
 

 

یابی مقیاس شکر بر اساس آموزهساخت، رواسا  های اسالمزی و اعتبار

 
 شناسی اسالمیمه روانناپژوهش

 ۳، شماره ۹۵ تابستان، دومسال 
 19۴ـ  1۶۶ص

 Quarterly Journal of 

Islamic Psychology 

Vol. 2, Summer 2016, No.3 

 1های اسالمساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس شکر بر اساس آموزه

Construction, validation, and reliability of the gratitude scale 

based on the teachings of Islam 

گرا(، دانشگاه قرآن و شناسی مثبتشناسی اسالمی )گرایش روانکارشناسی ارشد روان/  *بدیمهدی باقری آغچه
 حدیث

Mahdi Bagheri Aghche Bodi (Masters in Positive Psychology, University of Qur'an and 

Hadith) 

 شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی/ دانشیار گروه روانمحمود گلزاری 

Mahmoud Golzari (Associate Professor, Department of Psychology, Allameh Tabataba'i 

University) 

 شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی/ استاد گروه روانفرامرز سهرابی 
Faramarz Sohrabi, Professor (Department of Psychology, Allameh Tabataba'i University) 

 

 چکیده

  وه  حاضر با هدف  ایژ، رون ا ی و 

های نع باریاب  مقیال ش ر، بر ن ال  ما  

برنی ر ید  به  .ن  ش، ررنح  و نجرن شد  ن ژ

نین هدف ن  دو رو  تاصید  و  یمایش  

و  تاصید ،  س ن  برر   ن  داد  شدو در ر 

Abstract 

The aim of this study was to design a 

gratitude scale based on the teachings of 

Islam, and investigate its reliability and 

validity. In doing so, both descriptive and 

survey methods were applied. In the 

descriptive phase, after psychologically 

studying religious texts, indicators of a 
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های نناا  شنای   م ا  دین ، نشانهرون 

شاکر و ماننی ش رگرنری به د ژ  مد و با تاجه 

به  نها، مقیال نولیه  ای ه و  س ن  تأیید 

 ای ار و مح انی مقیال به د ژ کارشنا ا  

در نمانه ششصد ندری که با رو  در د  رل 

رونی ، ن  نن خاد شدند، نجرن شدو برنی برر   

رونی  مح ان و تحلیل عامل  ن  داد  شدو 

 ۳ن   ۹۳/۱ها میانیین نمر  کارشنا ا  به نشانه

دهند  رونی  باد که نشا  ۲ن   ۲۲/۱ها و به گایه

عامل  مح انی  مبلاد نین مقیال ن ژو تحلیل 

های نصل  و دری  ونریماکس حاک  به شیا  مؤلده

ریانس  ؤنال ، نیر درصد ون ۸/۴۵ن  وجاد د  عامل با 

نند ها عبار گایای رونی  نین مقیال بادو نین عامل

ن   نبرن  تش ر ن  مردش  تش ر ن  یدن  ش ر عمل   

گرنی   ده   نن ار  تانضی  مادیرضایژ  بهر 

 نظروهمدل  و و یژ 

بوورنی برر وو  نع بووار ن  ضووریب  لدووای کرونبووا  

به د ژ  ۸۹۵/۰ن  داد  شدو  لدای کل مقیال 

هوووا نیووور مقیال مووود و مشووواهد   لدوووای یرد 

 بال بوواد  هماووان  درونوو  دهند   ابوولنشووا 

 ها بادوها در تماش عاملگایه

 هووای ن وو ش، مقیا وو بووا تاجووه بووه  ما   :نتیجدده

گایه و رونی  و نع بار مبلواد، بورنی  ۱۰۹عامل  با د 

  نج  ش ر  ای ه شدو

، شو ر، یواب ، رون وا ینع بارن و ش،   ها:کلیدواژه

 و دردنن ، مقیال

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 

validity and factorial analysis were used to 

check its validity. Experts’ average score on 

indicators was at 1.93 (out of 3) and their 

average score on items was at 1.22 (out of 

2) showing that the validity of this scale is 

satisfactory. Also factorial analysis, via 

principal components and varimax rotation 

pointed out to ten 10 factors explaining 

45.8 % of the variance of the items, showed 

the validity of this scale. These factors are: 

expressing gratefulness to people, gratitude 

to God, practical gratitude, satisfaction, 

productivity, denial, humility, materialism, 

empathy, and breadth of mind. Cronbach 

alpha was also applied to check the 

reliability. Alpha coefficient of the scale 

was at .895; alpha coefficients of subscales 

too were satisfactory showing internal 

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. 
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 مقدمه

یــا  1«مـکر»مـ ه،  یکـی از فضـایلی کـه چــم در مرـاب  دیرـی و چــم غیردیرـی بـه آن پرداش ــه
، در یهودیت، مسیحیت یارزمبا مرش و شوی انسانی بسیار ترهاق ردانی نهاستر  2«ق ردانی»

ا چدر این سـرت ینظیر کیفیت بی (1989 4،و استرنج 3)کارمن چر و است آییناسال ، بودیسم و 
ر (2004 6،و ماالکه 5)امکونزکردن به صورت شو ، وروری تلقی م ه است است که برای زن یی
بـه دنبـال ایجـاد و ترین چیجاناتی است که یهودیت، مسیحیت و اسال  ق ردانی یکی از مای 

قـ ردانی  بـارهمراسـی مثبـت در المعـارف روانةدایر  (رچمـان)چس ر   اننشاحفظ آن در مع ق 
نىر   توان و می 7ربه م هجدرین یف ه است  ق ردانی چیجانی است که به صورت عمومی ت

 تمایل دی ن تمـا  زنـ یی بـه عرـوان یـک چ یـهنشان دچ  که چمان تری را به زن یی یس رده
فضــیلت  9،ىــر ن 8،رو قــ ردانی معــانی مخ لفــی دارد کــه بــه عرــوان چیجــانایــن ر ازتاســ

 ســازی مــ ه اســتمفهــو  13ایو واکــرش مقابلــه 12ویژیــی مخصــی ی 11،عــادت 10،اشالقــی
 ر(2009 14،)لوپز

                                                      
1. gratitude 

شناسـی بیشـتر واژه بـه کـار رفتـه اسـت و در کتـب روان« شـکر». در مباحث دینی )آیات و روایـات( بیشـتر واژه 2
 «.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. 



 169 اسالم یهاشکر بر اساس آموزه یاسمق یابیو اعتبار  یساخت، رواساز 

 

برشی از م فکران  رمکر وجود دارد بارهچای اسال ، آیات و روایات فراوانی در در میان آموزه
 هبـ ب اشالقی، اع قادی، روایی و تفاسیر قرآن، ذیل آیـات و روایـات مربـوطاسالمی نیا در ک 

و  مـکر عبـارت اسـت از مـراش ن نعمـت مـرعم»انـ ر مکر بیـان کردهرا درباره ، مباحثی مکر
وسـیله در دل دامـ ن شیـر مـرعم و  مق ضـای آن مـادی؛ بـه کردن بهو عمل بودن به آنماد

 ر(1389)مجتبوی،  «ت اوکاربردن نعمت در طاعهس ودن او و ب
 ؛ یعرـیقـرار داردو در مقابـل کفـر اسـت در مراب  اسالمی به معرای اظهـار نعمـت  «مکر»

ر اظهار نعمـت بـه ایـن اسـت کـه نعمـت را در جـای آن نهادن برو سرپو کردن نعمت پرهان
آورد و  دچر ه در نظر دام ه، به کار برد و نعمت را به زبانه نعمتیعری در جایی ک ،مراسب شود

 ر مرحله دیىر اظهار نعمت آن است که در قلب به یـاد نعمـت و چمرعم را در برابر نعمت، ثرا د
مـ ه و بررسـی آیـات و ر با توجـه بـه مطالـب بیـان(1374)طباطبایی، مرعم بود و او را از یاد نبرد 

ع ـراف یونه بیان کرد  مراشت نعمت و امکر را این چایتوان مؤلفه، می:ناروایات معصوم
شصوص مرعم حقیقی، اظهار نعمت )زبانی و عملی( و تواوـ  به آن نعمت، مراشت مرعم، به

