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خالصه 
ايراني با -ساخت و اعتباريابي مقياس شكرگزاري اسالمي ،هدف اين تحقيق :مقدمه

طراحي شد  ايبه گونهاين مقياس . ارچوب اسالمي در فرهنگ ايراني بودهتكيه بر چ
  .  گيري كنداندازه ،قرآن و سنت يمبنا برشكرگزاري را  ،كه به طور خاص

 ماه سال تحصيلي گاه شيراز در تيردانشجوي دانش 280 تعداد: كارروش
شركت در از چهار خوابگاه دانشجويي به صورت تصادفي ساده براي  1391-1390

به منظور تعيين ساختار عاملي مقياس از روش تحليل  .اعتباريابي مقياس انتخاب شدند
 هاصلي چرخش داده شد يها عاملعاملي اكتشافي استفاده شد و پس از آن تحليل 

  . مورد استفاده قرار گرفت

گويه باقي  26گويه حذف و  24گويه،  50از مجموع  ،در تحليل عاملي :هايافته
). اخالقي، دروني و افعالي يها اسيمقخرده( سه عامل استخراج شد ،تينهادر ماند و 
و بك  هاي افسردگينامهبه ترتيب با پرسش همگراي اين مقياسواگرا و روايي 
، >001/0P(و در جهت مورد انتظار بود بخش رضايتهاي مذهبي مسلمانان، نگرش

67/0-=r ،001/0P< ،59/0=r .(و  ايراني-اسالمي مقياس شكرگزاري 
آلفاي كرونباخ براي (مطلوبي برخوردار بود  از همساني دروني هاي آنمقياسخرده

  ).بود 78/0گويه  26

ايراني يك مقياس كوتاه، معتبر، پايا و -مقياس شكرگزاري اسالمي :گيرينتيجه
 . باشد يمايراني -قابل كاربرد در فرهنگ اسالمي
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Original Article 

Development and validation of the Islamic-Iranian gratitude questionnaire 
(IIGQ) in Iranian undergraduate students 

Abstract 
 Introduction: The objective was to develop and validate 
an Islamic-Iranian Gratitude Scale (IIGS) on the basis of an 
Islamic framework in Iranian culture. We designed this 
scale specifically to reflect the nature of gratitude according 
to Quran and Sonat. 
 Materials and Methods: Two hundred and eighty 
university students were selected from four dormitory 
buildings via simple random sampling on June 2011-2012 
academic year in order to be participated in the validation 
phase. In order to determine the structure validity of the 
scale, explanatory factor analysis was used. Thereafter the 
analysis of rotated main components was used. 
 Results: In consequence of factor analysis, from a total of 
50 items, 24 items were omitted and 26 items remained in 
the scale. Finally, three factors were extracted (moral, 
internal, operational subscales). Divergent and Convergent 
validity with Beck Depression and Islamic attitude 
questionnaires were also shown to be satisfactory (r=0.67, 
P<0.001, r=0.57, P<0.001 respectively). The IIGI and its 
subscales had good internal consistency (Cronbach's alpha 
coefficient for all 26 items=0.87).  
 Conclusion: The IIGI is a brief, valid, reliable and feasible 
measure of gratitude for use in the Iranian Islamic culture. 
 

Keywords: Gratitude, Factor analysis, Reliability, Scale, 
Validity  
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  مقدمه
هاي لفهوم از يكي عنوان به 1شكرگزاري شناسي،روان متون در
ي اخير توجه محققان را به ها سالنگر در شناسي مثبتروان

شكرگزاري براي داللت بر  يسازه). 1(خود جلب كرده است 
مفاهيم متعددي به كار رفته است، از جمله قدرداني از 

هاي خود، حيرت از ي ديگران، قدرشناسي از داشتهها يكين
ي جهان، انجام مناسك شكرگزاري، تمركز لحظه به ها يشگفت

ي ها نعمتهاي مثبت زندگي، توجه به فناپذيري لحظه بر جنبه
شكرگزاري به ). 2(وقايع با اتفاقات بدتر  يجهان و مقايسه

عنوان نوعي هيجان، يك صفت شخصيت، يك فضيلت 
اخالقي، يك عادت، نوعي بازخورد يا نگرش و يك پاسخ 

 . بندي شده استاي طبقهمقابله

گيري صفت شكرگزاري يا گرايش به شكرگزاري بر جهت
 زندگي به سمت توجه و قدرداني نسبت به اتفاقات مثبت در

به عنوان يك فضيلت اخالقي، ). 2( شود يمزندگي اطالق 
تجربه و ابراز شكرگزاري، ارتباطات سودمند را بين افراد 

تر رفاه جامعه را افزايش و در سطح گسترده دهد يمتوسعه 
چند كه در زندگي ممكن است تجارب مختلفي  هر. دهد يم

س احساس شكرگزاري را برانگيزند، به طور معمول اين احسا
كه شخص از سوي فردي ديگر نوعي  شود يموقتي برانگيخته 

احسان و نيكي را ادراك كند بدون اين كه لزوما شايستگي 
. دريافت آن را داشته باشد يا آن را كسب كرده باشد

شكرگزاري به عنوان گرايش فرد براي قدرداني از نيكي و 
كه محصول تالش خود فرد  رود يماحسان با ارزشي به كار 

