااع ،د وجدد م ورد کد در قدوین این پروقکل ا دو چیر ،هرد گرفتد کد:
الف .قنظیم مقایسد، :د طدر کل ا م قداش مقایسد را دو ادع دااست :مقایساد صاعددی یاا
مقایسااد خاادد ،ااا افااراد ،رق ار و مقایسااد ارول ا یااا اگاااد ،ااد یردساات خاادد .مقایسااد ارول ا ا
کدچککماری اعمت جلدگیری م کناد و اچاد را کاد یسات اشااش م دیاد .چناین فاردی
کاست یای خدد را م پایرد ول در عین حال م پایرد و م ،یند کد چد چیریای یادی دارد
کد دیگراش اداکتدااد و م قداش ،ا ش امیدوارااد ادگ کرد (پسندیددا .)139۲
ب .قنظیم ر وی اثر،خش :ر و یک ا ا،عاد ادگ است کد اگار الگادی مناساب اداکاتد
،اکدا م قدااد ا کاکرگراری جلادگیری کناد و مدجاب اارضاایت ااسااش کادد .ر ویاا سابب
م کدد ااساش اچد را داردا کدچک و  ،ایمیت ،شمارد و در اتیجد احساس میرومیت کند و
داکتدیای خدد را اادیدد ،گیرد (پسندیددا  139۲رفیع

ینرا .)1393

َ
ْ
 .1ل ْم ی ْس َت َز ْد ِفی َم ْح ُبو ٍ ِب ِمَّل الشک ِر.
ِ
ْ
َ ٌ
 .2الشک ُر ِزی َاد ٌة ِفی ِّالن َع ِم َو أ َمان ِم َن ال ِغی ِر.
َْ َ ُ ْ
َّ َ ً َ ُ َّ ُ ً َ ْ
َْْ
َ ... .3و ِإن ق ْوما ع َبدوا الل َه شکرا ف ِتلک ِع َب َاد ُة اْلح َر ِار َو ِهی أفضل ال ِع َب َاد ِة.
َ َ
ََ َ
کرُه ب َّ
َ َْ
َ َ َّ َ َّ ُ
الت ْس ِلی ِم ِلقض ِائ ِه َو الشک ِر علی ن ْع َم ِائ ِه.
 .4فاست ِتموا (استکملوا) ِنعم الل ِه عز ِذ ِ
 .5لن یقدر أحد أن ّ
یحصن ّالنعم بمَّل شکرها.
َّ َ ْ َ
َ َْ َ
َ َّ َ
یح ُب کل قل ٍب ح ِز ین َو ی ِحب کل عب ٍد شکور.
ِ .6إن الله ِ
ٍ
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ج ول  :1برنامو آمو شی ا روانی گنظیغ واانش بو داشتوها

گوضیحات

جلسو

کناسای و معارفد اولیدا کناسا ی ،ا دورد و مرفیت ماداخ ت گرویا ا قدضایی
اول

در،ارد رضایت ا ادگ و مفهدبکناس شا ورود اجمال ،د ،یث کاکرا قدضایی
در،ارد ارقباط رضایت ا ادگ ،ا رواشکناس مربت و مفهدب ککر اس م

دوب

،ررس مفهدب ککر و مؤلفدیای ش
،یاش و قعیین مدضدع ککر

سدب

ا قنظیم فهرست داکتدیا
ا ،یاش دامند داکتدیا در ادگ ،ا قدجد ،د مد دیای اس م

چهارب

قبیین پیامدیای ککرگراری
ا ،ررس

یاد کدش ،ر اثر ککرگراری

ایجاد و حفظ مهارت ککرگراری ،ا:
پنجم

ا قبیین مقایسد و قنظیم ش ،ا ،یاش کیدد مقایسد اثر،خش در ادگ
ا مهار مقایسد اجتماع ااکار مد

کشم
یفتم (،د صدرت
اختیاری)

ا قبیین مفهدب ر و و قنظیم و متعادلکردش ر وی اثر،خش
کنای ،ا ،رخ ا مدااع ککرگراری
اجرای پ

مدش

قأکید ،ر ایمیت قمرینیا و جلسد پیگیری

اگر جلسات ،د صدرت کشجلسدای ،رگرار کددا اجرای پ

مدش و ،یاش مباحاث ال ب در

جلسد خر ،د جلسد کشم منتقل م کدد .مباحر کد در جلساات سادبا پانجم و کشام ایان
پروقکل وردد کدد استا در کتاب اصگو اسالمی شادلامی ادکتد عباس پسندیدد ( )139۲ایر
قبیین کدد کد در قنظیم این جلسات ا ش استفادد کد.
مفاییم اظریا فندش و روشیای عمل مد ش داددکدد و یمچنین قکالیف میدلکددا
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مدد است.

