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چکیده

Abstract
The aim of this study was to design a
gratitude scale based on the teachings of

 رون ا ی و،ایژ

حاضر با هدف

وه

Islam, and investigate its reliability and

 بر ن ال ما های،مقیال ش ر

validity. In doing so, both descriptive and

 برنی ر ید به. ررنح و نجرن شد ن ژ،ش

survey methods were applied. In the
descriptive phase, after psychologically
studying religious texts, indicators of a

و یمایش

تاصید

 س ن برر، تاصید

نع باریاب
ن

نین هدف ن دو رو
ن داد شدو در رو
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grateful

person

and

obstacles

to

thankfulness have been yielded; looking
into these indicators and obstacles a
preliminary scale has been designed and
after vetting its structure and content by
experts, it was administered to a sample of
600 students who have been selected
through convenience sampling. Content

 نشانههای نناا، دین

ما

رون شنای

شاکر و ماننی ش رگرنری به د ژ مد و با تاجه
ای ه و س ن تأیید

 مقیال نولیه،به نها

ای ار و مح انی مقیال به د ژ کارشنا ا
در د رل

در نمانه ششصد ندری که با رو

 ن، رونی

 نجرن شدو برنی برر،نن خاد شدند

validity and factorial analysis were used to

ن داد شدو

check its validity. Experts’ average score on

۳  ن۱/۹۳ میانیین نمر کارشنا ا به نشانهها

indicators was at 1.93 (out of 3) and their

 باد که نشا دهند رونی۲  ن۱/۲۲ و به گایهها

average score on items was at 1.22 (out of

مح انی مبلاد نین مقیال ن ژو تحلیل عامل

2) showing that the validity of this scale is
satisfactory. Also factorial analysis, via

ونریماکس حاک

مح ان و تحلیل عامل

رونی

به شیا مؤلدههای نصل و دری

principal components and varimax rotation

 نیر،  درصد ونریانس ؤنال۴۵/۸ ن وجاد د عامل با

pointed out to ten 10 factors explaining

گایای رونی نین مقیال بادو نین عاملها عبار نند

45.8 % of the variance of the items, showed

ن نبرن تش ر ن مردش تش ر ن یدن ش ر عمل

the validity of this scale. These factors are:
expressing gratefulness to people, gratitude
to God, practical gratitude, satisfaction,

نن ار تانضی مادیگرنی

رضایژ بهر ده
همدل و و یژ نظرو

productivity, denial, humility, materialism,

بوورنی برر و نع بووار ن ضووریب لدووای کرونبووا

empathy, and breadth of mind. Cronbach

 به د ژ۰/۸۹۵ ن داد شدو لدای کل مقیال

alpha was also applied to check the
reliability. Alpha coefficient of the scale

مووود و مشووواهد لدوووای یرد مقیالهوووا نیووور

was at .895; alpha coefficients of subscales

نشووا دهند ابوول بال بوواد هماووان درونو

too were satisfactory showing internal

گایهها در تماش عاملها بادو

reliability of all items of all factors.
Conclusion: by looking into Islamic teachings, a
reliable and valid, ten-factor, 109-item scale was
designed to measure gratitude.
Keywords: Islam, reliability, validation,
gratitude, thankfulness, scale.

 مقیا وو، بووا تاجووه بووه ما هووای ن وو ش:نتیجدده
 بورنی، گایه و رونی و نع بار مبلواد۱۰۹ د عامل با
ش ر ای ه شدو

نج

، شو ر، رون وا ی،  نع باریواب، ن و ش:کلیدواژهها
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مقدمه

یکـی از فضـایلی کـه چــم در مرـاب دیرـی و چــم غیردیرـی بـه آن پرداش ــه مـ ه« ،مـکر» 1یــا
«ق ردانی» 2استر ق ردانی نهترها مرش و شوی انسانی بسیار باارزمی در یهودیت ،مسیحیت،
اسال  ،بودیسم و آیین چر و است (کارمن 3و استرنج )1989 4،کیفیت بینظیری در این سـرتچا
است که برای زن ییکردن به صورت شو  ،وروری تلقی م ه است (امکونز 5و ماالکه)2004 6،ر
ق ردانی یکی از مای ترین چیجاناتی است که یهودیت ،مسیحیت و اسال بـه دنبـال ایجـاد و
حفظ آن در مع ق انشان چس ر (چمـان)ر دایرةالمعـارف روانمراسـی مثبـت در بـاره قـ ردانی
درین یف ه است ق ردانی چیجانی است که به صورت عمومی تجربه م ه 7و میتوان نىر
یس ردهتری را به زن یی نشان دچ که چمان تمایل دی ن تمـا زنـ یی بـه عرـوان یـک چ یـه
اسـتر از ایــنرو قـ ردانی معــانی مخ لفــی دارد کــه بــه عرــوان چیجــان 8،نىــر  9،فضــیلت
اشالقــی 10،عــادت 11،ویژیــی مخصــی ی 12و واکــرش مقابلــهای 13مفهــو ســازی م ـ ه اســت
(لوپز)2009 14،ر
1. gratitude
 .2در مباحث دینی (آیات و روایـات) بیشـتر واژه «شـکر» بـه کـار رفتـه اسـت و در کتـب روانشناسـی بیشـتر واژه
«قدردانی».
3. Carman, J. B.
4. Streng, F. J.
5. Emmons, Robert A.
6. McCullough, Michael E.

7. commonly experienced
8. emotion
9. attitude
10. moral virtue
11. habit
12. personality trait
13. coping response
14. Lopez, Shane J.
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در میان آموزهچای اسال  ،آیات و روایات فراوانی در باره مکر وجود داردر برشی از م فکران
اسالمی نیا در ک ب اشالقی ،اع قادی ،روایی و تفاسیر قرآن ،ذیل آیـات و روایـات مربـوط بـه
مکر ،مباحثی را درباره مکر بیـان کردهانـ ر «مـکر عبـارت اسـت از مـراش ن نعمـت مـرعم و
مادبودن به آن و عملکردن به مق ضـای آن مـادی؛ بـه وسـیله در دل دامـ ن شیـر مـرعم و
س ودن او و بهکاربردن نعمت در طاعت او» (مجتبوی)1389 ،ر
«مکر» در مراب اسالمی به معرای اظهـار نعمـت اسـت و در مقابـل کفـر قـرار دارد؛ یعرـی
پرهانکردن نعمت و سرپو نهادن بر آنر اظهار نعمـت بـه ایـن اسـت کـه نعمـت را در جـای
مراسب شود ،یعری در جایی که نعمتدچر ه در نظر دام ه ،به کار برد و نعمت را به زبان آورد و
مرعم را در برابر نعمت ،ثرا دچ ر مرحله دیىر اظهار نعمت آن است که در قلب به یـاد نعمـت و
مرعم بود و او را از یاد نبرد (طباطبایی)1374 ،ر با توجـه بـه مطالـب بیـانمـ ه و بررسـی آیـات و
روایات معصومان ،:میتوان مؤلفهچای مکر را اینیونه بیان کرد مراشت نعمت و اع ـراف
به آن نعمت ،مراشت مرعم ،بهشصوص مرعم حقیقی ،اظهار نعمت (زبانی و عملی) و تواوـ
در برابر مرعم و تعظیم او (باقری آغچهبدی)1394 ،ر برابراین ،مجموع این در پ ی ه را که در کرار
چم قرار دچیم واکرش مکرآمیا مکل میییردر فردی نعمتبخش نعم ـی را بخشـی ه اسـت،
نعمتییرن ه نعمت را مـراش ه ،تصـ یق و اذعـان کـرده اسـت و در درون حالـت شومـحالی و
تواو در او ایجـاد مـ ه و تمایـل قـوی و عمـلکـردن م راسـب بـا ایـن احساسـات درونـی در
بیرون پ ی آم ه است؛ کاری که شومایر فرد نعمتبخش بامـ ر برـابراین ،مـکریااری دارای
دو نمود درونی و بیرونی است که نمود درونی آن مراش ی -عاطفی و نمود بیرونی آن کالمی و
رف اری استر
ورود روانمراسی مثبت بـه عرصـه علمـی و عالقـه جامعـهمراسـان و فالسـفه اشـال بـه
مباحث معروی و فضایل انسانی از جمله اسـبابی اسـت کـه موجـب ورود مباحـث قـ ردانی بـه
عرصه علمی و دانشىاچی م (امونز و مااله)2004 ،ر با توجه به نظر برشی روانمراسـان در بـاره
ق ردانی ،مق ماتی که برای تحقق ق ردانی الز است عبارتان از مراشت مرفعت یا نعمتچا
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و توجــه بــه آنهــا (سککولومون1995 ،؛ لشککنی)1391 ،؛ دانس ـ ن ارز مرفعــت و بــه عبــارت دیىــر
مرفعتدانس