ي از يك نعمت همراه با اين ور بهرهادراك ). 3(يست ن
ي او از آن نعمت است ور بهرهبرداشت كه فرد ديگري مسبب 

  .كند يماحساس شكرگزاري را ايجاد 
كه شكرگزاري در بهزيستي  اند دادهتحقيقات گذشته نشان 

، )6( بيني رضايت از زندگي، پيش)4،5(رواني و جسماني 
دهي روابط بين و شكل) 7( اجتماعي افزايش رفتارهاي سودمند

در تحقيقات همبستگي، ). 8(ثر بوده است وفردي با سايرين م
شكرگزاري با طيفي از عواطف مثبت مانند اميدواري، 

،كيفيت ذهني و طول مدت )9( بخشايش، برانگيختگي، غرور
                                                 
1Gratitude 

كمتر  يخواب بهتر و نهفتگي خواب و اختالل عملكرد روزانه
اي منفي بين از سوي ديگر، رابطه. اده استارتباط نشان د) 10(

در ). 11( و شكرگزاري گزارش شده است تنشافسردگي، 
مقدم و گلزاري گزارش دادند ايران نيز لشني، شعيري، اصغري

عواطف مثبت و شادكامي را  تواند يمكه راهبردهاي شاكرانه 
 يكلمه ،در متون ديني). 12( در افراد بهنجار افزايش دهد

شناخت و آگاهي از  يلفهوسه م يشكرگزاري دربردارنده
يا ) كالمي(نعمت، قدرداني از صاحب نعمت به صورت آشكار 

درست و بهينه از نعمت در مسير  يو استفاده) باطني( ناآشكار
 . )13( باشد يمدهنده از او خواسته است، كمالي كه نعمت

و روايات  قدر اهميت دارد كه در آيات اين مفهوم ديني آن
ي مختلف مورد اشاره قرار ها تيموقعو در  دفعاتمختلف به 

ي مختلفي از ها بشارت ،گرفته است و به بندگان شكرگزار
ها و  از نعمت يبرخوردار جمله هدايت به راه راست و

، تداوم )122و  121 اتيآ ،نحلي سوره( ييايدن يها يكين
، )16و  15 ياتو سبأ آ 112ي هيآ ،نحلي سوره(نعمت 

خداوند  اتيدرك آ، )7 يابراهيم، آيهي سوره(افزايش نعمت 
 5 يهيآ ،ميابراهي سوره(آن  ااز مبد يينور و روشنا افتيو در

 ،زمري سوره( يخداوند تيرضا) 31 يهيآ ،لقماني سورهو 
و  15 ياتآ ،احقافي سوره(طاعات و اعمال  يقبول ،)7 يهيآ

 آيات ،قمري سوره( ياله از خشم و عذاب يينجات و رها ،)16

 و 120 اتيآ ،نحل يسوره(  كمال ريمس در گرفتن قرار ،)35 و 34
به ( )40هيآ ،نملي سوره( ياله يها شيآزما در تيموفق و )121

گيري مفهوم براي اندازه. داده شده است )14نقل از 
مقياس خاصي  ،شكرگزاري به معناي اسالمي و ديني آن

تعاريفي كه در سطور  بر حسببا وجود اين، .ساخته نشده است
يي براي ها اسيمقغربي به عمل آمد،  شناسان روانفوق توسط 

به طور  ها آنسنجش شكرگزاري ساخته شده است كه مضامين 
غالب در جهت سنجش سپاسگزاري يا قدرداني از افراد يا 

اين  ياز جمله. نندرسا يماشخاصي است كه خيري را به فرد 
 2اي شكرگزاريگويه 6 ينامهپرسش به توان يم ها اسيمق
)GR-6 ()15( 3اي قدردانيگويه 57، مقياس ) مقياس خرده 8با

                                                 
2Gratitude Questionnaire  
3Appreciation Scale  
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اي سپاسگزاري، شكرگزاري و گويه 44و آزمون ) 16(
 ينامهپرسش. اشاره كرد) 17( )مقياسبا سه خرده( 1قدرداني

كيد دارد و اعاطفي شكرگزاري ت يشكرگزاري بر تجربه
فراواني و شدت تجارب شكرگزاري  بر حسبشكرگزاري را 

 زنديانگ يمشكرگزاري را بر  يو طيف وقايعي كه عاطفه
شكرگزاري  از ترگسترده مفهومي ،قدرداني مقياس .كند يم ارزيابي

احساس احترام و  -2ها، شتهدا -1: و ابعاد آن شامل سنجد يمرا 
 هايمقايسه- 5 كنوني، يلحظه-4 مناسك،-3 ،دين

قدرداني  -8 و بدبياري/فقدان-7 شكرگزاري،- 6 اجتماعي،/فردي
در آزمون شكرگزاري، . باشد يماز ارتباطات بين فردي 
  :ي زير وجود داردها اسيمقخرده ،سپاسگزاري و قدرداني

در . كاميابي-3قدرداني ساده و -2قدرداني از مردم، - 1
از لحاظ نظري دوازده بعد را براي مفهوم  ها اسيمق، اين مجموع

 ،2جوزف و استوارت بي، مالت وود، .كنند يم مطرح شكرگزاري
همبستگي دروني دوازده مقياس فوق را با استفاده از روش 