گحلیی دادهها و افتوهای پژوهش

این پژویش ا ادع ایمد مایش ،ا دو گرود مایش و کنترل است کد ،رای قیلیل داددیاای
ش ا قیلیل کداریاا

استفادد کد، .رای ،ررس اثر،خش،ددش مداخلد قدوینکادد ،ار میاراش

ککرگراری کرکتکنندگاشا دو گرود ا لیاظ قدرداا ،ا یکدیگر مقایسد کداد کد اتای ش در
جدول  ۲و  3مدد است.
ج ول  :2گحلیی اوار انس برای مشا سو دو فروه ا لحاظ ق ردانی پسآ مون با انترل ن رات پیشآ مون
منابع

مج وع مجذورات

درجو آ ادی

میان ین مجذورات

پیشآ مون

۷1/98۲

1

۷1/98۲

3/۶۶4

فروه

94/0۲۲

1

94/0۲۲

4/۷85

طا

314/3۶3

1۶

19/۶48

534/94۷

18

ای

F

معناداری

0/0۷4
0/044

یماشطدر کد م حظد م کددا  Fمیاسبدکدد دارای ساح معنااداری  0/044و کمتار ا
 0/05است کد معناداری امرات قدرداا را اشاش م دید.
ج ول  :3گحلیی اوار انس برای مشا سو دو فروه ا لحاظ ق ردانی پی یری با انترل ن رات پیشآ مون
منابع

مج وع مجذورات

درجو آ ادی

میان ین مجذورات

پیشآ مون

59/۶40

1

59/۶40

۲/849

فروه

135/۲93

1

135/۲93

۶/4۶۲

طا

334/991

1۶

۲0/93۷

590/4۲1

18

ای

F

معناداری

0/111
0/0۲۲

یماشطدر کد در جدول  3م حظد م کاددا امارات قادرداا در مرحلاد پیگیاریا سااح
معناداری  0/0۲۲و کمتر ا  0/05است.
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یمچنینا ،رای ،ررس اثر،خش مداخلد قدوینکدد ،ر میراش رضایت ا ادگ ا دو گرود ا
لیاظ میراش رضایت ا ادگ و در دو مرحلد پ

مدش و پیگیری ،اا یکادیگر مقایساد کاداد.

یمااند قبلا در اینجا ایر ا مدل ماری قیلیل کداریاا

استفادد کد کد اتای ش در جدول 4

و  5گرارش کدد است.
ج ول  :4گحلیی اوار انس برای مشا سو دو فروه ا لحاظ رضا

ا ن فی پسآ مون

با انترل ن رات پیشآ مون
درجو آ ادی

میان ین مجذورات

مج وع مجذورات

منابع

1

۶30/941

گرود

89/۷۶۷

1

89/۷۶۷

خاا

۲4۶/488

1۶

15/405

کل

1440/5۲۶

18

پیش مدش ۶30/941

،ا قدجد ،د جدول 4ا قیلیل کداریاا

F

معناداری

0/000 40/95۶
5/8۲۷

0/0۲8

اشاش م دیاد کاد امارات رضاایت ا اادگ سااح

معناداری  0/0۲8و کمتر ا  0/05است.
ج ول  :5گحلیی اوار انس برای مشا سو دو فروه ا لحاظ رضا