ن آن (پترسون و سلیگمن)2004 ،؛ ارزیابی شیرشواچانه بودن آن مرفعـت (آقابابکایی،
1

2

 1389الف)؛ ایجاد مادی و احساس مثبـت در فـرد ییرنـ

ِ

ه (پترسکون و سکلیگمن2004 ،؛ آقابابکایی،

 1389ب)؛ مکلییری کیفیت یا چیجانی درونی کـه مر هـی بـه بـروز رف ـار قـ ردانی مـیمـود
(لشنی)1389 ،ر
در زمیره ق ردانی در دس ه کار تحقیقی انجا م ه اسـت ،از جملـه ۱ر چمبسـ هچا؛۲ 3ر
مقایسه یروهچای مخ لف؛ ۳ر م اشلهچای ق ردانی؛۴ 4ر سرجش ق ردانی 5،که ن ایج برشی از
آنها در ادامه بیان میمود
بررسیچای تجربی نشاندچر ه چمبس ىی ق ردانی بـا برشـی جربـهچای زنـ یی اسـت ،از
جمله چمبس ىی مثبت با بهایس ی فاعلی ،بهایس ی روانی ،صفات عالی مثبت ،سـرزن یی،
شو بیری ،چم لی (آقابابایی 1389 ،الف) ،امی  ،معرویت ،عاطفه مثبت ،روایت از زن یی ،دعا،
ارتباط با ش ا ،دام ن دوس ان مذچبی ،عالقه اج ماعی ،م

یریت احساس و بخشش (ماالکه و

هماککاران  ،)2002مســئولیتپذیری (تورنککدای ،)2007 6،.برونیرایــی ،توافــق ،باوج ـ انبــودن،
یشودیی به تجربه (نتو2007 7،؛ وود 8و همااران )2008 ،و بهبود کیفیت شوا

(وود و همااران2 ،؛

لشنی)1391 ،ر
در برشی تحقیقات ،با مقایسه افراد با درجات مخ لف ق ردانی ،به ن ایجی رسی ن  ،از جمله
ایرکه «مرد سپاسیاار نسبت به ناسپاسچا ،سطح باالتری از چیجانچای مثبت ،روایت از
1. Peterson, C.
2. Seligman, M. E. P.
3. correlates
4. gratitude deliberate interventions
5. gratitude measure
6. Thorndike, J. M.
7. Neto, F.
8. Wood, A. M.
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» (امونز

و مااله)2004 ،ر
م اشلــهچای آزمایشــی ،از جملــه بررســی تــأثیر آمــوز راچبردچــای مــاکرانه بــر افــاایش
مادکامی (سلیگمن و همااران2005 ،؛ دیارهوف ،)2007 1،عاطفه مثبـت (ماالکه و هماکاران،)2002 ،
شــو بیری (فککرو 2و هماککاران ،)2008 ،روــایت از زنـ یی (دیارهککوف ،)2007 ،بهایسـ ی ذچرــی
(وود و همااران )2009 ،و کـاچش افسـردیی (سکلیگمن و هماکاران،

(چمان) ،بهبود کیفیت شوا

 )2005از دیىر کارچایی است که در این زمیره انجا م ه است (لشنی)1391 ،ر
برای بررسی ماچیت قـ ردانی و تـأثیر آن الز اسـت انـ ازهییری دقیـق و قابلاع مـادی از
ق ردانی به دست آوریمر ق ردانی با رو چا و راهچای فراوانی ان ازهییری میمود که میتـوان
آنها را در دهار دس ه قرار داد ۱ر پاسخ آزاد؛۲ 3ر رتبهبرـ ی؛۳ 4ر اسـراد؛۴ 5ر سـرجش رف ـار

6

(پترسون و سلیگمن)2004 ،ر تع ادی از نمونهچای سرجش ق ردانی عبارتان از
ــ آزمون ق ردانی ،ششم ،تق یر ()GRAT
ــ پرسشنامه مشیویهای ق ردانی ()GQ6
ــ فهرست صفت ق ردانی

7

ــ پرسشنامه ق ردانی نسخه ناظر به مشاچ هکرر ه
ــ پرسشنامه ق ردانی از ش

ا (پترسون و سلیگمن)2004 ،

در ایران نیا دو مقیاس زیر ساش ه م ه است
1. Dickerhoof, R. M.
2. Froh, J.
3. free-response
4. rating
5. attribution
6. behavioral measure
7. The Gratitude Adjective Checklist
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مقیاس ق ردانی (ناصر آقابابـایی) کـه  ۱۰یویـه دارد و تـکعـاملی اسـت و بـرای سـرجش
تفاوتچای فردی در جربهچای احساسـی ،مـراش ی و رف ـاری قـ ردانی سـاش ه مـ ه اسـتر
آلفای کرونباخ این مقیاس ۰/۸۹ ،و چمبس ىی آن با پرسش ٔ
نامه قـ ردانی  ۰/۷۳ ،GQ6بـود

که نشاندچر ٔه اع بار درونی و چمىرای آن است (آقابابایی 1389 ،الف)ر

پرسشنامه ق ردانی مب ری بـر آموزهچـای اسـال (ابـراچیم سـاالرون ) کـه  ۳۶یویـه دارد و
محقــق ایــن یویــهچا را بــا توجــه بــه آیــات قــرآن و روایــات معصــومان اسـ خراج کــرده اســتر
روایی مالکی آن با محاسـبه وـریب چمبسـ ىی میـان آن و مقیـاس مکالـه  ۰/۴۸۸و روایـی
چمىرای آن با مقیاس روایت از زن یی دیرر ۰/۳۳۱ ،بوده اسـتر ایـن مقیـاس دارای آلفـای
کرونبــاخ  ۰/۹و ن یجــه دونیمهســازی اســپیرمن ۰/۸۱و دونیمهســازی یــاتمن  ۰/۷۸اســت
(ساالروند)1392 ،ر
چمانیونه که اماره م  ،تمرکا علم روانمراسی مثبت بر صفات مثبت ،از جمله ق ردانی،
موجب ت وین مطالب فراوانـی در بـاره مباحـث نظـری و تجربـی ایـن صـفات از جملـه سـاشت
پرسشنامهچایی برای سرجش آنها م ر از آنجایی که مراب اسالمی سرمار از معـارف بـاارز
درباره این صفات ،از جمله فضیلت مکر ،است ،انجا دادن پژوچشچای نظری و تجربـی بـر
اساس این معارف ،عالوه بر چماچرىی بیش ر آن با فرچرد جامعه ایـران ،موجـب اسـ فاده از
این ظرفیت و امکان ایجاد افقچای تازه در باره فضایل شواچ م ر از جهت دیىر ،تـاکرون ،بـا
این نىاه جا مقیاس ابراچیم ساالرون (همان) مقیاسی برای سرجش مکر ساش ه نش ه است و
چردر از این جهت که اولین پژوچش با این نىاه است ،درشور تق یر است اما بـه دلیـل وجـود
امکالچایی مثل نامراسب بودن جملهبر ی یویهچا ،کلی و ان ااعیبودن بسـیاری از یویـهچا،
مح ودبودن نشانهچا ،عمومینبودن و مح ودیت اجرا برای افراد م ین ،کامل نیسـت و بایـ
مقیاسی کاملتر ساش ه مود که تا ح ممکن از آن امکالچا مبرا بامـ ر لـذا ایـن پـژوچش بـا
چ ف ساشت پرسشنامه مکر مب ری بر آموزهچای اسالمی ،که وـمن برشـورداری از روایـی و
اع بار کافی ،تا ح ممکن از امکاالت مطرحم ه شالی بام  ،انجا یرف ه استر
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روش