در کرار  مجموع این در  پ ی ه را که ،ر برابراین(1394بدی، )باقری آغچهمرعم و تعظیم او  در برابر
بخش نعم ـی را بخشـی ه اسـت، ییردر فردی نعمتچم قرار دچیم واکرش مکرآمیا مکل می

ییرن ه نعمت را مـراش ه، تصـ یق و اذعـان کـرده اسـت و در درون حالـت شومـحالی و نعمت
 ایـن احساسـات درونـی دربـا کـردن م راسـب اد مـ ه و تمایـل قـوی و عمـلتواو  در او ایجـ

بخش بامـ ر برـابراین، مـکریااری دارای است؛ کاری که شومایر  فرد نعمت آم هبیرون پ ی  
عاطفی و نمود بیرونی آن کالمی و  -که نمود درونی آن مراش یدو نمود درونی و بیرونی است 

 رف اری استر
مراسـان و فالسـفه اشـال  بـه بـه عرصـه علمـی و عالقـه جامعـهمراسی مثبت ورود روان

جمله اسـبابی اسـت کـه موجـب ورود مباحـث قـ ردانی بـه  مباحث معروی و فضایل انسانی از
 بـارهمراسـان در ر با توجه به نظر برشی روان(2004 مااله،امونز و )  معرصه علمی و دانشىاچی 

چا ن  از  مراشت مرفعت یا نعمتاکه برای تحقق ق ردانی الز  است عبارتق ماتی ق ردانی، م
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 دیىــر عبــارت ؛ دانســ ن ارز  مرفعــت و بــه(1391 لشککنی،؛ 1995)سککولومون،  آنهــا و توجــه بــه
)آقابابکایی، رزیابی شیرشواچانه بودِن آن مرفعـت ؛ ا(2004 2،سلیگمنو  1)پترسوندانس ن آن مرفعت

آقابابکایی، ؛ 2004سکلیگمن،  و )پترسکون؛ ایجاد مادی و احساس مثبـت در فـرد ییرنـ ه الف( 1389

د مـودرونی کـه مر هـی بـه بـروز رف ـار قـ ردانی مـی یییری کیفیت یا چیجان؛ مکل(ب 1389
 ر(1389)لشنی، 

 ر۲ 3؛چاچمبسـ ه ر۱، از جملـه  م ه اسـت ی انجا در زمیره ق ردانی در  دس ه کار تحقیق
که ن ایج برشی از  5،سرجش ق ردانی ر۴ 4؛چای ق ردانیم اشله ر۳ ؛چای مخ لفمقایسه یروه

 مود ا در ادامه بیان میهآن
از  ،چای زنـ یی اسـتدچر ه چمبس ىی ق ردانی بـا برشـی جربـهچای تجربی نشانبررسی

ی فاعلی، بهایس ی روانی، صفات عالی مثبت، سـرزن یی، جمله  چمبس ىی مثبت با بهایس 
، امی ، معرویت، عاطفه مثبت، روایت از زن یی، دعا، (الف 1389)آقابابایی، بیری، چم لی شو 

)ماالکه و ارتباط با ش ا، دام ن دوس ان مذچبی، عالقه اج ماعی، م یریت احساس و بخشش 

ــئولیت ،(2002هماککاران  ــق، برون ،(0072 6،رنککدای.تو)پذیری مس ــی، تواف ــ انیرای ــودن، باوج ب
؛ 2)وود و همااران، و بهبود کیفیت شوا   (2008 و همااران، 8وود ؛2007 7،)نتویشودیی به تجربه 

 ر(1391شنی، ل

به ن ایجی رسی ن ، از جمله در برشی تحقیقات، با مقایسه افراد با درجات مخ لف ق ردانی، 
چای مثبت، روایت از چا، سطح باالتری از چیجانسپاسیاار نسبت به نامرد  سپاس»ایرکه 

                                                      
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 « تری از افسردیی و فشار روانی را یاار  کردن بیری و سطح پایینزن یی، نشاط و شو 

 ر(2004مااله، و 

بررســی تــأثیر آمــوز  راچبردچــای مــاکرانه بــر افــاایش ، از جملــه چای آزمایشــیم اشلــه
 ،(2002 ،)ماالکه و هماکاران، عاطفه مثبـت (2007 1،دیارهوف ؛2005)سلیگمن و همااران، مادکامی 

، بهایســ ی ذچرــی (2007)دیارهککوف، ، روــایت از زنــ یی (2008و هماککاران،  2)فککروبیری شــو 
)سکلیگمن و هماکاران، و کـاچش افسـردیی  (2009)وود و همااران، )چمان(، بهبود کیفیت شوا  

 ر(1391)لشنی، م ه است  انجا از دیىر کارچایی است که در این زمیره  (2005
از  یاع مـادییری دقیـق و قابلالز  اسـت انـ ازهآن و تـأثیر  رای بررسی ماچیت قـ ردانیب

تـوان مود که میییری میچای فراوانی ان ازهچا و راهق ردانی به دست آوریمر ق ردانی با رو 
 6سـرجش رف ـار ر۴ 5؛اسـراد ر۳ 4؛برـ یرتبهر ۲ 3د؛پاسخ آزا ر۱آنها را در دهار دس ه قرار داد  

 ان  از چای سرجش ق ردانی عبارتر تع ادی از نمونه(2004سلیگمن،  و )پترسون
 ( GRATآزمون ق ردانی، ششم، تق یر )ــ 

 ( GQ6ای ق ردانی )یویهنامه مشپرسشــ 

  7فهرست صفت ق ردانیــ 

 کرر ه ق ردانی نسخه ناظر به مشاچ ه نامهپرسشــ 

 (2004)پترسون و سلیگمن، ش ا ق ردانی از  امهنپرسشــ 

 م ه است  در ایران نیا دو مقیاس زیر ساش ه
                                                      
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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عـاملی اسـت و بـرای سـرجش و تـکدارد یویـه  ۱۰مقیاس ق ردانی )ناصر آقابابـایی( کـه 
مـ ه اسـتر  چای احساسـی، مـراش ی و رف ـاری قـ ردانی سـاش هچای فردی در جربهتفاوت

بـود  GQ6 ،۷۳/۰قـ ردانی  نامهٔ پرسشو چمبس ىی آن با  ۸۹/۰س، آلفای کرونباخ این مقیا
 ر(الف 1389 )آقابابایی،آن است  چمىرایدچر ٔه اع بار درونی و که نشان

و  داردیویـه  ۳۶چـای اسـال  )ابـراچیم سـاالرون ( کـه ق ردانی مب ری بـر آموزه نامهپرسش
 ده اســترکــر اســ خراج  انصــومچا را بــا توجــه بــه آیــات قــرآن و روایــات معمحقــق ایــن یویــه

و روایـی  ۴۸۸/۰روایی مالکی آن با محاسـبه وـریب چمبسـ ىی میـان آن و مقیـاس مکالـه 
بوده اسـتر ایـن مقیـاس دارای آلفـای  ۳۳۱/۰چمىرای آن با مقیاس روایت از زن یی دیرر، 

ــاخ  ــه دونیمه ۹/۰کرونب ــپیرمنو ن یج ــازی اس ــاتمن و دونیمه ۸۱/۰س ــازی ی ــت  ۷۸/۰س اس
 ر(1392ند، )ساالرو

 ،جمله ق ردانی از ،صفات مثبت برمراسی مثبت یونه که اماره م ، تمرکا علم روانچمان
جملـه سـاشت  مباحـث نظـری و تجربـی ایـن صـفات از بـارهدر فراوانـی موجب ت وین مطالب 

که مراب  اسالمی سرمار از معـارف بـاارز   آنجایی چایی برای سرجش آنها م ر ازنامهپرسش
 چای نظری و تجربـی بـرپژوچش دادناست، انجا  ،جمله فضیلت مکر از ،ن صفاتای درباره

اساس این معارف، عالوه بر چماچرىی بیش ر آن با فرچرد جامعه ایـران، موجـب اسـ فاده از 
تـاکرون، بـا  ،فضایل شواچ  م ر از جهت دیىرباره چای تازه در این ظرفیت و امکان ایجاد افق