ا ن فی مرحلو پی یری

با انترل ن رات پیشآ مون
منابع

مج وع مجذورات

پیش مدش ۶0۷/990

درجو آ ادی

میان ین مجذورات

F

معناداری

1

۶0۷/990

39/913

0/000

گرود

99/0۷۶

1

99/0۷۶

۶/504

0/0۲1

خاا

۲43/۷۲4

1۶

15/۲33

کل

14۲9/158

18

یماشطدر کاد م حظاد م کاددا قیلیال کداریااا امارات رضاایت ا اادگ در مرحلاد
پیگیریا در جدول  5ساح معناداری  0/0۲1و کمتر ا  0/05را اشاش دادد است کد اشاش ا
اثر،خش،ددش ،راامد قدوینکدد در مرحلد پیگیری است.
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نتا ج پژوهش

یافتدیای قیقیق اشاش م دید کد کاکر ،اد عناداش یکا ا ا،عااد و قا،لیتیاای کاادکام ا
،هریست و سعادقمندیا در اثر مداخلد ککر قیت قأثیر قرار گرفت و افرایش یافت .عا ود ،ار
افرایش ککرگراری و قدرداا ا این فراواا ،اعث افرایش رضایت ا اادگ ایار کاد .ایال ،اد
چنین یدف مبتن ،ر استخراج و قیلیل مفهدب و مؤلفدیای ککر ا دیدگاد اس ب ،دد کاد در
ا،تدا روای میتدای ش ،ررس کد.
در چند سال گاکتدا مداخلدیای پژویش مختلف ا ثار مربت قادرداا ااکا ا فعالیات
(،رای مرالا ،ا دید قدرداا ا اامد قدرداا ) را ،ر ،هریسات رواشکاناخت ا جملاد کاادکام ا
افسردگ و مادیگرای ،ررس

کرددااد (،دادا 1اماار و مککالادا  ۲004لد،دمیرساک

ا کالدوش و اساکادا2

 ۲005مککالد و یمکاراشا  ۲004سلیگمنا ستینا پارک 3و پترسادشا ۲005 4واقکینارا۲000 5ا ،اد اقال ا :

کلدوش و یمکااراشا  .)۲011یمچناینا یمساد ،اا ایان پاژویش پژویشیاای وجادد دارد کاد ،اا
کیددیای مایب ،ر س مت رواش و ،هریست رواا

اثر مربت داکتدااد (عادل و یمکاراشا 1389

حمیاادا عیاادی ،ااایگ و دیقاااا ا  1391مجایاادا ک اتااریا مدلاادیا اشاااطدوساات و ،خشااای ا  1388ادیاادشا

اشاطدوستا ک اتریا رسدل ادد طباطبای ا 1390ا ،د اقل ا  :عبدیا  .)1394این پژویشیا ا ش جهات
د
کد ،ر س مت رواش قأثیر م گااراد م قدااند ،اا پاژویش حاضار یمساد ،اکاند .مار عاادلا
ک ،اف و عا،دی (، )1389د قأثیر مد ش کناخت ،ا رویکرد اس م ،ر رضایتمندی ا اادگ
پرداختدااد (،د اقل ا  :عبدیا .)1394
،ا قدجد ،د ارقباط قدی پدیدارکدد میاش قدرداا و ،هریست ا یک ا گابیای مهام ،ررسا
ش است کد :این الگدی مفهدم ،ا چد سا وکاری منجر ،اد کارکردیاای رواشکاناخت مربات
1. Bono, G.
2. Schkade, D.
3. Park, N.
4. Peterson, C.
5. Watkins, M.
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رواا و ارققای ،هریست و رضایت ا ادگ م کددن در این ،ارد یافتدیای مختلف ا پژویش
حاضر و یافتدیای پژویشگراش دیگر ،د دسات مادد کاد در اینجاا ،رخا ا قدضاییات را کاد
متناسب ،ا مؤلفدیاا مدضدع و ایجادکنناددیای الگادی قنظایم واکانش ،اد داکاتدیا اسات و
م قدااد اتیجد این قیقیق را قدضیح دیدا ،ررس م کنیم.
ق ردانی و ا جاد گغییر در شنا

و باورها

چنااچد گفتیما رضایت ا ادگ ادع قضاوت کناخت است کد یر فردی ا خادد و کیفیات
ادگ اش دارد .قدرداا ادع متغیر رواشکناخت است کد ،ر اگرش افراد ،د مفااییم اادگ
اثر م گاارد و در کل ،ر رضایت فرد ا ادگ