این تحقیـق از دو بخـش تشـکیل مـ ه اسـتر در بخـش اول ،بـا رو

توصـیفی ،آموزهچـای

مربوط به مکر جم آوری و بع از تحلیل روانمراش ی م ون بهدستآم ه ،مفهو و مؤلفهچای
مکر و نشانهچای افراد ماکر به دست آم ر در بخـش دو بـا توجـه بـه ایرکـه چـ ف تحقیـق،
سرجش مراشت ،چیجان و رف ارچای مربوط به مکریااری بود از رو

پیمایشی (زمیرهیابی)

اس فاده م ر
جامعه آماری

جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق دانشــجویان دانشــىاهچای مهرسـ انچای اصــفهان ،فالورجــان
و مبارکــه بودنــ ر دانشـــىاهچایی کــه ان خــا مـــ ن  ،عبارتانــ از دانشــىاه اصـــفهان،
دانشــىاه فرچرىیــان مــهر اصــفهان ،دانشــىاه پیــا نــور دولتآبــاد ،دانشــىاه پیــا نــور
زرینمــهر ،دانشــىاه پیــا نــور مبارکــه ،دانشــىاه علمــی ـکــاربردی اصــفهان ،دانشــىاه
علمی ـ کاربردی مهر بهاران ،دانشىاه غیران فـاعی امـین فوالدمـهر ،دانشـىاه آزاد اسـالمی
واح فالورجان ،دانشىاه آزاد اسالمی واح مبارکهر حجم نمونـه بـرای ایـن تحقیـق  ۶۰۰نفـر
معین م ر یروه نمونه این پژوچش ،یروه در دس رس است که از بـین جامعـه آمـاری ان خـا
م

ه است.

ابزار تحقیق

در این پژوچش از مقیاس مکر محققساش ه (باقری آغچهبدی )1394 ،اس فاده م ر این مقیاس
در فرآیر اجرای پژوچش ساش ه م و دارای  ۱۰۹یویه استر
مراحل ساخت مقیاس

ساشت مقیاس م نظر در سه مرحله مفهو مراسی ،سـاشت یویـهچا ،اجـرا و عملیـات آمـاری
صورت یرفت ،که در ادامه به صورت شالصه یاارمی از آن آورده میمودر
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مفهومشناسی

بع از بررسی مفهو لغوی و اصـطالحی «مـکر» ،آیـات قـرآن و روایـات معصـومان :بـرای
رسی ن به معرای مکر بررسی م ر پس از جسـتوجو و بررسـی م ـون یافـتمـ ه ،یاف ـهچای
مفهو مراسی در در دس ه قرار داده م ۱ر م ونی که در باره مراشت و معرفـت بـه نعمـت و
مرعم ،و بحث یادآوری نعمت بود که چمىی تحت مؤلفه معرفـت قـرار یرف رـ ؛ ۲ر م ـونی کـه
در بــاره مــکر زبــانی ،ثرــای مــرعم ،بیــان نعمتچــا ،افشــای نعمــت ،مقابلــه بــه مثــل و مطیـ
مرعم بودن بود که چمىی تحت مؤلفه اظهار نعمت قرار یرفت؛ ۳ر م ـونی چـم در بـاره تعظـیم
مرعم به دست آم ر در نهایت با توجه به این اسراد سه مؤلفـه مـراشت ،اظهـار و تواوـ بـرای
مکر بیان م ر
نشانهشناسی

بع از مفهو مراسی ،م ونی که بیانىر نشانهچای انسان ماکر بود بررسی و پـس از اسـ خراج
نشانهچا ،چمىی تحت سه عروان نشانهچای مراش ی ،چیجانی و رف اری دس هبر ی م ن ر در
این مرحله ،برای افاایش دقت مقیاس و سرجش جوانب مخ لف انسان ماکر ،آن روایاتی کـه
بیانکرر ه موان مکریااری بودن بررسی و از آنها نیا در ساشت مقیاس اس فاده م ر در پایان
این مرحله ،اطالعات جم آوریم ه برای بررسـی نظـر کارمراسـان آمـاده مـ ر بـ ینمرظور،
مؤلفهچا و نشانهچا به چمراه مس ر ات آن ،در جـ ولی تـ وین مـ و در اش یـار  ۱۲کارمـراس
م خصم در دو ٔ
حوزه علو اسالمی و روانمراسی قرار یرفـت تـا نظـر کارمراسـی شـویش را
در باره صحت بردامت محقق از آیات و روایات بیان کرر ر پس از دریافـت پاسـخ چفـت نفـر از
آنها ،میانىین ام یاز کارمراسان به چر نشانه یا مان مکریااری به دست آم ر با توجـه بـه نظـر
کارمراسان ،برشی نشانهچا حذف ،برشی اصالح و در نشانه نیا مقسم یک نشانه قرار یرفت؛
و در نهایت  ۱۶نشانه مـراش ی ،دهـار نشـانه چیجـانی ،چشـت نشـانه رف ـاری و چشـت مـان
مکریااری به دست آم و نوبت به مرحله ساشت یویهچا رسی ر
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ساخت گویهها

در مرحله بع  ،برای نشانهچا و موانـ تأیی مـ ه ۲۱۰ ،یویـه سـاش ه مـ و پـس از درـ ین بـار
مراجعه به اس ادان و اصالح جمالت یا حذف و اوافهکردن آنها ۱۵۳ ،یویه باقی مان ر سپس
 ۱۵۳یویــه ساش همــ ه ،در اش یــار چشــت نفــر روانمــراس م خصــم در آزمونســازی و
روانسرجی قرار یرفت تا در باره درس ی یویهچا اعمال نظر کرر ر از آنها شواس ه مـ بـا پاسـخ
(بسیار مراسب؛ مراسب؛ نامراسب) یویهچا را ارزیابی کرر ر 1پـس از دریافـت پاسـخچای دهـار
نفر از آنها ،یویهچایی که میانىین کم ر از  ۰/۷۵آوردنـ حـذف مـ ن و در ن یجـه  ۱۲۶یویـه
باقی مان ر مش یویه پرسشنامه مکر مکاله نیـا در میـان یویـهچا قـرار یرفـت و پرسـشنامه
اولیه با  ۱۳۲یویه آماده پیمایش مق ماتی م ر
اجرای مقیاس