ييدي مورد آزمون قرار دادند و به اين نتيجه اتحليل عاملي ت
تقليل  به يك عامل توان يمي فوق را ها اسيمق تمامرسيدند كه 

  ). 18( چندعاملي نيست ييك سازه ،مفهوم شكرگزاري و داد
نتيجه گرفت كه  توان يمبررسي ديدگاه علماي اسالمي  از
شناخت و عاطفه  يلفهوغربي، دو م شناسان رواننيز مانند  ها آن

با وجود اين، در اين . دانند يمدخيل  ،را در مفهوم شكرگزاري
 . مطرح كرد توان يمزمينه اختالف نظرهايي را نيز 

 يمفهوم شكرگزاري به رابطه يدر ديدگاه اسالمي، ريشه
 تمام ااصلي و سرمنش يدهندهگردد كه نعمتانسان با خدا برمي

من به اين مفهوم دست وتنها وقتي كه انسان م. ستا ها نعمت
. يافت، شكرگزاري او در ساير موارد نيز معنا پيدا خواهد كرد

داني و شكرگزاري از بندگان خداوند كه از اين ديدگاه، قدر
الزم و  اند بودهي خداوندي به انسان ها نعمترساندن  يواسطه

ي ها نعمتنيز خود از  ها آناز اين حيث كه  .ضروري است
به نوعي شكرگزاري از  ها آنخداوند هستند و شكرگزاري از 

از هرگونه  ها انسانبا وجود اين، در متون ديني . خداوند است
نهي  ،بد و بندگي و كرنش در مقابل بندگان منعم خداوندتع

                                                 
1Gratitude Resentment and Appreciation Test  
2Wood, Maltby, Stewart and Joseph 

ستوده  ،همتاو تنها بندگي و كرنش در مقابل خداوند بي اند شده
از سوي ديگر، در ديدگاه اسالمي شكرگزاري به . شده است

عنوان نوعي تمايل فطري در انسان قلمداد شده است كه وقتي 
طري گرايش دارند به طور ف كنند يمنعمتي را دريافت  ها انسان

در مقابل دريافت نعمت شكرگزاري نمايند، در حالي كه در 
  شناسي غربي هنوز مفهوم شكرگزاري به طور دقيقيروان
بندي نشده است و همان گونه كه قبال ذكر شد به عنوان طبقه

به آن  ،يك هيجان، صفت شخصيتي، نگرش و بازخورد
 . پرداخته شده است

 يالزمه ،شكرگزاري ،اسالمي اين در ديدگاه عالوه بر
من وانسان م. سعادت و رستگاري و يك ضرورت رشدي است

اي از تعالي رسيده باشد كه در برابر كسي است كه به مرتبه
همتا ند بياوهاي الهي هميشه و همه جا شكرگزار خدنعمت
انفال اين گونه بيان شده  يسوره 45 ياين معنا در آيه. باشد
ايد، چون با گروهي برخورد ايمان آورده اي كساني كه: تاس
كنيد، پايداري ورزيد و خدا را بسيار ياد كنيد كه رستگار مي

  ).19(شويد 
 ،هر چند كه مفهوم شكرگزاري به مفهوم اسالمي آن

شناسي دارد، از اشتراكاتي با مفهوم شكرگزاري در متون روان
اين دو مفهوم را يكسان  توان ينمي نظري ها بحثلحاظ 
از سوي ديگر، در متون ديني نيز ديدگاه نظري . دانست

 . اي از مفهوم شكرگزاري مطرح نشده استيكپارچه

ضرورتي ندارد كه منتظر تشكيل  ،براي توليد علم اسالمي
و  يك ديدگاه نظري منسجم در مورد مفهوم شكرگزاري باشيم

  توان بر اساس محتويات آيات و روايات به تدوينمي
هايي براي سنجش مفاهيمي مانند شكرگزاري نامهپرسش

گاه با بسط نظري و تجربي اين مفاهيم براي  پرداخت و آن
به همين دليل، در تحقيق حاضر . تالش كرد ،توليد علم اسالمي

ي آيات و روايات ها داللتتالش شده است كه تا با استفاده از 
  مختلفي كه در مورد شكرگزاري به ما رسيده است،

اي براي سنجش مفهوم نظري شكرگزاري از ديدگاه نامهپرسش
  ي مختلفها روشاسالمي تهيه شود و با استفاده از 

ساختار عاملي، روايي و پايايي آن مورد بررسي  ،سازيآزمون
   .قرار گيرد
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  كارروش
دانشجويان ساكن در  تمامآماري اين تحقيق شامل  يجامعه
شيراز در تير ماه سال هاي پسرانه و دخترانه دانشگاه خوابگاه

  .دختر بود 3060پسر و  3300به تعداد  1391
 در تحصيل به شاغل دانشجوي نفر 300 ي پژوهش شاملنمونه

كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا بود كه از  مقاطع
گيري تصادفي ساده انتخاب ي خوابگاه با روش نمونهها اطاق
  .شدند

هايي كه قرار بود مورد حجم نمونه با توجه به تعداد گويه 
نفر  6و براي هر گويه ) گويه 50(تحليل عاملي قرار گيرند 

ي شكرگزاري به آيات و نامهي پرسشبراي تهيه. انتخاب شد
 ها توسط محقق، روايات مربوطه مراجعه و بر اساس محتواي آن