قأثیر دارد (مدایکاا ،ارقلت و دیدیدا 319 :۲00۶ا ،اد اقال

ا  :مککالد و یمکاراشا  .)۲00۲قدرداا ،ا قغییر در کاناختیای اساسا ا داکاتدیای ااسااا ا
ار یا ،و قضاوت افراد را قغییر م دید و ،اعث افرایش رضایت ا ادگ م کدد .یمااشطادر
کد قیقیقات اشاش دادد استا عدامل ،یروا مااند مییط یا خاادادد مدجب رضاایت ا اادگ
ام کدادا ،لکد این مسئلد ،د دروش فرد و قضاوت خدد او ،ساتگ دارد .ا ایانرو افارادی کاد
قدرداا ،یشتری دارادا در مدقعیتیا و رویدادیای ادگ ،د گداد متفاوق قضاوت و ار یاا،
م کنند.
قدرداا ا فهرست داکتدیا و اعمتیا را افرایش م دید و احسااس میرومیات را ا افاراد
م گیرد .یمچنینا ،ا ار یا ،متفاوتا ار شگااری و پردا ش در خصدص رویدادیای اادگ
را متفاوت م کند .افراد کاکرگرار و قادرداش در رویااروی ،اا مدقعیتیاا و مساائل ،اد قیلیال
سای ،سندد ام کنند ،لکد ،ا دقت در مسئلد و مداجدکدش ،ا شا در مدقعیتیای کناخت
درگیر م کداد و دروش،ین متفاوق ا خدد اشاش م دیند .افراد قدرداش یاد م گیرااد کاد ،اا
ایجاد قعادل ،ین حد دیای ار کمند ادگ کد در حال حاضر وجدد دارد ،ا ش ایادئال کاد ماد
اظر دارادا ساح ،االی ا رضایت ا ادگ و ،د دابال ش سا مت روااا ،یشاتری را در خادد
ایجاد م کنند.
این ،راامد ،ا جایگرینکردش الگدیای ساا گاری رفتااری و کاناخت در فارد ،اد وی امکااش
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م دید ا خرااد کناخت و رفتاری گسترددقر و مناسبقری در مداجهاد ،اا مدقعیات ،رخادردار
،اکد و در واکنش ،د ادگ خدد ،ا ،راامدریری ،هتری عمل کند.
ق ردانی و گسهیی مشابلو با استر

،د اظر م رسد فکرکردش ،د مدقعیتیای کد کخص ،د سبب اها ا ادگ خدد ساساسگارار
استا یک ا روشیای عمدم مقا،لد ،ا استرس حاد و مارمن در رویادادیای اادگ اسات.
قدرداا ،ا ایجاد مهارتیای مقا،لدای مفید ،رای مداجهد ،ا ضرر و یاشا ،هریست و رضاایت
ا ادگ را ارققا م ،خشد مهارتیای کامل ایجاد منبع ا افکار مرباتا افارایش قمرکار و
قدجد ،د مرایا و داکتدیای ادگ و کایش قمرکر ااسا گارااد و ااخدکایند ،ر اداکتدیا و ضرر و
یاش (فردریکسدشا۲004 1

واقکینرا  .)۲000سبکیای مقا،لدای مرقبط ،اا قادرداا ممکان اسات

مبتن ،ر قشخیص داکتدیا و مرایاا پیدادیای اجتمااع قادیا ااگیارد جامعادیاار و ااابااق
قکامل قدرداا ،د عنداش یک ییجاش ،رای قنظیم ادعدوست
 ۲001مککالدا کیملدورف 2و کدینا ۲008