مقیاسی برای سرجش مکر ساش ه نش ه است و  (همان)یم ساالرون  این نىاه جا مقیاس ابراچ
وجـود دلیـل چردر  از این جهت که اولین پژوچش با این نىاه است، درشور تق یر است اما بـه 

، چابودن بسـیاری از یویـه، کلی و ان ااعیچابر ی یویهچایی مثل نامراسب بودن جملهامکال
و مح ودیت اجرا برای افراد م  ین، کامل نیسـت و بایـ  نبودن ، عمومیچابودن نشانهمح ود

بامـ ر لـذا ایـن پـژوچش بـا  اچا مبر ح  ممکن از آن امکال تر ساش ه مود که تامقیاسی کامل
که وـمن برشـورداری از روایـی و  ،چای اسالمیمکر مب ری بر آموزه نامهپرسشچ ف ساشت 

 لی بام ، انجا  یرف ه استرم ه شاکافی، تا ح  ممکن از امکاالت مطرح اع بار
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 روش

 چـایمـ ه اسـتر در بخـش اول، بـا رو  توصـیفی، آموزه این تحقیـق از دو بخـش تشـکیل
چای آم ه، مفهو  و مؤلفهدستمراش ی م ون بهآوری و بع  از تحلیل روانمربوط به مکر جم 

چـ ف تحقیـق، دست آم ر در بخـش دو  بـا توجـه بـه ایرکـه  چای افراد ماکر بهمکر و نشانه
یابی( سرجش مراشت، چیجان و رف ارچای مربوط به مکریااری بود از رو  پیمایشی )زمیره

 اس فاده م ر

 جامعه آماری

 چای اصــفهان، فالورجــانچای مهرســ انجامعــه آمــاری ایــن تحقیــق دانشــجویان دانشــىاه
 فهان،انــ  از  دانشــىاه اصـــچایی کــه ان خــا  مـــ ن ، عبارتو مبارکــه بودنــ ر دانشـــىاه

ــور دولت ــا  ن ــىاه پی ــفهان، دانش ــان مــهر اص ــىاه فرچرىی ــوردانش ــا  ن ــىاه پی ــاد، دانش  آب
ــیزرین ــىاه علم ــه، دانش ــور مبارک ــا  ن ــىاه پی ــهر، دانش ــىاهـ م ــفهان، دانش ــاربردی اص  ک

کاربردی مهر بهاران، دانشىاه غیران فـاعی امـین فوالدمـهر، دانشـىاه آزاد اسـالمی ـ  علمی
نفـر  ۶۰۰اه آزاد اسالمی واح  مبارکهر حجم نمونـه بـرای ایـن تحقیـق واح  فالورجان، دانشى

که از بـین جامعـه آمـاری ان خـا   است ر یروه نمونه این پژوچش، یروه در دس رس ممعین 
 .م ه است

 ابزار تحقیق

ر این مقیاس م اس فاده  (1394بدی، هچ)باقری آغساش ه در این پژوچش از مقیاس مکر محقق
 یویه استر ۱۰۹ی پژوچش ساش ه م  و دارای یر  اجراآدر فر 

 مراحل ساخت مقیاس

اجـرا و عملیـات آمـاری  ،چاسـاشت یویـه ،مراسیدر سه مرحله مفهو  نظر ساشت مقیاس م 
 رمودمی صورت شالصه یاارمی از آن آورده که در ادامه به ،یرفت صورت
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 شناسیمفهوم

بـرای  :نات قـرآن و روایـات معصـوم، آیـا«مـکر»بع  از بررسی مفهو  لغوی و اصـطالحی 
چای مـ ه، یاف ـهجو و بررسـی م ـون یافـتورسی ن به معرای مکر بررسی م ر پس از جسـت

مراشت و معرفـت بـه نعمـت و  بارهم ونی که در  ر۱ مراسی در در  دس ه قرار داده م  مفهو 
م ـونی کـه  ر۲ ؛مرعم، و بحث یادآوری نعمت بود که چمىی تحت مؤلفه معرفـت قـرار یرف رـ 

 مثــل و مطیــ  بــه چــا، افشــای نعمــت، مقابلــهمــکر زبــانی، ثرــای مــرعم، بیــان نعمت بــارهدر 
تعظـیم  بـارهم ـونی چـم در  ر۳ ؛مرعم بودن بود که چمىی تحت مؤلفه اظهار نعمت قرار یرفت

نهایت با توجه به این اسراد سه مؤلفـه مـراشت، اظهـار و تواوـ  بـرای  مرعم به دست آم ر در
 م ر مکر بیان

 شناسینشانه

چای انسان ماکر بود بررسی و پـس از اسـ خراج مراسی، م ونی که بیانىر نشانهبع  از مفهو 
بر ی م ن ر در چای مراش ی، چیجانی و رف اری دس هچا، چمىی تحت سه عروان نشانهنشانه

کـه این مرحله، برای افاایش دقت مقیاس و سرجش جوانب مخ لف انسان ماکر، آن روایاتی 
کرر ه موان  مکریااری بودن  بررسی و از آنها نیا در ساشت مقیاس اس فاده م ر در پایان بیان

، مرظور ینبررسـی نظـر کارمراسـان آمـاده مـ ر بـبرای م ه آوریاین مرحله، اطالعات جم 
کارمـراس  ۱۲چا به چمراه مس ر ات آن، در جـ ولی تـ وین مـ  و در اش یـار چا و نشانهمؤلفه

مراسی قرار یرفـت تـا نظـر کارمراسـی شـویش را در دو حوزٔه علو  اسالمی و روان م خصم
ر ر پس از دریافـت پاسـخ چفـت نفـر از کرصحت بردامت محقق از آیات و روایات بیان  بارهدر 

دست آم ر با توجـه بـه نظـر  آنها، میانىین ام یاز کارمراسان به چر نشانه یا مان  مکریااری به
چا حذف، برشی اصالح و در  نشانه نیا مقسم یک نشانه قرار یرفت؛ نشانه، برشی کارمراسان

نشانه مـراش ی، دهـار نشـانه چیجـانی، چشـت نشـانه رف ـاری و چشـت مـان   ۱۶نهایت  و در
 چا رسی رمکریااری به دست آم  و نوبت به مرحله ساشت یویه
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 هاساخت گویه

یویـه سـاش ه مـ  و پـس از درـ ین بـار  ۲۱۰ مـ ه،تأیی چا و موانـ  در مرحله بع ، برای نشانه
یویه باقی مان ر سپس  ۱۵۳ کردن آنها،و اصالح جمالت یا حذف و اوافه دانا مراجعه به اس

ــه ۱۵۳ ــر روانساش ه یوی ــت نف ــار چش ــ ه، در اش ی ــم در آزمونم ــراس م خص ــازی و م س
واس ه مـ  بـا پاسـخ چا اعمال نظر کرر ر از آنها شدرس ی یویه بارهسرجی قرار یرفت تا در روان

چای دهـار پـس از دریافـت پاسـخ 1چا را ارزیابی کرر ر)بسیار مراسب؛ مراسب؛ نامراسب( یویه
یویـه  ۱۲۶و در ن یجـه مـ ن  آوردنـ  حـذف  ۷۵/۰چایی که میانىین کم ر از نفر از آنها، یویه

 نامهسـشپر چا قـرار یرفـت و مکر مکاله نیـا در میـان یویـه نامهپرسشباقی مان ر مش یویه 
  رمیویه آماده پیمایش مق ماتی  ۱۳۲اولیه با 

 اجرای مقیاس

یمایش اصـلی باعـث چای مق ماتی و اس فاده از ن ایج آن در پکه اس فاده از پیمایش آنجایی از
بعـ  از  ، برای پیمایش مق ماتی،(1388)هادقی و پورکریمی، مود آماری میکاچش شطاچای غیر 

مــ ه و تکمیل نامهٔ پرســش ۵۱ی اولیــه انجــا  مــ  و اطالعــات ، اجــرانامهپرســش ۷۰تکثیــر 
و کار آماری روی آن صورت یرفتر در عملیات آمـاری م  وارد  spssافاار اس فاده، در نر قابل