از آنجایی که اس فاده از پیمایشچای مق ماتی و اس فاده از ن ایج آن در پیمایش اصـلی باعـث
کاچش شطاچای غیرآماری میمود (هادقی و پورکریمی ،)1388 ،برای پیمایش مق ماتی ،بعـ از
تکثیــر  ۷۰پرســشنامه ،اجــرای اولیــه انجــا مـ و اطالعــات  ۵۱پرســش ٔ
نامه تکمیلم ـ ه و
قابلاس فاده ،در نر افاار  spssوارد م و کار آماری روی آن صورت یرفتر در عملیات آمـاری
ٔ
کمیره دادهچا دی ه م تا ام باه اح مالی در ورود دادهچا مشخم مـودر
اب ا میاان بیشیره و
سپس انحراف اس ان ارد دادهچا به دست آم ؛ انحراف اسـ ان ارد دادهچـا از بـار بـه کودـک
مرتب م ه و مفهو یویهچایی که انحراف اس ان ارد کم دام ر بررسی م ر به این صورت کـه
ایر یویهای انحراف اس ان ارد کمی دامت و مفهومش نیا مراسب نبود حذف و ایر مفهـومش
مراســب بــود بــا تغییــر جملهبر ـ ی اصــالح م ـ و در ن یجــه  ۱۱یویــه حــذف و جملهبر ـ ی
 ۹یویه اصالح یردی و در نهایت پرسشنامهای با  ۱۲۲یویه برای اجرای اصلی روی  ۶۰۰نفر
آماده م ر
 .1روش امتیازدهی :بسیار مناسب :دو امتیاز؛ مناسب :یک امتیاز؛ نامناسب :صفر امتیاز.
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بــرای اجــرای اصــلی ،دانشــىاهچای مایــل بــه چمکــاری ان خــا م ـ ن و بع ـ از توجیــه
دانشــجویان در بــاره چـ ف تحقیــق ،محرمانــهمانـ ن اطالعــات دریــاف ی ،لـاو تکمیــل کــل
پرسشنامه و زمانبر بودن آن ،پرسشنامه در اش یار دانشجویانی که اعال آمادیی کردن قـرار
یرفتر پس از اجرا ،ح ود  ۴۷۰پرسشنامه از  ۶۰۰پرسشنامه تکثیرم ه ،به دسـت محققـان
رسی و به دلیل کاملنبودن برشی پرسـشنامهچا یـا دقیقنبـودن پاسـخچای آنهـا ،فقـ ۴۲۱
پرسشنامه قابلاس فاده بودر پس از واردکردن دادهچا در نر افاار  ،spssکار تحلیل عاملی روی
دادهچا انجا م و در نهایت پرسشنامهای دهعاملی با  ۱۰۹یویه به دست آم ر
یافتهها

با بررسی آیات قرآن و روایات م نظر ،نشانهچای انسان ماکر به دست آم که در ج ول زیر به
تع ادی از آنها اماره میمود

1

جدول  :۱فهرست برخی از نشانههای شاکر به همراه مستند قرآنی یا روایی آن
سند

نشانههای انسان شاکر

َ
َ
ِّ َ ْ َ ُ
َْ ُ
یت َع َلی َن ْفسی أ ْن َال أ ْق َب َل ُم َ
کر َع ْب ِل ِر ْع َمة أن َع ْم َها
ِإنی ق آل
ِ
ْ َ َ ْ َ ََ ْ َْ َ
کسی که شیر و مرفع ـی بـه او َ
َعل ِیه َح ی یشکر من ساقها ِمن خل ِقی ِإل ِیه (طوسی:1414 ،
۱
رسان ه را میمراس ر
)450

شناختی

ُ َِّ
َْ ْ ْ
ْ ْ
َ
ْ ْ ُ
(ق ِل الل ُه َِّْ ما ِلك او ُمصك ت ْؤتِی او ُمصك َم ْن ت ا ُ َو تن ٌِ ُع او ُمصك ِم َِّم ْن
ُ ُِّ
ْ َ َِّ
َ
َ
َ
ُ ُ
یدک اوُ ُیر ِإنك َكلی ِ ِّل
ت ا ُ َو ت ِع َِّ َم ْن ت ا ُ َو ت ِذل َم ْن ت ا ُ ِب ِ
َ
َ َ
َ ُ
شی ٍ ق ِد ٌیر  ...و ت ْر ُزق َم ْن ت ا ُ ِب َغ ِیر َِّسا ٍ ) (آلعمران-26 :

میدانـــ کـــه چمـــه مرـــاف و
 ۲شیرچا از ناحیه ش اون است و )27
َّ
بقیه واسطهای بیش نیس ر ر و أدنی الشکر رؤیة النعمة من الله تعالی من غیر علة ی علق
القلب بها دون الله( منسوب به جعفر بن محمد،۷
)24 :1400
ّ
مقـــ ار مـــکر شـــود را کـــم ر ّ کم من نعمة أنعمت بها علی قل لک عندها شکری
۳
(ابنحیون)274/3 :1409 ،
میبیر ر
ْ
ُ
ِّ َ ً
ُ
َ ََ ُ
الس ِّر ش ِالصا ِلل ِهِ بال َع ْج ِز َع ْن ُبل ِوغ
کر ِاال ْع ِ َراف ِب ِل َس ِان
 ۴میدانـ کــه چــر دــه بکومـ بــاز و تما الش ِ

 .1برای آگاهی کام از سند و توضیح هر نشانه نک :.باقری آغههبدی.139۴ ،
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۵
۶
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۱

۲

رفتاری

۱

۲

۳
۴
۵
۶
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۱
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سند