متقا،ل ،اکد (مککالد و یمکاراشا

قریدر ا19۷1 3ا ،د اقل ا  :کلدوش و یمکاراشا .)۲011

یستد اصل ککرا قنظیم کیدد واکنش ،اد داکاتدیا و اعمتیاای اادگ

اسات (پساندیددا

 .)139۲احساس فقداش ،اعث احساس قهدیدا اضاراب و اگراا م کادد کاد قدجاد و قمرکار
گایااد ،ر اعمتیا م قدااد این احساس را ا ،ین ،برد ،دویژد اگر این احساس ایجاد کدد کد
منعم و اعمت،خش ش خداواد است .ایجاد قغییر در الگدییای یادگرفتدکددا قیمل فقداشا
ا جملد فقداش یک ک ء ار کمند را کد ،اعاث احسااس قهدیاد م کاددا افارایش م دیاد و
چنین فردیا سع در کایش کدت پاسخیای سا شاایافتد دارد.
ع ود ،ر اینا یک ا ااداع رفتار کاکرااد این است کد ااساش طدری رفتار کند کاد کایساتد
داکتن ش اعمت است .قسلیمکدش در مقا،ل خداواد و عمل ،د دستدریای اله ا ادقنها ،اعث
1. Fredrickson, B. L.
2. Kimeldorf, M.
3. Trivers, R.
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رضای او کدد ،لکد کایستگ ااساش را ،رای داکتن ش اعمت اشاش م دید .چنین رفتاریا ،ا
اجاتدادش ااساشا سرگرداا ا اضاراب و اگرااا را کاایش م دیاد و ،اعاث ارققاای وجهاد
اجتماع م کدد .امید ،د یندد را افرایش م دید و قرسیای اامناسب را کم م کند .چناین
افرادی ااراحت را ،هتر م پایراد کد ایان خادد ،اعاث کاساتن ا اااراحت م کادد یارا ش را
مایشا الها م پنداراااد .کسااا کااد معتقااد ،اد مااایش الها یساتند ایااا ،ااد مشاااورد و
رواشدرماا یای طدالا مدت اداراد.
کداید قجر ،رو،درکدی در چند سال گاکتد در قأیید ارقباط قدرداا ،ا مقا،لد و رکد پا
ا ضر،د وجدد داکتد است (پترسدشا پارکا پدلا 1د ادریا 2و سلیگمنا  .)۲008قادرداا یمچناین ،اد
عنداش یک ا قدیقرین مضامین ،رای کیفیت اادگ در امداادای ا دریافاتکننادگاش پیدااد
کلیدا ،د دابال ثار رواشکناخت طدالا مدت ،ار دریافاتکننادگاشا پدیادار کادد اسات

( ورا3

ویلیرا 4یدلمرا، 5ریتدش 6و ورا ، .)۲00۷نا،راینا کاداید خاد ،ا ایان فرضاید حمایات م کناد کاد
قدرداا ا مقا،لد سا گارااد و رکد کخص را افرایش م دید (،د اقل ا  :کلدوش و یمکاراشا .)۲011
ق ردانی و ااهش هیجانهای ناسالغ ناشی ا مشا سو اجت اعی و ودمشا سوفری

یک ا رادیای کد در ادگ ،رای ار یا ،وضعیت خدد ،د کار م ،ندیما مقایسدکاردش اسات.
اتیجد این مقایسد یا کادکام و رضاایت ا اادگ اسات یاا ااخرساندی و اارضاایت ا اادگ
یمراد ،ا ااامیدی و ااقداا (پساندیددا  .)139۲ا جملاد دالیال ممکان ،ارای ارقبااط قادرداا ،اا
،هریست و رضایت ا ادگ این است کد افاراد ساساسگارار ،اد احتماال کمتاری در مقایساد
اجتماع صعددی کد م قدااد منجر ،د حسادت یا خشم کاددا یاا خددمقایسادگاری ،اا اتاای
1. Pole, N.
2. D’Andrea, W.
3. Orr, A.
4. Willis, S.
5. Holmes, M.
6. Britton, P.
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جایگرین در ادگ خدد کد م قدااد منجر ،د حسرت و پشیماا کددا مشارکت م کنناد .یار
دو کیدد مقایسد ممکن است ،اعث کدد افراد احساس کنند فاقد چیریای مهم یستند کاد
دیگراش داکتدااد یا افراد مایلااد اها را ،رای خدد داکتد ،اکند.
قفاوت ادگ یاا اصل و واقعیت ااکارااپایر است .اگر ااسااش خادد را ،اا اادگ یای ،هتار
مقایسد کندا دچار قلخکام م کددا احساس ااکام م کند و ا ادگ خادد لاات ام ،ارد.
یمچنینا سساسگراری متدقف ،ر اعمتکناس است و مقایساد صاعددی اعمتیاا را اااچیر
م کمرد لاا ااسساس را یم ،د دابال دارد .اما مقایسد ارول چدش ،اعث ککارکدش اعمتیا
م کددا مدجب سساسگراری م گردد، .د یمین دلیالا حضارت علا  7م فرمایناد،« :اد
کساا کد ،ر اها ،رقری دادد کددایا ،سیار اگاد کن کاد ایان ا دروا دیاای کاکر اسات» .ا
اینرو و ،ا قدجد ،د ایمیت این مدضدعا یک ا جلسات الگدی قدوینکددا ،د قنظیم مقایسادا
یک ا ایجادکننددیا و قسهیلکننددیای قدرداا اختصاص دادد کد.
گأثیر ق ردانی در ااهش گال