 ها نيز بر اساس استنباطبرخي از گويه. هايي طراحي شدگويه
راحي شد كه توسط علماء و فضالي حوزه محقق از متوني ط

ها اي از اين گويهنمونه. شكرگزاري نوشته شده بود يدر زمينه
  .درج شده است 1جدول  ها در و منابع استخراج آن

 
 

 اند شكرگزاري كه بر اساس آيات استخراج شده ينامههاي پرسشاي از گويهنمونه - 1جدول 

  گويه   منبع  ي آيه يا حديثامحتو
به جا آوريد، هرچند كه شمار كمي از)اين همه نعمت را(اي آل داوود شكر 

  !بندگان من شكرگزارند
سبا،يسوره
 13 يآيه

  )معكوس. (ام از خيلي چيزها محروم هستم در زندگي -2
  .كنمشوم، شكرگزاري ميوقتي از نعمتي برخوردار مي -8

از هر سو فراوانيشروز]و[را مثل زده است كه امن و امان بود يخدا شهر
 كردند و خدا هم به سزاى آن يخدا را ناسپاس يها نعمت] ساكنانش[پس  رسيد يم

 .آن چشانيد] مردم[دادند طعم گرسنگى و هراس را به  چه انجام مى

نحل،يسوره
  112 يآيه

  .وقتي در زندگي آرامش دارم، شكرگزار آن هستم -1
  .نعمت بزرگي است ،معتقدم زندگي كردن در صلح و آرامش -48

اورا براى]خود[آسا آنان را فرا گيرد خدا را بخوانند و اعتقادچون موجى كوه
رو  چون نجاتشان داد و به خشكى رساند برخى از آنان ميانه] لى[خالص گردانند و

  .كند انكار نمى يهاى ما را جز هر خائن ناسپاس هستند و نشانه

لقمان،يسوره
  32 يآيه

توانم شكرگزاري را ادامه  آيد، نمي وقتي مشكلي برايم پيش مي -4
  .دهم

لي برايم سخت است كه به كنم، خي وقتي به مشكلي برخورد مي -7
  . هايي كه دارم بيفتم ياد نعمت

ام  چه را كه داشته ها و باليا، قدر و ارزش آن در هنگام سختي -10
  .شوم بيشتر متوجه مي

خورد، شكرگزاري برايم سخت  وقتي آرامشم به هم مي -14
  .شود مي

نيزدهنده از مخلوقات را شكرگزار نباشد، شكرگزار خداوندكسي كه نعمت
  .نخواهد بود

اگر كسي در حق من نيكي و احسان كند، خودم را مديون و  -9 )19(
  .دانم شكرگزار او مي

آري به او سفارش كرديم كه شكرگزار من و پدر و مادرت باشد كه بازگشت همه
  .به سوي من است

،لقمانيسوره
 14 يآيه

را  از خداوند بزرگ سپاسگزارم كه نعمت داشتن پدر و مادر -12
  .به من عطا كرد

،بقرهيسوره .هايم را كه بر شما ارزاني داشتم به ياد آريد اي فرزندان اسرائيل، نعمت
  40 يآيه

كنم احساس  ها و داشته هاي خود فكر مي زماني كه به نعمت -40
  .كنم رضايت و خشنودي  مي

هايي كه خداوند به من عطا كرده را مدام بر زبان  نعمت -47
  .آورم مي

 
  ابزار پژوهش

 ينامهپرسش اين :بك افسردگي ينامهپرسش-الف
گويه است كه توسط بك ، استير و  21خودگزارشي شامل 

هر . گيري شدت افسردگي ساخته شدبراي اندازه 1گاربين
اي گزينه 4م افسردگي را در مقياس ليكرت يگويه، يكي از عال

 بودهمتغير  63تا  9نامه بين نمرات اين پرسش يدامنه. سنجدمي
                                                 
1Beck, Steer and Garbin  

اساس اين بر . حاكي از افسردگي شديدتر است ،و نمرات باالتر
افسردگي   10-18فقدان افسردگي،   يدهندهنشان 0-9نمرات 
حاكي از  30-63يد و افسردگي متوسط تا شد 19-29  خفيف،

 79/0نامه اين پرسشروايي همزمان . دنباشميافسردگي شديد 
در ). 20( گزارش شده است 67/0و پايايي بازآزمايي آن 

را براي اين  84/0ضريب همساني دروني  ،گودرزي  ايران،
نامه را با نامه گزارش داده و همبستگي اين پرسشپرسش
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شاهدي  عنوان به را )74/0( بك افسردگي ايگويه 13 ينامهپرسش
  ).21( گي بك قلمداد كرده استافسرد ينامهبر روايي پرسش

اين : ي سنجش نگرش مذهبي مسلماناننامهپرسش -ب
گويه است كه بر اساس  26ي خودگزارشي شامل نامهپرسش
زاده چهاربعدي گالك و استارك توسط سراج ينامهپرسش

با اصول دين اسالم و فرهنگ ايراني تطبيق داده شده ) 22(
گذاري اي نمرهدرجه 5 نامه در يك مقياساين پرسش. است
  نگرش مذهبي باالتر يدهندهنشان ،و نمرات باالتر شده
همبستگي  ينامه از طريق محاسبهروايي اين پرسش. دنباشمي