ً
َْ َ ُ
کره (منسوب به جعفر بن محمد)25 :1400 ،۷
أ نی ش
نمیتوان واقعا ق ردان مرعم بام
ِ
َّ
یاکم َو ع َش َار ْال ُم ُلو َو َأ ْب َراء ال ْنیا؛ َفإن َذلک َ
دام ـ هچای شــود را ارزمــمر إ ْ
یص ِّغ ُر ِن َع َم الل ِه ِفی
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ ْ َ َ ِّ ُ ْ ْ
أع ِینکم و یعقبکم کفرا (عدهای از علما)209 :1423 ،
میدان  ،چردر ان بام ر
َ ََ ْ
َ َُ ْ َ َ ْ َ
َ َ َْْ َ َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
کان أبو الحس ِن اْلولِ ۷إذا رف رأسه ِمن ِآش ِر رکع ِة الوت ِر قال
کارچــای شــوبی را کــه انجــا
َ َ ََ ُ َ ْ َ َ َ ُُ ْ َ ٌ ْ َ ُ ُ َ
کر ُه و ِعیف (کلینی،
چذا مقا من حسناته ِنعمة ِمنک و م
میدچ نعمت ش ا میدان ر
)325/3 :1407
َ
َ
ْ َ
َو أما َع َال َم ُة الشاکر َفأ ْر َب َعة الش ُ
کر ِفی الر ْع َم ِاء َوالص ْب ُر ِفی ال َبال ِء
َّ ِ َ
ُ َ ِّ
از دامـــ هچای شـــود راوـــی َ ْ ُ ُ ُ َ
َ
وع ِبق ْس ِم الل ِه َو ال ْیح َم َو ال َیعظ ُم ِإال الله (ابنشعبه
والقن
استر
حرانی)20 :1363 ،
َ َ
َّ ُ ُ َ ٌّ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ ُ ْ َ ْ ۷
که ِإَل
تا ح ودی احساس میکر در َو قال الکاظم المعروف ی لوه المعروف غل َل یف
َ ٌ َ ُ
مقابل لطف مـرعم ،وجـ انش ُمکافاة أ ْو شکر (حلوانی)123 :1408 ،
راحت م ه استر
َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُّ َ َّ ُ ُ ۷
س ِمعت ِاْلما أبا الحس ِن موسی بن جعفر یقول التحدث
ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ِّ ْ َ َ
َ َّ ُ ٌ َ َ
نعمتچا را بازیو میکر ر
کم ت َعالی ِبالشکر
کر َو ت ْر ذ ِلک کفر فارت ِبطوا ِنعم رب
ِب ِنع ِم الل ِه ش
(ابنطاووس)280 :1411 ،
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
کر ُه َو تذ َ
َو أما َحق ِذی ْال َم ْع ُروف َع َلیک فأن تش َ
کر َم ْع ُروفه َو
ِ
ثرای مرعم کرده و برایش دعا َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُّ
الد َع َاء ف َیما َب َیرک َو َب َ
ین الل ِه
تنشر ِب ِه القالة الحسنة و تخ ِلص له
ِ
َ َ ْ َ َ
َ َ
ْ َ َ ْ َ َْ ُ ًّ َ ََ ً
میکر ر
ُس ْب َحان ُه ف ِإنک ِإذا ف َعلت ذ ِلک کرت ق مکرته ِسرا و عال ِنیة
(مجلسی)16/71 :1403 ،
َ
َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َّ ْ َ
َ
ْ
َو أما َحق ِذی ْال َم ْع ُروف َع َلیک فأن تش َ
کره و ررر ثم ِإن أمکنک
میکوم کار مرعم را جبران
ْ ِ
َُ ْ
ََ
ُمکافات ُه ِبال ِف ْع ِل کافأته (مجلسی)16/71 :1403 ،
کر ر
َ ْ َ
َ َ ُ ُ ِّ ْ َ ْ َ ُ ْ
َ
َ
َ
ْ
۷
عن أ ِبی عب ِ الل ِه قال مکر الرعم ِة اج ِتناب المح ِار ِم
از یراه دوری میکر ر
(کلینی)95/2 :1407 ،
َ
َّ
َ َ َ َ ۷
ََ
َ َْ
َ ْ
َْ
کر ِإذا أن َع َم الل ُه
ع َن أ ِبی عب ِ َالل ِه ِّ ق َال قال ِفی صال ِة الش ِ
نماز مکر میشوان ر
َعلیک بن ْع َمة ف َصل َر َ
ین (کلیری)۴۸۱/۳ ۱۴۰۷ ،
کعت
ٍ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ُ ُ ْ
َ ْ ْ ُ َ ُ َ ْ ْ َ ُّ
یست ِحق ُه (مجلسی،
کر ال َع ِال ِم َعلی ِعل ِم ِه أن یبذله ِلمن
دانشــــش را بــــه اچــــل آن م
)۸۱/۲ ۱۴۰۳
میآموزد
َ ْ َ ْ َُ َْ َ َ
کم إ َلی َما فی َأی ی َأ ْب َراء ال ْنیا؛ َف َم ْن مَ
ْ
ِ
ِ ِ
و ِإیاکم أن تم وا أطراف ِ
مقایســــــــه صــــــــعودی در َط ْر َف ُه إ َلی َذلکَ ،ط َال ُح ْا ُن ُهَ ،و َل ْم ْیش َف َغ ُیظ ُهَ ،و ْاس ُ ْصغ َر ن َعمُ
ِ ِ
ِ ِ
َ َ
ُ
َ ُْ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َ
ََ َ
ُ
ُ
الل ِه ِع ْر ُه ،ف ِیقل مکره ِلل ِهر وانظر ِإلی من چو دونک ،ف کون
نعمتچای مادی
َ ً
َْ
ُ
ِْلنع ِم الل ِه ماکرا (ع های از علما)۲۰۹ ۱۴۲۳ ،
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سند

نشانههای انسان شاکر

َ ْ
ِّ َ َ ُ َ ْ َ
َع ْن أ ِبی ال َح َس ِن الث ِال ِث« ۷الل ُهم ِإنی أ ْسألک ش َیر ال َم ِعیش ِة
سرمســـــــ ی از نعمـــــــت و
َ ً َْ
َ
َ
ََ ُ
َم ِعیشة أق َوی ِب َها َعلی َج ِمی ِ َح َاج ِاتی َو أت َوصل ِب َها ِإلیک ِفی
َ
 ۲مشغولمـــ ن بـــه زیبـــایی و
َ َ ْ ُْ َ
ََْ
ْ
یاة ال نیا َو ِفی ِآش َرِتی ِم ْن غ ِیر أن ت ِرف ِری فیها فأط َغی أ ْو
َح
ِ
طراوت آن
َ ََْ َ
ُ َ ِّ
تق َر َچا َعلی فأمقی» (مجلسی)۳/۸۷ ۱۴۰۳ ،
ََ َ َُ َْ َ َ َ
َ َ َ ُ
یکسـل
عن الر ِبی ۹قال َعال َمة الص ِاب ِر ِفی ثـالث أولهـا أن ال
َ
َ
ُ َْ َ ْ
یض َج َر َوالثال َث ُة أ ْن َال ْیش َ
کو ِم ْن َر ِّب ِه َعا َو َجل ِْلن ُـه
َوالث ِانیة أن ال
ِ
 ۳دلزدیی از نعمتچا
َ
َ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ِّ ُّ َ َ َ
نکر َو ِإذا مـکا
کسل فق وی الحق و ِإذا ض ِجر لنم یند الش
ِإذا ِ
ََ ْ
ِم ْن َر ِّب ِه فق َع َصاه (مجلسی)۸۶/۶۸ ۱۴۰۳ ،

روایی

برای بررسی روایی این مقیاس از رو روایی مح وا و تحلیل عاملی اس فاده م  ،که در ادامـه
به ن ایج آن اماره میمودر برای بررسی روایـی مح ـوا ،کارمراسـان ،در مرحلـه اول مؤلفـهچا و
نشانهچا و در مرحله بع یویهچای ساش هم ه را ارزیابی کردن ر
جدول  :۲نظر کارشناسان در باره مؤلفهها و نشانهها
کارشناس

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

میانىین
کل

جمع نمرات

۹۱

۱۰۰

۸۷

۷۵

۸۷

۸۵

۸۵

۸۷/۱۴

میانگین نمرات

۱.۸۸ ۱.۸۸ ۱.۹۳ ۱.۶۶ ۱.۹۳ ۲.۲۲ ۲.۰۲

۱/۹۳

با توجه به ج ول  ۲و از آنجا که ح اکثر نمره برای تکتک کارمراسان میتوانست  ۳بام ،
چم در شصوص تکتک کارمراسان ،و چم در باره میانىین نمـرات آنهـا مقـ ار بـهدسـتآمـ ه
حاکی از مطلوبیت نشانهچا از دی کارمراسان به ممار میرودر
جدول  :۳نظر کارشناسان در باره گویهها
کارشناس

۱

۲

۳

۴

۵

میانىین کل

جمع نمرات

۱۰۹

۲۰۸

۲۲۱

۲۰۱

۲۰۰

۱۸۷.۸

میانگین نمرات

۰/۶۹

۱.۲۸ ۱.۲۸ ۱.۴۱ ۱.۳۳

۱/۲۲
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با توجه به ج ول  ۳و از آنجا که ح اکثر نمره تأیی ی کارمراسان  ۳۰۶و میانىین نمـره چـر
کارمراس میتوانست دو بام ؛ جم و میانىین بهدستآم ه نشاندچر ه مطلوبیت یویـهچا از
دی کارمراسان استر برابراین ،ن ایج چر دو مرحله ،یویای برشورداری مقیـاس مـکر از روایـی
مح وایی کافی استر
برای تحلیل عاملی مراحل زیر انجا م
بررسی پیشفر چای تحلیل عاملی نشان داد که چـم مـاشم کفایـت نمونـهبـرداری در
ً
ووعیت مطلوبی قرار دارد و چم مـرط کرویـت برقـرار اسـتر وـمرا بـا در نظـر یـرف ن معیـار
باالتر بودن ماشم  MSAاز  ۰/۶برای چر یویه و حذف  ۱۰پرسش ،مقـ ار مـاشم کفایـت
نمونهبرداری بهبود قابل مالحظهای یافت و زمیره برای تحلیـل عـاملی فراچمتـر مـ