های مادی

یک ا قا،لیتیای مهم ککرا قا،لیت کناخت ش اسات کاد ،اا قرسایم کاناخت صاییح ا دایاا و
مصادیق داکتدیاا ،د ااساش کمک م کند ،اا رفاع صاییح ایا یاایشا حرکات متعاال خادد را ،اد
سمت ایداف غای ،د ،هترین ککل ادامد دید .دایا منبع است کد ،سیاری ا ایا یای ااسااا در
ش ارضا م کددا اما قماب ایا یا و داکتدیای ااساش فقط ،د داکتدیای مادی ختم ام کدد .قدجد
،د واقعیتیای دایا و میدودیتیای شا ااساش را متدجد این اکتد م کند کاد دایاا منبعا دائام و
جاودااد ایست و ام قدااد قماب ایا یا و داکتدیای ااساش ،اکد (عبدیا .)1394
قدرداا و دایاگرای ایاداف ااگیرکا مخاالف را اشااش م دیناد .قادرداا م قداااد ،اد
وسیلد ایجاد ااگیرد در افراد ،رای قیقق ایا یای اساس رکد کخصا ا روا،اط و ااگیردیاای
عمدم کد ،ا مادیاگری ااسا گار یستندا ،هریست و رضایت ا ادگ

را یاری کناد (پادالک 1و
1. Polak, M.
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مککالاادا  .)۲00۶قاادرداا ،ااد عنااداش مساایری ،اارای ققدیاات ،هریساات و رضااایت ا ااادگ و
پشتیباا ا شا ممکن است مشغدلیتیای مادی را مسدود کناد .ماادیاگری ،اد ،هریسات
دروا سیب م اد، .رخ ا ویژگ یای ،ررگساالش مادیگرا چنین است :قمایل ،اد امهاار
اارضایت ا ادگ
عرت اف

(ریچاین 1و داوسادشا)199۲ 2ا ااخشانددی،( 3لاکا 1985

کسار 4و کنارا)۲004 5ا

کم (کسرا )۲004ا اکتیاق کمتر ،د ساایش دیگاراش (کالدوش و کسارا )1995ا ارقبااطا

استق لا کایستگ و ادگ معنادار کمتر (کشداش و ،رشا)۲00۷ 6ا سادح ،االقری ا اشاادیای
افسردگ (کسر و ریاشا)1993 7ا و حسادت (،لکا،( )1985 8د اقل ا  :کلدوش و یمکاراشا .)۲011
،رخ متخصصاش حت ا این فراقر م رواد و مدع یستند کد اگرشیاای ماادیگرایاااد
م قدااد در حکم ویروس ،اکد کد اامش افلداارای ثروت است و مدجب اارضایت و  ،ار ک
م کدد و ادگ ااساش را فل م کناد .یرچناد افلاداارای ثاروت در اصال ،یااا اساتعاردای
ٔ
استا ،د اظر م رسد اتیجد یافتدیای پژویش دقیاق اسات (جیمارا ۲00۷ا ،اد اقال ا  :یفاروش و
،دایدلا .)1394
ق ردانی و گسهیی دس

ابی بو ه ف

یدف و معنای ادگ ا ا مهمقرین مدضدعات دین ا مدیریت ا فلسف و رواشکناخت اسات.
رواشکناساا چدش لسدرتا 9لادینا 10فاروبا 1اریکسادشا 2یدااگا 3مادریا 4پرلارا، 5نادوراا