سنج مذهبي خداياري فرد براي كل نامه با نگرشنمرات پرسش
گزارش شده است  29/0-34/0و براي ابعاد آن  45/0آزمون 

را آن هاي مقياسپايايي خردهضرايب  ،زادهسراج). 23(
است  كردهگزارش  92/0تا  87/0برحسب آلفاي كرونباخ بين 

نامه از لحاظ نظري داراي چهار بعد اعتقادي، اين پرسش ).22(
آلفاي كرونباخ ابعاد . باشداي، پيامدي و مناسكي ميتجربه

، 73/0، 87/0، 89/0حاضر به ترتيب برابر  يمذكور در مطالعه
براي ابعاد . بود 94/0نامه برابر كلي پرسش يراي نمرهو ب 83/0

  . مطالعات تحليل عاملي وجود ندارد ،نامهاين پرسش
   ينحوه مورد در توضيحاتي ها يآزمودن از كدام هر به ابتدا

ي  صادقانهپاسخگويي، هدف پژوهش و ضرورت همكاري 
خواهد  محرمانه هاپاسخ كه شد داده اطمينان هاآن به و هيارا ها آن
 در نظر گرفته ها نامهپرسشترتيب خاصي براي پر كردن . ماند

دانشجويان  اختيار در مجموعه يك صورت به ها نامهپرسش .نشد
قرار داده شد و يك يا چند روز بعد با مراجعه به خوابگاه، 

درصد از پرسشنامه هايي كه توزيع  5حدود . آوري گرديدجمع
براي تحليل داده ها از روش هاي . شدشده بود، بازگردانده ن

آزمون سازي مانند محاسبه ضرايب پايايي، روايي و همبستگي 
  .و براي مقايسه گروه ها از آزمون تي استودنت استفاده شد

  نتايج
نفر ناقص  20هاي نامهنفر آزمودني ، پرسش 300از مجموع 

تعداد يا ناكامل بود كه اين افراد از تحقيق كنار گذاشته شدند و 
. كاهش يافت )هلانفر مت 40نفر مجرد و  240(نفر  280نمونه به 

انحراف معيار  باسال  24ميانگين سني دانشجويان مورد بررسي 
نفر در مقطع  185نفر در مقطع كارشناسي،  88. بودسال   9/1

  . بودند ادكتر ينفر دانشجوي دوره 7كارشناسي ارشد و 
- شكرگزاري و خرده ينامهي توصيفي پرسشها يژگيو

ي آن براي زنان و مردان به صورت جداگانه در ها اسيمق
  . درج شده است 2جدول 

  

  هاي شكرگزاري، افسردگي و نگرش مذهبينمرات مردان و زنان در مقياس يهاي توصيفي و مقايسهويژگي - 2جدول 
)نفر 95(مرد  كل  متغير )نفر 185( زن   

df t P انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينانحراف معيار ميانگين 
83/69  كليينمره  97/12651/14729/11  278 1/4  001/0  

8/30  شكرگزاري اخالقي  87/79/286/57/312/4  24/135  3/4  001/0  
2/23  شكرگزاري دروني  3/79/202/82/246/6  92/142  3/3  001/0  
7/15  شكرگزاري افعالي  4/49/143/41/164/4  278 1/2  04/0  

1/13  افسردگي  3/108/114/96/136/10  278 4/1  11/0  
9/61  نگرش مذهبي  164/64138/602/17  278 7/1  11/0  

  

كه زنان نسبت به مردان در تمام  دهد يمنشان  2نتايج جدول 
نمرات بيشتري  ،شكرگزاري ينامهي پرسشها اسيمقخرده

مقياس البته، مقدار تفاوت دو گروه در خرده. اند كردهكسب 
. ها كمتر استمقياسشكرگزاري افعالي نسبت به ساير خرده

 ،هاي مذهبيمردان و زنان از لحاظ ميزان افسردگي و نگرش
به منظور تعيين ساختار عاملي  .اند ندادهي نشان دارتفاوت معني

لفه هاي و، با استفاده از روش تحليل مشكرگزاري ينامهپرسش

به منظور تعيين . شدندامل دخيل در آزمون بررسي وع ،اصلي
جا  در اين(ها  عامل تمام ژهيها، نمودار ارزش و تعداد عامل

ي كتل ترسيم و بر اساس آزمون اسكر) گويه است 50منظور 
با روش واريماكس  ها عامل. تعيين گرديدسه عامل ) 24(

و آزمون  KMO1 ،85/0مقدار ضريب  .چرخش داده شد
 . دار بودمعني >0001/0Pبارتلت نيز در سطح كرويت 

                                                 
1Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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گويه حذف  24 ،گويه 50در تحليل نهايي، از مجموع 
  ).نگاه كنيد 5و  3به جدول ( گويه باقي ماند 26گرديد و 
هاي هر يك از عوامل را پس از وزن عاملي گويه 3جدول 
 49/6عامل اول داراي ارزش ويژه . دهد ينشان م ،چرخش

 .كند يدرصد واريانس را تبيين م 25 و باشد يم

شكرگزاري نام عامل را  توان يهاي مربوطه مبا توجه به گويه
 . ناميد اخالقي

درصد  9/9 و باشد يم 56/2 يعامل دوم داراي ارزش ويژه
 توان يهاي مربوطه مبا توجه به گويه. كند يواريانس را تبيين م