چا مشخم مـودر چا دی ه م  تا ام باه اح مالی در ورود دادهاب  ا میاان بیشیره و کمیرٔه داده
چـا از بـار  بـه کودـک به دست آم ؛ انحراف اسـ ان ارد دادهچا سپس انحراف اس ان ارد داده

چایی که انحراف اس ان ارد کم دام ر  بررسی م ر به این صورت کـه م ه و مفهو  یویه مرتب
ای انحراف اس ان ارد کمی دامت و مفهومش نیا مراسب نبود حذف و ایر مفهـومش ایر یویه

ــر جمله ــا تغیی ــود ب ــالح مــ  و دمراســب ب ــ ی اص ــه حــذف و جمله ۱۱ن یجــه  ربر ــ ییوی  بر
نفر  ۶۰۰یویه برای اجرای اصلی روی  ۱۲۲ای با نامهپرسشنهایت  یویه اصالح یردی  و در ۹

 آماده م ر
                                                      

  . روش امتیازدهی: بسیار مناسب: دو امتیاز؛ مناسب: یک امتیاز؛ نامناسب: صفر امتیاز.1
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بــه چمکــاری ان خــا  مــ ن  و بعــ  از توجیــه  مایــلچای دانشــىاهبــرای اجــرای اصــلی، 
او  تکمیــل کــل مانــ ن اطالعــات دریــاف ی، لــچــ ف تحقیــق، محرمانــه بــارهدانشــجویان در 

در اش یار دانشجویانی که اعال  آمادیی کردن  قـرار  نامهپرسشبودن آن، بر و زمان نامهپرسش
 تکثیرم ه، به دسـت محققـان نامهپرسش ۶۰۰از  نامهپرسش ۴۷۰یرفتر پس از اجرا، ح ود 

 ۴۲۱آنهـا، فقـ  چای پاسـخنبـودن دقیقیـا چا نامهبرشی پرسـشنبودن کامل دلیلرسی  و به 
، کار تحلیل عاملی روی spssافاار چا در نر اس فاده بودر پس از واردکردن دادهقابل نامهپرسش

 یویه به دست آم ر ۱۰۹عاملی با دهای نامهپرسشنهایت  و درم  چا انجا  داده

 هاافتهی

به ر در ج ول زیچای انسان ماکر به دست آم  که نظر، نشانه  با بررسی آیات قرآن و روایات م
 1 مودها اماره میآنتع ادی از 

 های شاکر به همراه مستند قرآنی یا روایی آنبرخی از نشانه فهرست :۱جدول 

 سند های انسان شاکرنشانه
 
 
 
 
 
 

 شناختی
 

کسی که شیر و مرفع ـی بـه او  ۱
 مراس ررسان ه را می

َبَل ُمکَر َعْب   
ْ
ق
َ
ْن اَل أ

َ
ْ  آَلیُت َعَلی َنْفِسی أ

َ
ی ق ْنَعْمُ َها  ِإنِّ

َ
ِلِرْعَمة  أ

ی یْشکَر  : 1414)طوسی،  َمْن َساقََها ِمْن َخلِْقی ِإلَیِه َعَلیِه َح  
450) 

۲ 
دانـــ  کـــه چمـــه مرـــاف  و می

شیرچا از ناحیه ش اون  است و 
 ای بیش نیس ر ربقیه واسطه

َِّْ مالِ ) ُه
ُع ا كُتْؤتِی اْوُمصْ  كاْوُمصْ  كُقِل اللَِّ ٌِ ْن  كْوُمصْ َمْن َت اُ  َو َتْن ِممَِّ

یُر ِإنَِّ  َُ  َمْن َت اُ  ِبیِدک اْو
َُِّ َمْن َت اُ  َو ُتِذلُِّ َكلی  لِِّ  كَت اُ  َو ُتِع

-26عمران: )آل (ٍ  َقِدیٌر ... و َتْرُزُق َمْن َت اُ  ِبَغیِر َِّساٍ  َشی
27) 

َّه تعالیو أدنی الشکر  من غیر علة ی علق  رؤیة النعمة من الل
ه ، ۷)منسوب به جعفر بن محمد القلب بها دون الل 

1400 :24) 
۳ 

ـــ ار مـــکر شـــود را کـــم  مق
 بیر رمی

 قّل لک عندها شکریرّ  کم من نعمة أنعمت بها علی 
 (3/274: 1409حیون، )ابن

رِّ دانــ  کــه چــر دــه بکومــ  بــاز می ۴ کِر ااِلْعِ َراُف ِبِلَساِن السِّ ِه  َو َتَماُ  الش  ِبالَْعْجِز َعْن بُلُوِغ  َشاِلصًا ِلل 

                                                      
گاهی کام  از سند و توضیح هر نشانه نک.: باقری آغهه1  .139۴بدی، . برای آ
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 سند های انسان شاکرنشانه
ْ نَی ُشکِره توان  واقعًا ق ردان مرعم بام نمی

َ
 (25: 1400، ۷)منسوب به جعفر بن محمد أ

۵ 
ــ ه ــمر  دام ــود را ارزم چای ش

 دان ، چردر  ان   بام رمی
ْنیا؛ َفِإن  َذِلک  ْبَراِء ال  

َ
َِّه ِفی ِإیاکْم َو ِعَشاَر اْلُمُلو  َو أ ُر ِنَعَم الل یَصغِّ

ْعیِنکْم 
َ
 (209: 1423ای از علما، )عده َو یَعقُِّبکْم کْفرا   أ

۶ 
ــا   ــوبی را کــه انج کارچــای ش

 دان ردچ  نعمت ش ا میمی

ُل  و 
َ
ُبو اْلَحَسِن اْْل

َ
اَل  ۷کاَن أ

َ
َسُه ِمْن آِشِر َرکَعِة اْلَوْتِر ق

ْ
ِإَذا َرَفَ  َرأ

)کلینی،  ف  َو ُمکُرُه َوِعیَحَسَناتُُه ِنْعَمةٌ ِمْنک َچَذا َمَقاُ  َمْن 
1407 :3/325) 

 
 ۱ هیجانی

چای شـــود راوـــی از دامـــ ه
 استر

ْبُر ِفی اْلَباَلِء  ْعَماِء َوالص  کُر ِفی الر  ْرَبَعة   الش 
َ
اکِر َفأ ا َعاَلَمُة الش  م 

َ
َو أ

َِّه وَ  هَ الُْقُنوُع ِبَقْسِم الل ُم ِإال  الل  شعبه )ابن َو اَل یْحَمُ  َو اَل یَعظِّ
 (20: 1363حرانی، 

۲ 
کر  در تا ح ودی احساس می

مقابل لطف مـرعم، وجـ انش 
 راحت م ه استر

اَل الکاظم
َ
ُغلٌّ ََل یُفکُه ِإَلَّ   اْلَمْعُروُف یْ ُلوُه اْلَمْعُروُف ۷َو ق

ْو ُشکر
َ
 (123: 1408)حلوانی،  ُمکافَاٌة أ

 
 

 رفتاری
 کر رچا را بازیو مینعمت ۱

َبا اْلَح 
َ
َماَ  أ ُث یُقوُل  ۷َسِن ُموَسی ْبَن َجْعَفر  َسِمْعُت اْْلِ التََّحدُّ

َِّه ُشکرٌ  کر ِبِنَعِم الل کْم َتَعاَلی ِبالش   َو َتْر  َذِلک کْفر  َفاْرَتِبُطوا ِنَعَم َربِّ
 (280: 1411طاووس، )ابن

۲ 
ثرای مرعم کرده و برایش دعا 

 کر رمی

ْن َتْشکرَ 
َ
ا َحق  ِذی اْلَمْعُروِف َعَلیک َفأ م 

َ
تَْذکَر َمْعُروفَُه َو ُه َو َو أ

َعاءَ  ِه  تَْنُشَر ِبِه الَْقالَةَ الَْحَسَنةَ َو تُْخِلَص لَُه الدُّ ِفیَما َبیَرک َو َبیَن الل 
ْ  َمکْرَتُه ِسّرًا َو َعاَلِنیةً 