6

1. Richins, M. L.
2. Dawson, Scott.
3. unhappiness
4. Kasser, T.
5. Kanner, A. D.
6. Breen, W. E.
7. Ryan, R. M.
8. Belk, R. W.
9. Allport, G. W.
10. Lewin, K.
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مرلدا 7م ا 8فرااکالا 9دلار 10و سالیگمن ا یادف و معناای اادگ ،اد طادر ضامن ،یاث
کرددااد .اادیشمنداش اس م ا ،دویژد مفسراشا فیلسدفاش و متکلماش ،د طدر پراکندد ،د ،یث
یدف و معنای ادگ پرداختد و ،ر ش قأ کید کرددااد.
داکتن ایداف مهم در ادگ و پیشرفتن ،د سمت اها ،رای ،هریست و رضایت ا اادگ
طدالا مدت ضروری است (اماارا  .)1999رسیدش ،د یدفا معیااری مهام ،ارای قجر،ادکاردش
،هریست و رضایت ا ادگ است و کیفیت یدفیای کد فرد ،رای پ گیری ،رما گریناد ،ار
،هریست قأثیر م گاارد، .دوش یدف قادر ،د ادامد حیات ایساتیما «قعهاد ،اد مجمدعادای ا
ایدافا ح

عاملیت کخص  11و ح

ساختارمندی 12را ،د ارمغاش م ورد و ،د ادگ رو مرد

معنا م ،خشد» (دینر و یمکاراشا 1999ا ،د اقل ا  :کلدوش و یمکاراشا .)۲011
مفهدب ککر ،د این دلیل ،ا ایداف ارقبااط دارد کاد یکا ا ایجادکنناددیای کاکرا قنظایم
ر ویا است و این قنظیما مدضدع اصل یک ا جلسات الگدی واکنش ،د داکتدیا قارار دادد
کدد است .یستد مفهدب ر وا گرایشا رغبت و احساس خدکایند در ماش یندد است کد ،رای
دستیا، ،د شا ق ک صدرت ام گیرد .چنین حالت ا م قدااد یدفمندی را ا ااساش سلب
کند یا ش را ،د ،یراید ،برد .یمچنینا اگر این گرایش و رغبات یمخاداش ،اا خادد اباکاد و ،اد
1. Fromm, E.
2. Ericsson, K. A.
3. Jung, C. G.
4. Murray, H.
5. Perls, F.
6. Bandura, A.
7. Maslow, A. H.
8. May, R.
9. Frankel, V.
10. Adler, A.
11. personal agency
12. sense of structure
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مدضدع غیرواقع و اادرست قعلق گرفتد ،اکدا ادقنها ااساش را ا اعمال متعال دور م کناد
،لکد فرد را ا یر ق ش دیگری ،رای دستیا، ،د ایداف دایدی ایر ،ا م دارد .چنین گرایش
و رغبت م قدااد در رواش دم قربیت کددا ،د صفت

پایدار ایر قبدیل گردد (رفیع

یدفمندی یک ا اجرای کشگااد مفهدب ،هریست رواشکاناخت

ینرا .)1393

ریاف و ساینگر ()۲00۶

ایر یست .کشش مداوبا اکتیاق و ،دخصدص غرقگ ا ،دوش یدفمندی امکاش ادارد .اولاین
کرط ،رای حصدل غرقگ ا فعالیت ساختارمندی است کد ،ا یدفیای روکان یماراد اسات.
این ،دین معنا است کد فعالیت ،اید قاعددمند و دارای طرح کل ،اکد قا عمال فارد را جهات
چیکرات ِمیهال
دید (ااکامدرا 1و
ِ

