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  دهيچک
منظور، از دو رفته است. بدينصورت گ» هاي اسالمينامه قدرداني مبتني بر آموزهساخت پرسش«با هدف ، پژوهشاين 

هــاي اســالمي در ارتبــاط بــا شــكر و قــدرداني آمــوزه ،روش توصيفي و پيمايشي استفاده شده است. در روش توصيفي
قــدرداني در دو حيطــه  ،هاي شناختي، رفتــاري و عــاطفيلفهؤآوري و مورد تحليل قرار گرفت و پس از استخراج مجمع

نامه اوليه تدوين گرديد. در روش پيمايشي نيز ارزيابي روايي و اعتبار مقياس در نمونه قدرداني از خالق و مخلوق، پرسش
دست براي به مورد بررسي قرار گرفت. سسه آموزشي پژوهشي امام خمينيؤپژوهان منفري از جامعه آماري دانش 104

ميــانگين  نامه قدرداني استفاده شده است.آوردن روايي همگرا و مالكي، به ترتيب از مقياس رضايت از زندگي و پرسش
دست آوردن هبراي ب دست آمد.هب 159/0و ضريب تطابق كندال  87/0 ،نمرات كارشناسان، براي بررسي روايي محتوايي

مقياس با نمره كل هاي هر خردهلفهؤهمبستگي مها با يكديگر و با نمره كل مقياس، مقياسروايي سازه، همبستگي خرده
در بررسي اعتبار مقيــاس  نتايج حاكي از روايي مطلوب بود. وسبه گرديد ان همبستگي هر گويه با نمره كل محو همچني

  دست آمده است.به 78/0سازي گاتمن و دو نيمه 81/0سازي اسپيرمن و نتايج دونيمه 9/0نيز ضريب آلفاي كرونباخ 

  نامه.شناسي، قدرداني، شكر، پرسشاسالم، روان ها:كليدواژه
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  مقدمه

پــذيري و كــه انعطافطوريكنــد، بهطور سنتي بر كمبودها و ناتواني رواني تأكيــد ميشناسي باليني بهروان
هاي اخيــر در ). در ســال25ص، 1385نظر قرار داده است (كار، توان مراجعان را براي بازيابي به ندرت مد

پا به عرصه علوم نهاده » گراشناسي مثبتانرو«شناسي، شاخه جديدي به نام هاي علم روانكنار ساير شاخه
شناسان است كه نه تنهــا ســعي بــر درك و اصــالح شناسي مثبت، جنبشي جديد در ميان رواناست. روان

هاي مثبــت تجــارب انســان و اينكــه چــه امــوري ها دارد، بلكه بر جنبهشناختي وآشفتگيهاي آسيبجنبه
شناســي مثبــت ، مقدمه). نهضت روان2006د (جوزف و لينلي، ورزسازند، تأكيد ميزندگي را ارزشمند مي

شناســي، بــه تمركــز و گيري در تغيير دادن تمركز منفي بر بيماري و آسيبگيري، سهم چشماز آغاز شكل
  .الف) 1389هاي مرتبط با آن داشته است (آقابابايي، توجه مثبت به سوي بهزيستي و سازه

گي مــورد توجــه شناسي مثبت است كه بــه تــازهاي روانترين سازهيكي از جديدترين و مهم» قدرداني«
شناســي مثبــت تلقــي شــده و شــامل ) و صــفت جــوهري روان1388محققان قرار گرفتــه اســت (قمرانــي، 

قدرداني هيجاني اســت كــه  .الف) 1389هاي مثبت در دنيا است (آقابابايي، گيري زندگي به سوي جنبهجهت
). براســاس نظرســنجي 2007، كنند (وود و همكارانميات و به ميزان زيادي تجربه اكثر افراد آن را غالب اوق

بار احساس قدرداني را تجربه هرچند وقت يك«درصد از افراد در پاسخ به اين سؤال كه  67مؤسسه گالوپ، 
ا بســيار شــاد اند كــه قــدرداني آنــان ردرصد نيز بيان كرده 60اند و را انتخاب كرده» همواره«، گزينه »كنند؟مي
انــد: ابــراز و بيــان درصد از افراد در پاسخ گفته 90دهد كه كند (همان). بررسي ديگر اين مؤسسه نشان ميمي

  ).2003كالو، سوق داده است (ايمونز و مك» نسبتاً شادمان«و يا » بسيار شادمان«قدرداني، آنها را به احساس 
شناسان، تحقيقات خود را به بررسي ماهيت و آثــار هاي اخير بسياري از رواندر سال ،بر اين اساس

و  (ووداند قدرداني را مادر و خاستگاه فضائل معرفي كرده همكاران، و ووداند. قدرداني اختصاص داده
 كند كه با اين بــاور كــه مــا چيــز بــاقدرداني را به احساس مثبتي تعريف مي كونولي )،2007، همكاران