َ
 ُسْبَحاَنُه َفِإن ک ِإَذا َفَعْلَت َذِلک کْرَت ق

 (71/16: 1403)مجلسی، 

۳ 
بران کوم  کار مرعم را جمی

 کر ر
ْن َتْشکَرُه َو ررر 

َ
ا َحق  ِذی اْلَمْعُروِف َعَلیک َفأ م 

َ
ْمکَنک َو أ

َ
ثُمَّ ِإْن أ

تَه
ْ
 (71/16: 1403)مجلسی،  ُمکافَاتُُه ِبالِْفْعِل کافَأ

ِه  کر راز یراه دوری می ۴ ِبی َعْبِ  الل 
َ
ْعَمِة  ۷َعْن أ اَل  ُمکُر الرِّ

َ
 اْجِتَناُب الَْمَحاِرِم ق

 (2/95: 1407، )کلینی

 شوان رنماز مکر می ۵
ِه  ِبی َعْبِ  الل 

َ
کِر  ۷َعْن أ اَل ِفی َصاَلِة الش 

َ
اَل  ق

َ
َُّه ق نَْعَم الل

َ
ِإَذا أ

 (۳/۴۸۱  ۱۴۰۷)کلیری،  َعلَیک ِبِنْعَمٍة فََصلِّ َرکَعَتیِن 

۶ 
دانشــــش را بــــه اچــــل آن 

 آموزدمی
ْن یْبُذلَهُ ُمکُر اْلَعاِلِم َعَلی ِعْلِمِه 

َ
)مجلسی،  ِلَمْن یْسَتِحقُّهُ  أ

۱۴۰۳  ۲/۸۱) 
 
 

موانع 
 شکر

۱ 
مقایســــــــه صــــــــعودی در 

 چای مادینعمت

ْنیا؛ َفَمْن َم    ْبَراِء ال  
َ
یِ ی أ

َ
ْطَراَفکْم ِإَلی َما ِفی أ

َ
وا أ ْن َتُم  

َ
َو ِإیاکْم أ

ِنَعُم َطْرَفُه ِإَلی َذِلک، َطاَل ُحْاُنُه، َو َلْم یْشَف َغیُظُه، َواْسُ ْصِغَر 
ِهر َواْنُظْر ِإَلی َمْن ُچَو ُدوَنک، َفَ کوَن  ِه ِعْرَ ُه، َفیِقل  ُمکُرُه ِلل  الل 

ِه َماکرًا  ْنُعِم الل 
َ
 (۲۰۹  ۱۴۲۳ای از علما، )ع هِْل
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 سند های انسان شاکرنشانه

۲ 
ـــــــت و  ـــــــ ی از نعم سرمس

ـــایی و مشغول ـــه زیب ـــ ن ب م
 طراوت آن

اِلِث  ِبی اْلَحَسِن الث 
َ
   »۷َعْن أ

َ
ی أ ُهم  ِإنِّ ُلک َشیَر اْلَمِعیَشِة الل 

َ
ْسأ

ُل ِبَها ِإَلیک ِفی  َتَوص 
َ
َوی ِبَها َعَلی َجِمیِ  َحاَجاِتی َو أ

ْ
ق
َ
َمِعیَشًة أ

ْو 
َ
ْطَغی أ

َ
ْن ُتْ ِرَفِری فیها َفأ

َ
ْنیا َو ِفی آِشَرِتی ِمْن َغیِر أ َحیاِة ال  

ْمَقی
َ
َرَچا َعَلی َفأ  (۸۷/۳  ۱۴۰۳)مجلسی، « ُتَق ِّ

 چاتزدیی از نعمدل ۳

ِبی ْن اَل یکَسـَل  ۹عن الر 
َ
ُلَهـا أ و 

َ
اِبِر ِفی َثـاَلث  أ اَل  َعاَلَمُة الص 

َ
ق

ـُه  ن 
َ
ِه َعا  َو َجل  ِْل ْن اَل یْشکَو ِمْن َربِّ

َ
اِلَثُة أ ْن اَل یْضَجَر َوالث 

َ
اِنیُة أ َوالث 

نکرَ ِإَذا کِسَل َفَقْ  َویَ  اْلَحق  َو  َو ِإَذا َمـکا  ِإَذا َضِجَر لَنْم ینَد ِّ الشُّ
ِه   (۶۸/۸۶  ۱۴۰۳)مجلسی،  َفَقْ  َعَصاه ِمْن َربِّ

 روایی

که در ادامـه  ،برای بررسی روایی این مقیاس از رو  روایی مح وا و تحلیل عاملی اس فاده م 
چا و در مرحلـه اول مؤلفـه ،مودر برای بررسی روایـی مح ـوا، کارمراسـانبه ن ایج آن اماره می

 ررا ارزیابی کردن  م هچای ساش هله بع  یویهچا و در مرحنشانه

 هاها و نشانهمؤلفه باره: نظر کارشناسان در ۲جدول 

میانىین  ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ کارشناس
 کل

 ۱۴/۸۷ ۸۵ ۸۵ ۸۷ ۷۵ ۸۷ ۱۰۰ ۹۱ جمع نمرات

 ۹۳/۱ ۱.۸۸ ۱.۸۸ ۱.۹۳ ۱.۶۶ ۱.۹۳ ۲.۲۲ ۲.۰۲ میانگین نمرات

بام ،  ۳توانست تک کارمراسان میثر نمره برای تکح اکو از آنجا که  ۲با توجه به ج ول 
آمـ ه دسـتین نمـرات آنهـا مقـ ار بـهمیانى بارهچم در و تک کارمراسان، تک شصوصچم در 

 رودرچا از دی  کارمراسان به ممار میحاکی از مطلوبیت نشانه

 هایهگوباره : نظر کارشناسان در ۳جدول 
 کلمیانىین  ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ کارشناس

 ۱۸۷.۸ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۲۱ ۲۰۸ ۱۰۹ جمع نمرات
 ۲۲/۱ ۱.۲۸ ۱.۲۸ ۱.۴۱ ۱.۳۳ ۶۹/۰ نمرات میانگین
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و میانىین نمـره چـر  ۳۰۶که ح اکثر نمره تأیی ی کارمراسان  آنجا و از ۳با توجه به ج ول 
چا از دچر ه مطلوبیت یویـهآم ه نشاندستتوانست دو بام ؛ جم  و میانىین بهکارمراس می

ن ایج چر دو مرحله، یویای برشورداری مقیـاس مـکر از روایـی  ،تر برابرایندی  کارمراسان اس
 مح وایی کافی استر

 برای تحلیل عاملی مراحل زیر انجا  م  
بـرداری در چـم مـاشم کفایـت نمونـهچای تحلیل عاملی نشان داد که فر بررسی پیش

نظـر یـرف ن معیـار  ووعیت مطلوبی قرار دارد و چم مـرط کرویـت برقـرار اسـتر وـمرًا بـا در
، مقـ ار مـاشم کفایـت پرسش ۱۰برای چر یویه و حذف  ۶/۰از  MSAبودن ماشم باالتر 

)جکدول  مـ تـر برای تحلیـل عـاملی فراچم زمیرهای یافت و برداری بهبود قابل مالحظههنمون

 ر(3شماره 
 و آزمون بارتلت kmo: ۴جدول 

 مرحله
 kmo مق ار

 بارتلت

 Approx. Chi-Square معراداری آزادی درجه 

 ۰۰۱/۰ ۷۳۸۱ ۱۸۳۸۶.۰۳ ۷۹۸/۰ هایهگوقبل از حذف 

 ۰۰۱/۰ ۶۲۱۶ ۱۶۶۹۸.۲۲ ۸۲۸/۰ هایهگوبعد از حذف 

چا، چای اصلی انجا  پذیرفتر برای تشخیم تع اد عاملچا به میوه مؤلفهاس خراج عامل
عامـل و معیـار  ۲۹ک، اب  ا تحلیل عاملی اب  ایی انجا  یرفت و معیار مقادیر ویژه بـاالتر از یـ

ر در )نمکودار شکماره یک.(پـرج یـا مـش عامـل را پیشـرهاد داد  1،ایریـاهچمواری نمودار سـرد
چای یونایون اس خراج و چای مخ لف، رو چای بع ی تحلیل عاملی با تع اد عاملکومش