(جکدول

شماره )3ر
جدول  kmo :۴و آزمون بارتلت
مرحله

مق ار kmo

بارتلت

 Approx. Chi-Squareدرجه آزادی

معراداری

قبل از حذف گویهها

۰/۷۹۸

۱۸۳۸۶.۰۳

۷۳۸۱

۰/۰۰۱

بعد از حذف گویهها

۰/۸۲۸

۱۶۶۹۸.۲۲

۶۲۱۶

۰/۰۰۱

اس خراج عاملچا به میوه مؤلفهچای اصلی انجا پذیرفتر برای تشخیم تع اد عاملچا،
اب ا تحلیل عاملی اب ایی انجا یرفت و معیار مقادیر ویژه بـاالتر از یـک ۲۹ ،عامـل و معیـار
چمواری نمودار سـردریـاهای 1،پـرج یـا مـش عامـل را پیشـرهاد داد (نمکودار شکماره یک).ر در
کومشچای بع ی تحلیل عاملی با تع اد عاملچای مخ لف ،رو چای یونایون اس خراج و
درشش عوامل تکرار م و به رین ن یجه از لحاظ دستیابی به ساش ار ساده و درص واریانس
تبیینمـ ه قابـلقبـول ،مربـوط بـه راهحـل دهعـاملی بـه مـیوه مؤلفـهچای اصـلی و دـرشش
واریماکس 2بود ،که  ۴۵.۸درص واریانس پرسشچا را در بر میییرد (جدول شماره )5ر
1. scree plot
2. varimax
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نمودار  :۱نمودار سنگریزهها برای تشخیص تعداد عاملها

ساش ار عاملی پرسشچا در ج ول مـماره  ۵دیـ ه میمـودر در ایـن جـ ول ،پرسـشچا بـه
ترتیب ناولی از لحاظ بار عاملی مرتـب مـ هان و بارچـای عـاملی کم ـر از  ۰.۳بـرای ووـوح
بیش ر ج ول ،درج نش هان ر
جدول  :۵واریانس عاملها پیش و پس از چرخش در تحلیل عاملی
عاملها

پیش از چرخش

مق ار ویژه

درص
واریانس

پس از چرخش

درص واریانس
تجمعی

مق ار ویژه

درص
واریانس

درص واریانس
تجمعی

ساخت ،رواساز ی و اعتبار یابی مقیاس شکر بر اساس آموزههای اسالم
جدول  :۶ماتریس ساختار عاملی پس از چرخش واریماکس
گویهها

عاملها

181

 /سال دوم  /تابستان  /۹۵شماره سوم

182
گویهها

عاملها
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گویهها

عاملها
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در مرحله بع  ،پس از بررسی یویهچا و مشورت با یکی از م خصصان روانسرجی و نیا یکی
از م خصصان علو قرآن و ح یث ،نا چای زیر برای عاملچا ان خا م
ابراز تشکر از مرد ایرجا به معرای جبران لطف دیىران ،با تعریفکردن و تشـکر زبـانی از
آنها استر
تشکر از ش ا؛ یعری مراشت نعمتچا و ش اون را مسبب اصلی آن دانسـ ن؛ کـه ن یجـه آن
تشکر از او شواچ بودر
مکر عملی؛ یعری انسانی که مشمول لطف و توجه مرعم قرار یرف ه است میکوم عـالوه
بر تشکر زبانی از او ،نعمت را نیا در جهت روای مرعم مصرف کر و کاری برای جبران لطـف
مرعم انجا دچ ر
روایت؛ یعری ،انسان ماکر از نظر کمـی و کیفـی دامـ هچایش را قبـول دارد و آن را ارزمـمر
میدان ر برابراین ،از آن راوی استر
بهرهدچی؛ یعری انسان دام هچا و تواناییچایش را فق بـرای شـود نخواچـ و آن را در اش یـار
دیىران نیا قرار دچ ر
انکار؛ یعری قبول ن ام ن نعمتچا یا بـیارز دانسـ ن آنهـا (انکـار وجـود نعمـت یـا انکـار
ارزممر ی آن)ر
تواو ؛ یعری فروتریکردن برای کسی که نعم ی بـه تـو داده اسـت (مـرعم اصـلی یـا مـرعم
باواسطه) و ارز قائلم ن برای کار او که سبب میمود ب ون تکبر لطف او را جبران کریر
مادییرایی؛ یعری توجه بـیش از حـ و افراطـی بـه مادیـات و فریف ٔـه مادیـات و تجمـالت
دنیایی م ن که مرجر به مقایسه شود با دیىران در مادیات مودر
چم لی؛ یعری تال

برای ایرکه دیىران نیا از نعمتچا و دام هچای ما بهرهمر مون ر

وسعت نظر یعری انسان در تشخیم نعمتچا و افـرادی کـه بـرای او مفیـ چسـ ر نىـاه
مح ود و تردنظرانه ن ام ه بام بلکه با ریابیری و ظرافت نىاه ،بسیاری از دامـ هچا و افـراد
مفی اطرافش را ببیر و سپاسیاار آن بام ر
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اعتبار

برای بررسی اع بار مقیاس در چر یک از شردهمقیاسچـا ،میـاان چمسـانی درونـی یویـهچا بـا
اس فاده از آلفای کرونباخ محاسبه مـ ر آلفـای کـل مقیـاس  ۰/۸۹۵بـه دسـت آمـ و آلفـای
شردهمقیاسچا نیا در ج ول  ۷آورده م ه استر
جدول  :۷همسانی درونی خرده مقیاسهای آزمون شکر بر اساس آلفای کرونباخ

شردهمقیاس

آلفای کرونباخ

ابراز تشکر از مرد

۰/۸۹۶

تشکر از ش ا

۰/۸۹۰

مکر عملی

۰/۸۶۵

روایت

۰/۸۵۶

بهرهدچی

۰/۸۳۴

انکار

۰/۷۶۱

تواو

۰/۷۰۵

مادییرایی

۰/۷۴۲

چم لی

۰/۵۹۶

وسعت نظر

۰/۶۳۴

چمانیونه که میبیریم ،چمسانی درونی یویهچا در تما عاملچا قابلقبول و نشـاندچر ه
اع بار این مقیاس استر
یافتههای جانبی

با توجـه بـه جـ ول مـماره  ،۸در بررسـی چمبسـ ىی شردهمقیاسچـای مـکر بـا سـن ،فقـ
چمبس ىی عامل نه و ده معرادار چس ر ر
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جدول  :۸جدول همبستگی خردهمقیاسهای شکر با سن