 ارزش  عامل سوم داراي .ناميد دروني شكرگزاري را عامل نام

. كند يدرصد واريانس را تبيين م 24/7 و باشد يم 89/1 يويژه
شكرگزاري نام عامل را  توان يهاي مربوطه مبا توجه به گويه

درصد واريانس را  1/42مجموع در عوامل فوق . ناميد افعالي
  .كنند يتبيين م
موارد  تمامفوق در  ينهگاسهيب همبستگي بين عوامل اضر

   .يكديگر است به املوعي وابستگي دهندهمثبت و نشان
همان گونه كه . درج شده است 4اين ضرايب در جدول 

سبت به شود ضرايب همبستگي عوامل با يكديگر نمشاهده مي
تر است داري پاييني كلي به طور معنيها با نمرههمبستگي آن

  .دهدكه استقالل نسبي عوامل از يكديگر را نشان مي
  

 

  ي شكرگزاري نامهبراي پرسش ها آنهمراه با وزن عاملي  گانه سههاي مربوط به عوامل گويه - 3جدول 
  )بر اساس ترتيب پرسشنامه اصلي استشماره ها (

  وزن عاملي  ها عاملها گويه

 .وقتي در زندگي آرامش دارم، شكرگزار آن هستم) 3  شكرگزاري اخالقي: 1عامل 
  .كنم يم، شكرگزاري شوم يموقتي از نعمتي برخوردار ) 8
  .دانم يماگر كسي در حق من نيكي و احسان كند، خودم را مديون و شكرگزار او ) 9

 .شوم يمبيشتر متوجه  ،ام داشتهچه را كه  و باليا، قدر و ارزش آن ها يسختدر هنگام ) 10
 .  دانم يمخودم را سپاسگزار او  رميگ يموقتي مطلبي را از كسي ياد ) 11
 .از خداوند بزرگ سپاسگزارم كه نعمت داشتن پدر و مادر را به من عطا كرد) 12
  .كنم يمدر تنگدستي بيشتر خدا را ياد ) 31
 .به خاطر نعمت سالمتي شكرگزار خداوند بزرگ هستم) 33
 .نعمت بزرگي است ،معتقدم زندگي كردن در صلح و آرامش) 48

  

45/0  
65/0  
82/0  
72/0  
73/0  
66/0  
50/0  
67/0  
50/0  

 شكرگزاري دروني:2عامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شكرگزاري افعالي: 3عامل 

 .از خيلي چيزها محروم هستماميزندگدر)2
 . شكرگزاري را ادامه دهم توانم ينم، ديآ يموقتي مشكلي برايم پيش ) 4
  .يي كه دارم بيفتمها نعمت، خيلي برايم سخت است كه به ياد كنم يموقتي به مشكلي برخورد ) 7

  .شود خورد، شكرگزاري برايم سخت مي وقتي آرامشم به هم مي) 14
  .ماند يم، اثر آن به مدت طوالني در ذهنم افتد يمق بدي وقتي برايم اتفا) 16
 .در اين دوره و زمانه كسي پيدا شود كه بدون داشتن چشمداشتي در حق كسي لطفي كند كنم ينمفكر ) 20
  .ام نبودههاي خود قانع هيچ وقت به داشته) 21
  .كنند يمي معنوي مرا بيشتر جذب خودشان ها نعمتنسبت به )  ...و ها يدنيپوش، ها يخوردن(ي مادي ها نعمت) 23
  .كنم يمي مادي، بيشتر خودم را با افراد باالتر از خودم مقايسه ها نعمتبرخورداري از  يدر زمينه )24
  .هر كسي بايد بيشتر حافظ منافع شخصي خودش باشد تا منافع جمعي كنم يمفكر ) 28
 .هاي مثبت زندگي نگاه كنمبه جنبه توانم ينم شوم يمزماني كه دچار مشكلي ) 39

 

  .ام نشكستههيچ وقت بدون ضرورت شاخه درختي را ) 36
 .كنم يماحساس رضايت و خشنودي  كنم يمو داشته هاي خود فكر  ها نعمتزماني كه به  )40
  .كنم يمي خدا در مسير درست استفاده ها نعمتاز مواهب و ) 41
  .ام گنجاندهزمان خاصي را براي شكرگزاري  ام روزانهي ها تيفعال يدر برنامه )42
  .آورم يميي كه خداوند به من عطا كرده را مدام بر زبان ها نعمت) 47
 .را كشف كنم ها يخوبنقاط مثبت و  ،قادر هستم حتي در يك فاجعه) 49

  

46/0  
57/0  
65/0  
61/0  
43/0  
55/0  
66/0  
57/0  
65/0  
32/0  
52/0 
 

36/0  
60/0  
73/0  
74/0  
69/0  
67/0  
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  ي افسردگي و نگرش مذهبيها آزمونها با ي آنهاي شكرگزاري و رابطهمقياسضرايب همبستگي و همساني دروني خرده - 4جدول 
  شكر گزاري  هالفهوم  نوع مقياس  