س اش ار ساده و درص  واریانیابی به سدرشش عوامل تکرار م  و به رین ن یجه از لحاظ دست
چای اصـلی و دـرشش عـاملی بـه مـیوه مؤلفـهحـل دهقبـول، مربـوط بـه راهمـ ه قابـلتبیین

 ر(5)جدول شماره ییرد می بر را در چاپرسشدرص  واریانس  ۸.۴۵که  ،بود 2واریماکس

                                                      
1. scree plot 
2. varimax 
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 هابرای تشخیص تعداد عامل هایزهر : نمودار سنگ۱نمودار 

 بـه چاپرسـشر در ایـن جـ ول، ودمـدیـ ه می ۵در ج ول مـماره  چاپرسشساش ار عاملی 
بـرای ووـوح  ۰.۳ان  و بارچـای عـاملی کم ـر از ترتیب ناولی از لحاظ بار عاملی مرتـب مـ ه

 ان ربیش ر ج ول، درج نش ه
 ها پیش و پس از چرخش در تحلیل عاملی: واریانس عامل۵جدول 

هاعامل  
 پس از چرخش پیش از چرخش

درص   مق ار ویژه
 واریانس

یانس درص  وار 
 تجمعی

درص   مق ار ویژه
 واریانس

درص  واریانس 
 تجمعی
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 اکسماتریس ساختار عاملی پس از چرخش واریم :۶ جدول

 هاعامل   هایهگو
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 هاعامل   هایهگو
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 هاعامل   هایهگو
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 ییکنیا سرجی و روان انم خصصاز  یچا و مشورت با یکپس از بررسی یویه ،در مرحله بع 
 چا ان خا  م  چای زیر برای عاملعلو  قرآن و ح یث، نا  انم خصصاز 

کردن و تشـکر زبـانی از راز تشکر از مرد   ایرجا به معرای جبران لطف دیىران، با تعریفاب
 سترا آنها

چا و ش اون  را مسبب اصلی آن دانسـ ن؛ کـه ن یجـه آن تشکر از ش ا؛ یعری مراشت نعمت
 تشکر از او شواچ  بودر

عـالوه وم  کمییرف ه است  لطف و توجه مرعم قرار شمولمکر عملی؛ یعری انسانی که م
برای جبران لطـف بر تشکر زبانی از او، نعمت را نیا در جهت روای مرعم مصرف کر  و کاری 

 دچ رمرعم انجا  
چایش را قبـول دارد و آن را ارزمـمر  نظر کمـی و کیفـی دامـ ه روایت؛ یعری، انسان ماکر از

 از آن راوی استر ،برابراین ردان می

چایش را فق  بـرای شـود نخواچـ  و آن را در اش یـار تواناییچا و دچی؛ یعری انسان دام هبهره
 دچ رىران نیا قرار دی

دانسـ ن آنهـا )انکـار وجـود نعمـت یـا انکـار ارز چا یا بـیانکار؛ یعری قبول ن ام ن نعمت
 رارزممر ی آن(

لی یـا مـرعم کردن برای کسی که نعم ی بـه تـو داده اسـت )مـرعم اصـیعری فروتری تواو ؛
 رکریمود ب ون تکبر لطف او را جبران م ن برای کار او که سبب میارز  قائل باواسطه( و

حـ  و افراطـی بـه مادیـات و فریف ـٔه مادیـات و تجمـالت  از یرایی؛ یعری توجه بـیشمادی
 دنیایی م ن که مرجر به مقایسه شود با دیىران در مادیات مودر

 مون ر مر چای ما بهرها و دام هچچم لی؛ یعری تال  برای ایرکه دیىران نیا از نعمت
چا و افـرادی کـه بـرای او مفیـ  چسـ ر  نىـاه نظر  یعری انسان در تشخیم نعمت وسعت

چا و افـراد نظرانه ن ام ه بام  بلکه با ریابیری و ظرافت نىاه، بسیاری از دامـ همح ود و ترد
 یاار آن بام ر و سپاس ببیر مفی  اطرافش را 
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 اعتبار

چا بـا چـا، میـاان چمسـانی درونـی یویـهمقیاسچر یک از شردهاع بار مقیاس در برای بررسی 
بـه دسـت آمـ  و آلفـای  ۸۹۵/۰اس فاده از آلفای کرونباخ محاسبه مـ ر آلفـای کـل مقیـاس 

 م ه استر آورده ۷چا نیا در ج ول مقیاسشرده

 خهای آزمون شکر بر اساس آلفای کرونبایاسمقهمسانی درونی خرده  :۷جدول 

 آلفای کرونباخ مقیاسشرده
 ۸۹۶/۰ از مرد  شکرتابراز 

 ۸۹۰/۰ تشکر از ش ا
 ۸۶۵/۰ یمکر عمل
 ۸۵۶/۰ روایت

 ۸۳۴/۰ یدچبهره
 ۷۶۱/۰ انکار

 ۷۰۵/۰ تواو 
 ۷۴۲/۰ یرایییماد

 ۵۹۶/۰ چم لی
 ۶۳۴/۰ وسعت نظر

دچر ه قبول و نشـانچا قابلچا در تما  عاملچمسانی درونی یویه بیریم،ییونه که مچمان
 اع بار این مقیاس استر

 های جانبییافته

چـای مـکر بـا سـن، فقـ  مقیاس، در بررسـی چمبسـ ىی شرده۸با توجـه بـه جـ ول مـماره 
 چمبس ىی عامل نه و ده معرادار چس ر ر
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 های شکر با سنمقیاس: جدول همبستگی خرده۸جدول 

 معراداری چمبس ىی با سن مقیاسدهشر  ردیف معراداری چمبس ىی با سن مقیاسشرده ردیف
 ۱۵۰/۰ -۰۸۳/۰ انکار ۶ ۵۸۴/۰ ۰۳۲/۰ ابراز تشکر از مرد  ۱
 ۰۹۳/۰ ۰۹۷/۰ تواو  ۷ ۱۳۰/۰ ۰۸۸/۰ تشکر از ش ا ۲
 ۰۹۸/۰ -۰۹۶/۰ یراییمادی ۸ ۱۴۹/۰ ۰۸۴/۰ مکر عملی ۳
 ۰۰۱/۰ ۲۱۴/۰ چم لی ۹ ۱۴۵/۰ ۰۸۵/۰ روایت ۴
 ۰۲۲/۰ ۱۳۲/۰ ت نظروسع ۱۰ ۲۹۶/۰ -۰۶۱/۰ دچیبهره ۵

چـای مقیاس(، نشان داد تفـاوت زن و مـرد در شردهP=0.001؛ F=3.154« )مانوا»آزمون 
؛ F= 5.293« )روـایت»معرادار اسـت و میـانىین « وسعت نظر»و « یراییمادی»، «روایت»

P=0.022 وسـعت نظــر»( و( »F= 5.402؛ P=0.021 در آقایــان و میــانىین )«یراییمــادی »
(F=4.93 ؛P=0.027در شانم )چا بیش ر استر 

چـای چـا در عامل( نشان داد میـان مجـرد و م أچلP=0.001؛ F=3.521« )مانوا»آزمون 
(، P=0.005؛ F=7.949) «مــــکر عملــــی»(، P=0.001 ؛F=15.068) «تشــــکر از شــــ ا»
 «نظــر وســعت»(، P=0.001؛F=13.067) «چمــ لی»(، P=0.002؛ F=10.218) «روــایت»
(F=4.857 ؛P=0.028 ،)«انکــــار( »F=4.155؛ P=0.042 و )«یراییمــــادی» (F=4.220؛ 

P=0.041 مـکر »، «تشـکر از شـ ا»( تفاوت معرادار وجود داردر به ایـن صـورت کـه میـانىین
در افراد م أچل بیشـ ر از مجردچـا و میـانىین « نظر وسعت»و « چم لی»، «روایت»، «عملی

چـا بـود؛ الب ـه دـون ایـن دو عامـل مرفـی کم ـر از مجرد چـام أچل« یراییمـادی»و « انکار»
 چا از مجردچا ماکرترن رم أچل یفت توانچس ر ، می