چمبس ىی با سن
۰/۰۳۲

معراداری
۰/۵۸۴

ردیف
۶

شردهمقیاس
انکار

چمبس ىی با سن معراداری
۰/۱۵۰
-۰/۰۸۳

شردهمقیاس
ردیف
ابراز تشکر از مرد
۱
۲
۳

تشکر از ش ا
مکر عملی

۰/۰۸۸
۰/۰۸۴

۰/۱۳۰
۰/۱۴۹

۷
۸

تواو
مادییرایی

۰/۰۹۷
-۰/۰۹۶

۰/۰۹۳
۰/۰۹۸

۴
۵

روایت
بهرهدچی

۰/۰۸۵
-۰/۰۶۱

۰/۱۴۵
۰/۲۹۶

۹
۱۰

چم لی
وسعت نظر

۰/۲۱۴
۰/۱۳۲

۰/۰۰۱
۰/۰۲۲

آزمون «مانوا» (F=3.154؛  ،)P=0.001نشان داد تفـاوت زن و مـرد در شردهمقیاسچـای
«روایت»« ،مادییرایی» و «وسعت نظر» معرادار اسـت و میـانىین «روـایت» (5.293
 )P=0.022و «وسـعت نظــر» (5.402

=F؛

=F؛  )P=0.021در آقایــان و میــانىین «مــادییرایی»

(F=4.93؛  )P=0.027در شانمچا بیش ر استر
آزمون «مانوا» (F=3.521؛  )P=0.001نشان داد میـان مجـرد و م أچلچـا در عاملچـای
«تشــــکر از شــــ ا» (F=15.068؛ « ،)P=0.001مــــکر عملــــی» (F=7.949؛ ،)P=0.005
«روــایت» (F=10.218؛ « ،)P=0.002چم ـ لی» (F=13.067؛« ،)P=0.001وســعت نظــر»
(F=4.857؛ « ،)P=0.028انکــــار» (F=4.155؛  )P=0.042و «مــــادییرایی» (F=4.220؛
 )P=0.041تفاوت معرادار وجود داردر به ایـن صـورت کـه میـانىین «تشـکر از شـ ا»« ،مـکر
عملی»« ،روایت»« ،چم لی» و «وسعت نظر» در افراد م أچل بیشـ ر از مجردچـا و میـانىین
«انکار» و «مـادییرایی» م أچلچـا کم ـر از مجردچـا بـود؛ الب ـه دـون ایـن دو عامـل مرفـی
چس ر  ،میتوان یفت م أچلچا از مجردچا ماکرترن ر
بحث

یاف هچای پژوچش حاور عالوه بر اثبات امکان سـاشت مقیـاس مـکر مب رـی بـر آموزهچـای
اسال با روایی و اع بار قابلقبول ،دربردارن ٔه نکات زیر نیا چست
بیش ر م فکران علم اشال در تعریف مـکر بـه سـه بعـ مـراشت ،چیجـان و رف ـار امـاره
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کرده ان ر در ایرجا عالوه بر تأیی این داردو  ،با توجه به ن ایج تحلیل عاملی ،میتوان یفـت
«مکر صف ی اشالقی و م وقف بر مراشت نعمت (به چمراه مص ا چای جام آن)؛ روایت از
دام هچا؛ تواو در برابر مرعم؛ نىاه چم ال نه به دیىران و احساس بهرهدچی است که با رف ار
مــاکرانه ابــراز میمــودر تعـ ادی از نىر چــا چمچــون انکــار و مــادییرایــی دو مــان بــار
مکریااری چس ر که با جلوهچای مکر در زن یی ناسازیارن »ر این نک ه با برشی از پژوچشچا
چمسو است (پترسون و سلیگمن)2004 ،ر

مکر ،صف ی نسبی است که با توجه به ٔ
بهره وجـودی چـر موجـود ،م غیـر شواچـ بـود ،بـه

یونهای که ش اون از جمله ماکران است و انسانچا نیا چر ک ا بهرهای از این صفت دارنـ ؛
ح ی ایر قائل مویم که در برشی حیوانات پیشرف ه چم این صفت وجود دارد (ساالروند،)1392 ،
بای بىوییم آنها دارای درجه وعیفتری از مکریااری چس ر ر
یاچی از مکر سخن مییوییم و مرظور رواب بین فـردی اسـت و یـاه مرظـور از آن رابطـه
انسان با ش ا استر چردر مکر مفهو رومن دیری دارد ،میتوان تمایای بین مکریااری بین
فردی و مکریااری از ش اون در نظر یرفتر معرفت ،فق مربوط به ش اون نیسـت و معرفـت
احسان چر کسی که به انسان احسانی کر نیا الزمه مکر به حسا میآی (اربلی)1381 ،ر

1

مکریااری عالوه بر ماایایی که در زن یی مادی انسـان دارد آثـار و برکـات اشـروی نیـا بـه
چمراه داردر
صرف نظر از این آثار ،شود فضیلت مکر صفت باارزمی است (ابنشکعبه حرانکی 2)1404 ،کـه
میتوان در ومن بس هچای آموزمی ـ روانی و ح ی درمانی ،برای ایجاد یا افاایش احساسـات
سپاسیاارانه اس فاده مودر
ـ یکی دیىر از مق مات ق ردانی ،الز دانسـ ن آن اسـتر ایـر کسـی تشـکرکردن از شـ ا یـا
دیىران را الز ن ان  ،به اح مال کم ری مکریااری شواچ کردر
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َُ
کر ِه (ال َم ْر ِء ال ُم ْؤ ِمن) َم ْع ِرفة ِإ ْح َس ِان َم ْن أ ْح َس َن ِإل ِیه.
َ .1و ِم ْن ش
ِ
َّ َ
ْ
ِ َ َ َّ ا َ َ َ َ ٌ َ ِ
َّ ُ َ ْ َ ُ ِ
الشکر م ْن ُه ب ا
الش َ
کر ِن َع ٌم َو ُعق َبی.
الن ْع َم ِة ال ِتی أ ْو َج َب ِت الشکر ِْلن النعم متا و
 .2الشاکر أسعد ِب
ِ ِ ِ
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مکر عملی یکی از مراتب مکر اسـت؛ بـ ین معرـا کـه انسـان از نعمتچـای شـود مطـابق
روای مرعم اس فاده کر ر روای ش اون در این است که انسان از دام هچایش برای رسـی ن
به قر االچی ،سـعادت و کمـال بهـره ببـردر ایـن امـر مسـ لا عمـل بـه دسـ ورچای االچـی
(انجــا دادن واجبــات و تــر محرمــات و در مراتــب بــاالتر انجــا دادن مس ـ حبات و تــر
مکروچات) استر
انسـان نمیتوانـ بىویـ مـن شومــحالم ولــی چمیشـه عبــوس بامـ ر لبخرـ بــر روی لــب
بازیوکرر ه مادی درونی استر ایر این ترجمان بیرونی نبام  ،حالت درونی کافی نیستر حس
درون انسان شومحال بای در بیرون چم بروز دام ه بام ر ق ردانی انسـان مـاکر چـم بایـ در
بیرون ظهور و بروز دام ه بام ر چر یاه مراشتچای مذچبی رمـ یابـ  ،عواطـف و رف ارچـای
مذچبی نیا رم شواچ یافت و بالعکس (کاویانی)1387 ،ر
وجود انسانچای مـاکر در جامعـه موجـب افـاایش رف ارچـای مثبـت و کـاچش رف ارچـای
جرجالبرانىیا و رواب نابهرجار بینفردی در آن جامعه میمودر 1در پژوچشـی کـه پ رسـون و
سلیىمن در ک ا توانمندیهای منش و فضیل ها آوردهان درین آم ه است
تواه ی واود دارد کش ق ردانی اش مهار رفتار مخرب میانفردی کمک میکن
(بارون .)1984 2،اطالعات کمی در ااره پیام های میانفردی از سپاسگزاری
واود دارد .اا ای حال روی هم رفتش ،ای فرض معقوالنشای اس کش ااراز
ق ردانی ارای موفقی  ،پیشرف و روااط درازم ت ،حیاتی اس (پترسون و
سلیگمن.)2004 ،
میتوان ادعای فو را اینیونه تبیین کرد که انسانچای ماکر با برشورداری از وسعت دی ،
افراد جامعه را واسطه دام هچای شود میدانر و با مکر عملی میکومر از دام هچایی مانر
سالم ی ،ق رت ،زبان و ثروت ،بـرای شیررسـانی بـه آنهـا اسـ فاده و از رف ارچـای میـانفردی
نابهرجــار دوری کررـ ر عاملچــای روــایت ،تواوـ  ،چمـ لی و مــادییرایی در ایــن پــژوچش
 .1البته این نو شکرگزاری بسیار دشوار است .لذا در قرآن اشاره شده است که شکرگزاران کماند (سبأ.)13 :