  افعالي  دروني  اخالقي  كل ينمره
    r =71/0اخالقي  شكرگزاري

    r37/0= r =86/0دروني
   r39/0= r 46/0= r =75/0افعالي

 rtt84/0= rtt 80/0=rtt 78/0=rtt=87/0 آلفاي كرونباخ  شكرگزاري
 r**31/0-= r ** 54/0-= r ** 44/0-= r =-56/0**  آزمون افسردگي  بك
 r**34/0= r ** 52/0= r ** 52/0= r =59/0** نمره كل  آزمون نگرش مذهبي

 r ** 33/0= r ** 25/0= r =39/0**  اعتقادي

 r ** 30/0= r ** 25/0= r =51/0**  ايتجربه

 r ** 28/0= r ** 16/0= r =30/0**  پيامدي

 r ** 27/0= r ** 29/0= r =33/0**  مناسكي

 

 ينامهكلي پرسش يهمساني دروني براي نمره يباضر
. است شده درج 4 جدول در آن يها اسيمقخرده و شكرگزاري

، شكرگزاري ينامهپرسش زمانبه منظور بررسي روايي هم
ها در  اين مقياس با نمرات آندر  ها يهمبستگي نمرات آزمودن

هاي مذهبي و نگرش ينامهآزمون افسردگي بك، پرسش
نتايج اين محاسبات در جدول . هاي آن محاسبه شدمقياسخرده

  .رج شده استد 4
 بحث 

ي آيات ها داللتدر اين پژوهش تالش شده است با توجه به 
اي نامهپرسش ،اطهار يقرآن كريم و احاديث و روايات ائمه

پايايي و شكرگزاري ساخته شود و  يگيري سازهبراي اندازه
 ينامهپس از طراحي پرسش. آن مورد بررسي قرار گيردروايي 

توضيح داده كار شكرگزاري به شرحي كه در قسمت روش 
نامه بر روي گروهي از دانشجويان دانشگاه شد و اجراي پرسش

نامه با در اولين گام به بررسي ساختار عاملي اين پرسش ،شيراز
سه  ،نتايج. ه شداستفاده از روش تحليل عوامل اصلي پرداخت

 -1: ختشكرگزاري آشكار سا ينامهعامل را در پرسش
شكرگزاري  -3شكرگزاري دروني و  -2شكرگزاري اخالقي، 

شكرگزاري اخالقي به خصوصياتي مانند قدر و ارزش . افعالي
، سالمتي، صلح و آرامش و ايثار و فداكاري ها داشتهو  ها نعمت

ديگران را دانستن و سپاسگزاري از خداوند و افرادي كه 
شكرگزاري . اردي خداوندي هستند اشاره دها نعمت يواسطه

هاي مثبت و دروني به ويژگي توكل در زندگي، توجه به جنبه
نه منفي، توجه به معنويات و حفظ و استمرار شكرگزاري در 

شكرگزاري افعالي نيز به رفتارها و . شرايط نامساعد اشاره دارد
-الگوهاي فكري فردي اشاره دارد كه در جهت توجه به جنبه

ي ها نعمتجا از ي درست و بهاي مثبت وقايع و استفاده
  . خداوندي است

شكرگزاري  ينامهاستخراج شده در پرسش  املوع يمقايسه
ي شكرگزاري كه در ها اسيمقايراني در مقايسه با -اسالمي

يي را ها تفاوتو  ها مشابهتكشورهاي غربي ساخته شده است 
ايراني در -شكرگزاري اسالمي ينامهدر پرسش. نشان داد

 يسازه) 15(عاملي شكرگزاري تك ينامهمقايسه با پرسش
بندي شده است كه تقسيم ،متمايز يشكرگزاري به سه سازه

هاي مختلف در بسط و شناخت جنبه تواند يماين ويژگي 
با وجود اين، به عنوان وجه . شكرگزاري كمك نمايد يسازه

گفت كه كسب نمرات باال  توان يمنامه مشترك اين دو پرسش
عواطف  يپاييني براي تجربه يبيانگر آستانه ،در هر دو

ي دو ها پرسشمحتواي  يدر مقايسه. شكرگزاري است
شكرگزاري  ينامهگفت كه پرسش توان يمنامه پرسش
 ينامههاي پرسشتمامي گويه ،ايراني از نظر محتوايي-اسالمي

 ،نامهبراين، به طور كلي اين پرسشبنا. شكرگزاري را در بردارد
. كند يمي از شكرگزاري را اندازه گيري تر عيوسمفهوم 
-اسالمي ينامهاستخراج شده براي پرسش  املوع يمقايسه
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 دهد يمنشان ) 16(ي مقياس قدرداني ها اسيمقايراني با خرده
اخير مانند قدرداني  ينامهپرسش املوعهاي برخي از گويه كه

هاي ، مقايسهنيو د، مناسك، احساس احترام ها ييدارااز مردم، 
 ينامهي پرسشها پرسششكرگزاري، در  و اجتماعي/فردي

 ينامهبا وجود اين، پرسش. باشند يمايراني نيز موجود -اسالمي
 خالصله تري صورتايراني سازه شكرگزاري را به -اسالمي
هاي آن متمركز بر بيشتر گويه و كند يمگيري اندازه

 يدر نهايت، در مقايسه. باشد يمشكرگزاري از خداوند كريم 
ايراني با آزمون -شكرگزاري اسالمي ينامهپرسش املوع