 بحث

 چـایچای پژوچش حاور عالوه بر اثبات امکان سـاشت مقیـاس مـکر مب رـی بـر آموزهیاف ه
 قبول، دربردارن ٔه نکات زیر نیا چست اسال  با روایی و اع بار قابل

 عریف مـکر بـه سـه بعـ  مـراشت، چیجـان و رف ـار امـارهم فکران علم اشال  در تبیش ر 
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  یفـتتوان عاملی، می ان ر در ایرجا عالوه بر تأیی  این داردو ، با توجه به ن ایج تحلیلکرده
چای جام  آن(؛ روایت از مکر صف ی اشالقی و م وقف بر مراشت نعمت )به چمراه مص ا »

دچی است که با رف ار نه به دیىران و احساس بهرهچا؛ تواو  در برابر مرعم؛ نىاه چم ال دام ه
یرایــی دو مــان  بــار  چمچــون انکــار و مــادی چــاتعــ ادی از نىر  رمــودمــاکرانه ابــراز می

چا با برشی از پژوچش ر این نک ه«چای مکر در زن یی ناسازیارن مکریااری چس ر  که با جلوه
 ر(2004 پترسون و سلیگمن،)چمسو است 

 بـه ،ی است که با توجه به بهرٔه وجـودی چـر موجـود، م غیـر شواچـ  بـودنسب یصف  ،مکر
ای از این صفت دارنـ ؛ ک ا  بهره چا نیا چرن است و انساناجمله ماکر  ای که ش اون  ازیونه

، (1392)ساالروند، ح ی ایر قائل مویم که در برشی حیوانات پیشرف ه چم این صفت وجود دارد 
 تری از مکریااری چس ر ردرجه وعیفبای  بىوییم آنها دارای 

مرظـور از آن رابطـه  مرظور رواب  بین فـردی اسـت و یـاه یوییم ویاچی از مکر سخن می
توان تمایای بین مکریااری بین ، میداردستر چردر  مکر مفهو  رومن دیری ا انسان با ش ا

و معرفـت  یسـتن فردی و مکریااری از ش اون  در نظر یرفتر معرفت، فق  مربوط به ش اون 
 1ر(1381اربلی، )آی    نیا الزمه مکر به حسا  میکراحسان چر کسی که به انسان احسانی 

مکریااری عالوه بر ماایایی که در زن یی مادی انسـان دارد آثـار و برکـات اشـروی نیـا بـه 
 چمراه داردر

کـه  2(1404حرانکی، شکعبه ابن)نظر از این آثار، شود فضیلت مکر صفت باارزمی است  صرف
ایجاد یا افاایش احساسـات  برایچای آموزمی ـ روانی و ح ی درمانی، توان  در ومن بس همی

 ردمواس فاده  یاارانهسپاس

کردن از شـ ا یـا دانسـ ن آن اسـتر ایـر کسـی تشـکر کی دیىر از مق مات ق ردانی، الز یـ 
 دیىران را الز  ن ان ، به اح مال کم ری مکریااری شواچ  کردر

                                                      
 . َو ِمْن ُشکِرِه )اْلَمْرِء اْلُمْؤِمن( َمْعِرَفُة ِإْحَساِن َمْن َأْحَسَن ِإَلیِه.1
َعَم َمَتاٌ  َوالِشکَر ِنَعٌم َو . 2 نَّ النا

َ
ِتی َأْوَجَبِت الِشکَر ِْل ْعَمِة الَّ اکُر َأْسَعُد ِبالِشکِر ِمْنُه ِبالنا  ُعْقَبی. الشَّ
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چـای شـود مطـابق اسـت؛ بـ ین معرـا کـه انسـان از نعمت تب مکرکر عملی یکی از مرام
چایش برای رسـی ن روای مرعم اس فاده کر ر روای ش اون  در این است که انسان از دام ه

چـی اال  چاییـن امـر مسـ لا  عمـل بـه دسـ ور بهـره ببـردر اسـعادت و کمـال  ،چیبه قر  اال 
ــا  ــا دادن)انج ــر  محرم ــات و ت ــا واجب ــاالتر انج ــب ب ــر   دادنت و در مرات ــ حبات و ت مس

 مکروچات( استر

بــوس بامــ ر لبخرـ  بــر روی لــب توانــ  بىویــ  مـن شومــحالم ولــی چمیشـه عانسـان نمی
کرر ه مادی درونی استر ایر این ترجمان بیرونی نبام ، حالت درونی کافی نیستر حس بازیو 

بام ر ق ردانی انسـان مـاکر چـم بایـ  در درون انسان شومحال بای  در بیرون چم بروز دام ه 
چای مذچبی رمـ  یابـ ، عواطـف و رف ارچـای یاه مراشت بیرون ظهور و بروز دام ه بام ر چر

 ر(1387)کاویانی، مذچبی نیا رم  شواچ  یافت و بالعکس 

چای مـاکر در جامعـه موجـب افـاایش رف ارچـای مثبـت و کـاچش رف ارچـای وجود انسان
در پژوچشـی کـه پ رسـون و  1مودرفردی در آن جامعه میاب  نابهرجار بینبرانىیا و رو جرجال

  درین آم ه استان  آورده هاهای منش و فضیل توانمندیسلیىمن در ک ا  

کن  فردی کمک میتواه ی واود دارد کش ق ردانی اش مهار رفتار مخرب میان
گزاری ز سپاسفردی اپیام های میانااره . اطالعات کمی در(1984 2)بارون،

ای اس  کش ااراز رفتش، ای  فرض معقوالنش هم حال روی ای  واود دارد. اا
)پترسون و حیاتی اس   ،ق ردانی ارای موفقی ، پیشرف  و روااط درازم ت

 .(2004سلیگمن، 
چای ماکر با برشورداری از وسعت دی ، یونه تبیین کرد که انسانتوان ادعای فو  را اینمی
چایی مانر  از دام ه کومر می دانر  و با مکر عملیچای شود میامعه را واسطه دام هافراد ج

فردی هـا اسـ فاده و از رف ارچـای میـانآنیررسـانی بـه بـرای شسالم ی، ق رت، زبان و ثروت، 
یرایی در ایــن پــژوچش چــای روــایت، تواوــ ، چمــ لی و مــادینابهرجــار دوری کررــ ر عامل

                                                      
 (.13اند )سبأ: شده است که شکرگزاران کمه این نو  شکرگزاری بسیار دشوار است. لذا در قرآن اشاره . البت1

2. Baron, R. A.   
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را تبیین کرر ؛ یعری انسان ماکر با دام ن این عوامل، کم ر ددار تـرش توانر  این موووع می
و اسـت برشوردار  بیش ریمود و در صورت ایجاد ترش و تعار ، از شودکر رلی ببا دیىران می
 دچ ردیىران از شود نشان می بارف ار به ری 

دارد؛ و جالب مراش ی در مکر وجود روان ایچس هعروان  در پژوچش حاور، ابراز مکر به
آمـ ه اسـتر پـس صـرف مـراشت نعمـت و مـکر  دست عروان اولین عامل به این است که به

روابــ   توانــ  در ارتقــای کیفیــت مــؤثرمــراش ی و درونــی نعمــت کــافی نیســتر ایــن نک ــه می
بخشـ ر چـا را بهبـود میبام ر ابراز مکر، میاان و کیفیت این ارتباط فردی کاربرد دام همیان
رف اری دهار یا  برای یادییری ق ردانی طراحـی کـرده اسـت کـه ـ  با رویکردی مراش ی 1میلر

 ر(همان)است « بریردان ن احساسات درونی به رف ار بیرونی»یا  دهار  آن 

بـه چمروعـانش و  کومـ می، انسـان مـاکر «چمـ لی»و « دچـیبهره»با توجه به دو عامل 
نـوعی دیىـران را در  بـه کـرده،ا دارد کمـک هـآنتری بـا شصوص کسانی که رابطـه نادیـکبه

چایش مــریک کرــ ر ایــن جربــه از مــکریااری را در نظــری کــه مکالــه و چمکــارانش دامــ ه
قـوی بـه قـ ردانی  چایی از افراد با یـرایشداده»یوی   ر مکاله میدی توان ان  نیا میکردهبیان