ا ۲005ا ،د اقل ا  :عبدیا .)1394

ماا کد افراد ،رای خدد یدف قعیین م کنند و ش یدف ،رای اها ار ش م یا،ادا ایجااد

ااگیرد م کدد و ش ااگیرد اارژی ال ب را ،رای قغییر و حرکت در افراد قرریاق م کناد .درمااش
مبتن ،ر کیفیت ادگ (فاریشا )۲00۶ 2طرفدار ایمیت اص ح و قجدید اظر کردش در ایدافا
استااداردیا و اولدیتیاا ،د عنداش رایبردی ،رای افرایش کادکام و رضایت ا ادگ است.
ماالعات اشاش دادد است کد رضایت ا اادگ در پاساخ ،اد قغییار در کیفیات ادراککادد
قأیل و کغلا قغییرات در میراش وقت کد در فعالیتیاای ،اار ور (پر،اار) صارف م کادد و در
یدفیای کد افراد ااتخااب م کننادا متفااوت و گداااگدش اسات، .اا قغییار ایان ادراکیاا و
فعالیتیاا رضایت گرارشکدد یم (حاداقل در کدقاادمادت) قغییار م

کناد (،راقا

ا  )1388کاد

،رخ ا اینها ،ا اتای قیقیق حاضر یمسد است.
ق ردانی و ا جاد منابع اجت اعی

قدرداا م قدااد ،اا افارایش روا،اط اجتمااع ،اد ،هریسات و رضاایت ا اادگ کماک کناد.
قدرداا ا راد یای گدااگدا ،د عملکرد مربت فردی ارقباط دادد کدد اسات .قادرداا ایجااد
منا،ع اجتماع را ا طریق گسترش مجمدعد فکر و عمل قسهیل م کند (فردریکسادشا .)۲004
1. Nakamura, J.
2. Frisch, M. B.
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ود ،ر ایجاد روا،ط جدیادا ،اد حفاظ و ققدیات روا،اط مدجادد (الگادا 1یایاد 2و گیبالا

 )۲008و پرورش اعتماد (گیند 3و کدایتررا )۲008 4کمک م کند .افاراد ساساسگارار ویژگ یاای
داراد کد اها را دوستاش خداستن م کند .اها ،روشگراا سا گارا یمدلا دارای ثبات ییجاا ا
،خشاانددا ،ااا اعتماااد و سااخاوقمند یسااتند (مککالااد و یمکاااراشا ۲00۲

وود و یمکاااراشا  .)۲008ا

دیدگاد دلبستگ ا قدرداا ا قروی ش دستد ا روا،ط اجتماع را کد ارقباط اردیک ،د دلبستگ
ایمن دارد اشااش دادد اسات .در امداادای ا دااشاجدیاش دورد کارکناسا ا دلبساتگ ایمانا
یمکاری منیصر ،د فردی ،ا قدرداا سرکت ا ،یش و فراقر ا دلبستگ ایمن اسبت ،د عرت
اف

یا اعتماد داکت (کایدر و اسا

وا .)۲00۶ 5مرایاای اجتمااع قادرداا یمچناین ما قداااد

اظرید قبادل اجتماع الولر )۲001( 6را قفسیر کند .این اظرید م گدیاد ییجاااات مربتا کاد
یمکاراش در فضای قبادل اجتماع قدلید م کنندا منجار ،اد یکساارچگ اجتمااع و ققدیات
کبکدیای اجتماع م کدد، .نا،راینا ،ا ارققای رفتار جامعدیارا ایجاد منا،ع اجتماع ا پرورش
اعتمادا دلبستگ ایمن و قبادل اجتماع ا قدرداا ییجاش ،ین فردی حیاق است کد فقداش
ش قدا ش و یارمدا اجتماع را قضعیف م کند (،د اقل ا  :کلدش و یمکاراشا .)۲011
مح ود

های پژوهش حاضر

پژویش حاضرا ،ا میادودیتیای رو،ادرو ،ادد ا جملاد پروقکال مد کا ،ار روی امداادای
متجاا

(دااشجدیاش دااشگاد قر ش و حدیث) ااجاب کد ا اینرو امکاش ،ررس ش ،ر اساس

عدامل اظیر سنا طبقاد اقتصاادی ا اجتمااع ا ویژگ یاای فرینگا ا گرودیاای ،االین و
غیر ،الین ا متأیل و مجرد و ...ا ،ا میدودیت رو،درو ،ادد .یمچناینا جامعاد مااری پاژویش
1. Algoe, S.
2. Haidt, J.
3. Gino, F.
4. Schweitzer, M.
5. Slav, K.
6. Lawler, E.
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