گفت كه از  توان يم) 17(شكرگزاري، سپاسگزاري و قدرداني
هاي مربوط به عامل شكرگزاري نظر مفهومي محتواي گويه

هاي مربوط به دو عامل قدرداني ساده و گويهدروني با برخي از 
هاي مربوط به عامل قدرداني از ارتباط دارد و گويه ،كاميابي

هاي مربوط به عامل شكرگزاري اخالقي مشابهت مردم با گويه
هاي مربوط به شكرگزاري افعالي نيز با برخي از گويه. دارد
با وجود . هاي مربوط به عامل قدرداني ساده ارتباط داردگويه

  هاياين، همان گونه كه قبال نيز ذكر شد تمركز گويه
  .ستا انسان و خدا يايراني بر رابطه-اسالمي ينامهپرسش

- ي اسالميشكرگزار ينامهضرايب همساني دروني پرسش
همين . بود 84/0تا  78/0ي آن بين ها اسيمقايراني و خرده

براي ، 82/0برابر  شكرگزاري ينامهضرايب براي پرسش
و براي آزمون ) 16( 84/0تا  73/0مقياس قدرداني بين 

 بود 90/0تا  76/0بين  شكرگزاري، سپاسگزاري و قدرداني
 ينامهنتيجه گرفت كه پايايي پرسش توان يماين،  بر بنا). 17(

ي آن مطلوب ها اسيمقخرده ايراني و-شكرگزاري اسالمي
ويژگي ممتاز تمركز بر ي مشابه از ها اسيمقو در مقايسه با  بوده
  .هاي معنوي شكرگزاري برخوردار استجنبه

- شكرگزاري اسالمي ينامههمبستگي بين نمرات پرسش
در . بودr =- 56/0افسردگي بك برابر  ينامهايراني با پرسش

و شكرگزاري  ينامهتحقيقات پيشين، همبستگي بين پرسش
و  لو، امونزكادر گزارش مكافسردگي بك  ينامهپرسش
برين، كاشدان، لنسر و  و در گزارش )r )15=-30/0 1تسانگ

                                                 
1McCullough, Emmons and Tsang  

، نيبر اعالوه . )25( بوده است r=-34/0نيز برابر  2فينچام
شكرگزاري، سپاسگزاري و قدرداني با  همبستگي بين آزمون

واتكينز، وودوارد، استون  گزارش پرسشنامه افسردگي بك در
 دهد يمنتايج فوق نشان ). 17( بود r=-34/0برابر  3و كولتس
ايراني شكرگزاري همبستگي منفي -اسالمي ينامهكه پرسش

اين از  بر نيرومندتري را با آزمون افسردگي بك نشان داده و بنا
اين همبستگي منفي . قابل قبولي برخوردار است يروايي واگرا

 ينامهتواند به عنوان يكي از مزاياي كاربرد پرسشمي
هاي نامهايراني نسبت به ساير پرسش-الميشكرگزاري اس
- نامه شكرگزاري اسالميهمبستگي پرسش .شكرگزاري باشد

 يهاي مذهبي نيز حاكي از رابطهنگرش ينامهپرسش ايراني با
  روايي يدهندههاي مذهبي و نشانمثبت شكرگزاري و نگرش

  . نامه استزمان اين پرسشهم
هاي تمامي گروه توان بهنتايج پژوهش حاضر را نمي

مورد بررسي در اين  ياجتماعي و سني تعميم داد زيرا نمونه
از سوي ديگر، . تحقيق از بين دانشجويان انتخاب شده است

اسالمي -شكرگزاري ايراني ينامهبايد توجه داشت كه پرسش
آيات و احاديث  تماممفهوم شكرگزاري را با توجه به  الزوم

االتي براي ئوس يربردارندهددهد و مورد سنجش قرار نمي
بنابراين، در تفسير . استسنجش بخشي از مفهوم شكرگزاري 
تحقيقات آينده جهت . نتايج نبايد جانب افراط را گرفت

ي مختلف مفهوم شكرگزاري در ها داللتشدن  تر روشن
-نامه با سازهاين پرسش يديدگاه اسالمي، بايد به بررسي رابطه

سالمت رواني، عواطف مثبت و  ديگر مانند شادكامي، هاي
منفي، اضطراب، رضايت از زندگي، رضايت زناشويي و غيره 

شود كه در تحقيقات آينده از سوي ديگر، پيشنهاد مي. بپردازند
به بررسي مراتب مختلف شكرگزاري برحسب سطح رشد 

  . من پرداخته شودوهاي مايماني و اعتقادي انسان
  گيرينتيجه

شكرگزاري  ينامهپرسش ،هاي اين تحقيقبا توجه به يافته
ايراني از پايايي، روايي سازه، روايي همگرا و روايي -اسالمي

نامه، ضمن اين پرسش. استواگراي مطلوبي برخوردار 
                                                 
2Breen, Kashdan, Lenser and Fincham 
3Watkins, Woodward, Stone and Kolts  
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ي قبلي شكرگزاري، تمركز ها اسيمقي ها تيمزدربرداشتن 
معنوي شكرگزاري و ارتباط انسان با خدا  يآشكارتري بر جنبه

منفي نيرومندتري با  يرابطه ،ها اسيمقبت به ساير و نس داشته
  . افسردگي دارد
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