یار یـاار، رف ارچـای جامعـهپاسها در یک ماه یذم ه نسبت به افراد کم ـر سـوجود دارد که آن
الحسره، ابراز دلسوزی و غمخواری، چم ردی و حمایت عاطفی( انجـا  بیش ری )مانر  قر 

 ر(همان) «ان داده

 یتوان یفت میاان مـکریااری انسـان ریابیرـیقین می، به«وسعت نظر»با عرایت به عامل 
نظر و محـ ود بـه ی که نىاه ترـدکس بیر  بامود میکه به او میرا چم ترین لطفی کودک که

وا ِنْعَمـَت »توان  معرای آیه چا دارد یکسان نیستر با این دی  است که انسان میدام ه َو ِإْن َتُع  
ِه ال ُتْحُصوچا بـرای »را با تما  وجود در  کر ر به یف ه پ رسـون و سـلیىمن،  (37)ابراهیم: « الل 
کـردن در زن یی نیاز است که ب ون آن، حس ایان از یس ردهیااری، به دشماحساس سپاس

نهایـت، توانـایی  دچر  دموار استر درچایی که دیىران برای بهبامی کسی انجا  میمشارکت
                                                      
1. Miler, T.  
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عروان یک چ یه، برای ایجاد حس ق ردانی وـروری  در  عراصر در زن یی شود یا دیىری به
 ر(2004)پترسون و سلیگمن،  «رس به نظر می

م ه است که برای افاایش ق ردانی بایـ  افکـار  ی میلر به این نک ه امارهادر رو  م اشله
چای ر بـا توجـه بـه یاف ـهیـرددیاارانـه جـایىاین آن و افکـار سـپاس مـود ناسپاسی مراسایی

 ان  از د عبارتمومیپژوچش حاور، افکاری که موجب ق ردانی 

 ر(م ه است اماره چا )که در عامل دهار  به آندانس ن تما  دام هارزممر 

رمود(چای دیىران )که از عامل چش م فهمی ه میچای شود نه بر دام هتمرکا بر دام ه 

)ردیىران را الیق دریافت محبت دی ن )عامل پرجم و نهم 

)ردام ن تفکر دیری و معروی نه تفکر ماتریالیس ی )عامل چش م 

دچر ، کم ر کم ری به کاالچای مادی مییاار اچمیت افراد سپاس» (1984)به یف ٔه بارون 
ررر کررـ  چای مادی، دربـاره موفقیـت شـود و دیىـران قضـاوت توجه به دارایی اح مال دارد با

یااران، نسـبت بـه افـراد کم ـر ررر و سپاس حسادت آنها از حسادت افراد ثروتمر  کم ر استر
)بکارون،  «یذارنـ به امـ را  می یاار، به اح مال بیش ر اموال شود را با دیىر اقوامشانسپاس

توان یفت، افراد ماکر با دی  وسی  ر در این پژوچش نیا با توجه به عامل چشت و ده می(1984
نکـردن شـود بـا افـراد مـادی و مقایسـه چایها به دامـ هآننکردن و مح ود چانسبت به دام ه

چای شـود رـ  و از دامـ هدانبخ ی و برشـورداری را فقـ  در مادیـات نمیثروتمر ، معیار شو 
 راوی چس ر ر

یذاری آنها بیشـ ر از یااران کم ر و ام را که حسادت سپاسرا، مای  ب وان اع قاد بارون 
بام ، حسادت  ثروتمر ان است، با عامل نهم توجیه کرد؛ یعری ایر نىاه چم النه وجود دام ه

ترها حسـادت بیر ، نـهران را میچای دیىمعرا ن ارد؛ دون انسان با درین نىاچی، وق ی دام ه
چایش را در اش یار مودر با چمین نىاه است که انسان ماکر دام هکر  بلکه شومحال مینمی

 چایش مریک مون رها نیا در دام هآنیذارد و دوست دارد دیىران می

ــا ــاز وجــود ب ــق انجــا  مــود، ب ــژوچش دقی ــن پ چــم  ایرکــه ســعی مــ  مراحــل اجــرای ای
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 که برای تعمیم ن ایج آن به دیىر اقشار جامعه بای  به نکات زیر توجه کرد رد داچایی مح ودیت
بـا بررسـی آن بـه نکـات ب وان در این پژوچش مراب  روایی اچل سرت بررسی نش ، مای  ر ۱

 مراسی ماکر دست یافترج ی ی برای نشانه

چای دیىـر ونهنمدرباره الز  است  رجامعه آماری این پژوچش مح ود به دانشجویان بودر ۲
 رکردرعایت را رو برای تعمیم ن ایج آن بای  جانب اح یاط این از ردموجامعه نیا اجرا 

از دانشجویان با محقق چمکاری نکرر  و برشی از  بسیاریچا سبب م  تع اد یویه ر کثرت۳
 ایـن تعـ اد نمونـه وارد چـای ر چردرـ  دادهکرررا با شس ىی و ماللت تکمیل  نامهپرسشآنها 
 یرف ه م ه بود نبام ر نظر یونه که دراما سبب م  حجم نمونه آن ،نش 

 گزاریسپاس

مراسـی دانشـىاه قـرآن و حـ یث، کارمراسـان و یـروه روان دانا اسـویژه به اس ادان،از چمه 
 رکریمصمیمانه تشکر می کردن دانشجویانی که در تهیه این مقیاس به محققان کمک 

 منابع

 قرآن کریم.
شناسژی و روان، در: «نقا احساَ قـدردانی در رضـایت از زنـدگی. »الف( 1389)یی، ناصر آقابابا

 .۵2-39، ص3، ش3َ رین،
ـ  ۵1، ص22، شنامه ابژالرفصل، در: «قدردانی؛ هیجانی اخالقی. »ب( 1389)آقابابایی، ناصر 

۶8. 
حقیـق: ت، ۷شژرح األباژار فژی فضژائل األئمژة األر ژار. (1409)ابن حیون، نعمـان بـن محمـد 

 محمدحسین حسینی جاللی، قم: جامعه مدرسین، چا  اول.
قـم: جامعـه مدرسـین،  ،۹تحف العنو  عن    الرسو . (1363)ابن شعبه حرانی، حسن بن علی 

 چا  دوم.
 ، قم: دار الذخائر، چا  اول.م ج ال عوات و من ج العاارات. (1411)ابن طاووَ، علی بن موسی 

هاشـم، )ط القدیمـة(، تبریـز: بنی کشف الغمژة فژی معرفژة االئمژة. (1381)اربلی، علی بن عیسی 
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 الطبعة االولی.
هـای اسـالم، . ساخت و اعتباریابی مقیاَ شـکر بـر اسـاَ آموزه(1394)بدی، مهدی باقری آغهه

گرا، استاد راهنما: محمود گلزاری، شناسی اسالمی، گرایا مثبتنامه کارشناسی ارشد روانپایان
 امرز سهرابی، قم: دانشگاه قرآن و حدیث.استاد مشاور: فر

 ، بیروت: اعلمی، الطبعة االولی.مصااح الشریعة(. 1۴00) ۷جعفر بن محمد
قـم: مدرسـة  نزشژة النژاظر و تنایژه الخژارر،. (1408)حلوانی، حسین بن محمد بن حسن بن نصر 

 ، چا  اول.۷اإلمام المهدی
نامـه پایان هـای اسـالمی،نی مبتنـی بـر آموزهنامه قـدرداساخت پرسا. (1392)ساالروند، ابراهیم 

شناســی بــالینی، اســتاد راهنمــا: محمدرضــا احمــدی، اســتاد مشــاور: کارشناســی ارشــد روان
 پژوهشی امام خمینی. ـ محمدرضا موسوی نسب، قم: مؤسسه آموزشی

تهـران: جهـاد  ،.16SPSSافژزار  مژاری راشنمژای نر . (1388) صادقی، علی؛ پـورکریمی، فاطمـه
 نشگاهی.دا

، قم: دفتـر انتشـارات اسـالمی )وابسـته بـه ترجمه تفسیر المیزان. (1374)طباطبایی، محمدحسین 
 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم(، چا  پنجم.
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