2. Baron, R. A.
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میتوانر این موووع را تبیین کرر ؛ یعری انسان ماکر با دام ن این عوامل ،کم ر ددار تـرش
با دیىران میمود و در صورت ایجاد ترش و تعار  ،از شودکر رلی ببیش ری برشوردار اسـت و
رف ار به ری با دیىران از شود نشان میدچ ر
در پژوچش حاور ،ابراز مکر به عروان چس های روانمراش ی در مکر وجود دارد؛ و جالب
این است که به عروان اولین عامل به دست آمـ ه اسـتر پـس صـرف مـراشت نعمـت و مـکر
مــراش ی و درونــی نعمــت کــافی نیســتر ایــن نک ــه میتوانـ در ارتقــای کیفیــت مــؤثر روابـ
میانفردی کاربرد دام ه بام ر ابراز مکر ،میاان و کیفیت این ارتباطچـا را بهبـود میبخشـ ر
میلر 1با رویکردی مراش ی ـ رف اری دهار یا برای یادییری ق ردانی طراحـی کـرده اسـت کـه
یا دهار آن «بریردان ن احساسات درونی به رف ار بیرونی» است (همان)ر
با توجه به دو عامل «بهرهدچـی» و «چمـ لی» ،انسـان مـاکر میکومـ بـه چمروعـانش و
بهشصوص کسانی که رابطـه نادیـکتری بـا آنهـا دارد کمـک کـرده ،بـه نـوعی دیىـران را در
دام ـ هچایش مــریک کر ـ ر ایــن جربــه از مــکریااری را در نظــری کــه مکالــه و چمکــارانش
بیانکردهان نیا میتوان دی ر مکاله مییوی «دادهچایی از افراد با یـرایش قـوی بـه قـ ردانی
وجود دارد که آنها در یک ماه یذم ه نسبت به افراد کم ـر سـپاسیـاار ،رف ارچـای جامعـهیار
بیش ری (مانر قر الحسره ،ابراز دلسوزی و غمخواری ،چم ردی و حمایت عاطفی) انجـا
دادهان » (همان)ر
با عرایت به عامل «وسعت نظر» ،بهیقین میتوان یفت میاان مـکریااری انسـان ریابیرـی
که کودکترین لطفی را چم که به او میمود میبیر با کسی که نىاه ترـدنظر و محـ ود بـه
َ
ْ َ
دام هچا دارد یکسان نیستر با این دی است که انسان میتوان معرای آیه « َو ِإن ت ُع وا ِن ْع َمـت
ُ
الل ِه ال ت ْح ُصوچا» (ابراهیم )37 :را با تما وجود در کر ر به یف ه پ رسـون و سـلیىمن« ،بـرای

احساس سپاسیااری ،به دشمان از یس ردهای در زن یی نیاز است که ب ون آن ،حسکـردن
مشارکتچایی که دیىران برای بهبامی کسی انجا میدچر دموار استر در نهایـت ،توانـایی
1. Miler, T.
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در عراصر در زن یی شود یا دیىری به عروان یک چ یه ،برای ایجاد حس ق ردانی وـروری
به نظر میرس » (پترسون و سلیگمن)2004 ،ر
در رو

م اشلهای میلر به این نک ه اماره م ه است که برای افاایش ق ردانی بایـ افکـار

ناسپاسی مراسایی مـود و افکـار سـپاسیاارانـه جـایىاین آن یـرددر بـا توجـه بـه یاف ـهچای
پژوچش حاور ،افکاری که موجب ق ردانی میمود عبارتان از
ارزممر دانس ن تما دام هچا (که در عامل دهار به آن اماره م ه است)ر
تمرکا بر دام هچای شود نه بر دام هچای دیىران (که از عامل چش م فهمی ه میمود)ر
دیىران را الیق دریافت محبت دی ن (عامل پرجم و نهم)ر
دام ن تفکر دیری و معروی نه تفکر ماتریالیس ی (عامل چش م)ر
به یف ٔه بارون (« )1984افراد سپاسیاار اچمیت کم ری به کاالچای مادی میدچر  ،کم ر
اح مال دارد با توجه به داراییچای مادی ،دربـاره موفقیـت شـود و دیىـران قضـاوت کررـ ررر
حسادت آنها از حسادت افراد ثروتمر کم ر استر ررر و سپاسیااران ،نسـبت بـه افـراد کم ـر
سپاسیاار ،به اح مال بیش ر اموال شود را با دیىر اقوامشان به امـ را مییذارنـ

» (بکارون،

)1984ر در این پژوچش نیا با توجه به عامل چشت و ده میتوان یفت ،افراد ماکر با دی وسی
نسبت به دام هچا و مح ودنکردن آنها به دامـ هچای مـادی و مقایسـهنکـردن شـود بـا افـراد
ثروتمر  ،معیار شو بخ ی و برشـورداری را فقـ در مادیـات نمیدانرـ و از دامـ هچای شـود
راوی چس ر ر
مای ب وان اع قاد بارون را ،که حسادت سپاسیااران کم ر و ام را یذاری آنها بیشـ ر از
ثروتمر ان است ،با عامل نهم توجیه کرد؛ یعری ایر نىاه چم النه وجود دام ه بام  ،حسادت
معرا ن ارد؛ دون انسان با درین نىاچی ،وق ی دام هچای دیىران را میبیر  ،نـهترها حسـادت
نمیکر بلکه شومحال میمودر با چمین نىاه است که انسان ماکر دام هچایش را در اش یار
دیىران مییذارد و دوست دارد آنها نیا در دام هچایش مریک مون ر
بــا وجــود ایرکــه ســعی م ـ مراحــل اجــرای ایــن پــژوچش دقیــق انجــا مــود ،بــاز چــم
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مح ودیتچایی دارد که برای تعمیم ن ایج آن به دیىر اقشار جامعه بای به نکات زیر توجه کرد
۱ر در این پژوچش مراب روایی اچل سرت بررسی نش  ،مای ب وان بـا بررسـی آن بـه نکـات
ج ی ی برای نشانهمراسی ماکر دست یافتر
۲ر جامعه آماری این پژوچش مح ود به دانشجویان بودر الز است درباره نمونهچای دیىـر
جامعه نیا اجرا مودر از اینرو برای تعمیم ن ایج آن بای جانب اح یاط را رعایت کردر
۳ر کثرت تع اد یویهچا سبب م بسیاری از دانشجویان با محقق چمکاری نکرر و برشی از
آنها پرسشنامه را با شس ىی و ماللت تکمیل کرر ر چردرـ دادهچـای ایـن تعـ اد نمونـه وارد
نش  ،اما سبب م حجم نمونه آنیونه که در نظر یرف ه م ه بود نبام ر
سپاسگزاری

از چمه اس ادان ،بهویژه اسـ ادان یـروه روانمراسـی دانشـىاه قـرآن و حـ یث ،کارمراسـان و
دانشجویانی که در تهیه این مقیاس به محققان کمک کردن صمیمانه تشکر میکریمر
منابع
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