قــدرداني  :معتقــد اســت چستتون )،61ص، 2009(كونولي، ر ارتباط است ايم، دارزشي را دريافت كرده
(ايمــونز و هاي شادي است كه تــاكنون بــراي انســان شــناخته شــده اســت ترين لحظهمحصول خالص

بلكه اســاس و  ،اند كه قدرداني نه تنها بزرگترين فضليتبر اين عقيده و همكاران، فرو). 2003كالو، مك
  .)2008(فرو و همكاران، ت خاستگاه ديگر فضائل اس

تا نسبت به سنجش ايــن است ثيرات قدرداني، پژوهشگران مختلف را بر آن داشته أتنوع و اهميت ت
تــوان دو رويكــرد را در ارتبــاط بــا مي ،هاي موجــودو براساس ديدگاهزمينه، سازه اقدام نمايند. در اين 

  :سنجش قدرداني از يكديگر متمايز ساخت
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شناسي گسترش يافت، كمتر بــر هاي آغازين بررسي قدرداني در روانه همزمان با سالدر رويكرد اول، ك
شد و بــه جــاي آن، ســنجش قــدرداني از عنوان يك سازه منحصر به فرد و مجزا تأكيد ميارزيابي قدرداني به
سش به يــك هاي مقابله) و يا با اضافه كردن يك پرهاي مرتبط (نظير اسناد، معنويت، سبكطريق ساير مقياس

  گرفت. اين رويكرد، قادر نبود بازنمايي دقيق و كاملي از قدرداني ارائه نمايد.مقياس شخصيتي صورت مي
 ســازيســاخت و اعتبارا هدف هايي بهاي اخير گسترش يافته، كوششكه در سال ،در رويكرد دوم

ن است كه قــدرداني اييك مقياس واقعي قدرداني صورت گرفته است. فرض زيربنايي در اين رويكرد 
عنوان يك سازه مجزا و منحصر به فرد، مطرح بوده كه در صورت هاي مثبت، بهنظر از ديگر سازهصرف

درك بيشــتري از  ،ها، قابل تقليل و كاهش به آنهــا نيســت. ايــن رويكــردداشتن همبستگي با ساير سازه
  ).1388(قمراني،  نمايدكامل رفتار فرد در قدرداني فراهم مي گستره

هايي كه به صــورت مســتقل قــدرداني را مــورد نامههاي اخير پرسشبراساس رويكرد دوم، در سال
  گردد:به آنها اشاره مي ينجاساخته شده است كه در ا ،دهدسنجش قرار مي

و همكارانش بــراي  كالومكاي و تك عاملي است كه گويه اي ششنامهپرسش نامه قدرداني:. پرسش1
(چــن و انــد فردي در آمادگي فرد براي تجربه قدرداني در زندگي روزانــه ســاخته هايسنجش تفاوت

الي در كشــورهاي آمريكــا، ؤس 6نامه قدرداني فرم تاكنون پرسش ،در مجموع، مقدمه). 2008همكاران، 
ســنجي مناســبي را هــاي روانكار گرفته شده است و ويژگــيهانگلستان، چين، يونان، استراليا و تايوان ب

 6نامــه قــدرداني فــرم ) معتقدند كه پرســش2003و همكاران ( ايمونز. )1388(قمراني، ن داده است نشا
هــاي شخصــيتي) را هاي ثابت افــراد (هماننــد ويژگيباشد كه ويژگينامه صفت ميالي، يك پرسشؤس

ارد كه هاي حالت، احتمال كمتري وجود دنامهدر مقايسه با پرسشرو، . ازايندهدمورد سنجش قرار مي
  هاي فرهنگي گروه نمونه قرار بگيرد (همان).ثير ويژگيأتحت ت

اي و تك عــاملي اســت كــه فراوانــي احســاس اي چهار گويهنامهپرسش نامه قدرداني از خــدا:. پرسش2
بــا روش آلفــاي  ،نامــهاعتبار دروني پرسش ).163ص، 2006(كرز، سنجد قدرداني نسبت به خدا را مي

نامه قــدرداني بــا پرســش ،نامهبوده است. همبستگي نسخه فارســي ايــن پرســش 96/0كرونباخ برابر با 
  ب). 1391است (آقابابايي، گزارش شده  85/0و آلفاي كرونباخ آن برابر با  54/0برابر

هاي براي سنجش تفاوت آقابابايياي و تك عاملي است كه توسط گويه 10مقياسي  . مقياس قدرداني:3
اسي، شناختي و رفتاري قدرداني ساخته شده است. آلفاي كرونباخ اين مقياس، هاي احسفردي در جنبه

  الف). 1389(آقابابايي، است  73/0 مك كالونامه قدرداني و همبستگي آن با پرسش 89/0
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عنوان يك عاطفه اخالقــي و يــك هيجــان قدرداني يك وجهه اخالقي و ديني نيز دارد. قدرداني، به
داري در گانــه ديــنعنوان يكي از ابعــاد هفتقدرداني را به ،و همكارانش لركندد. وشميمقدس شناخته 

اند كه با كاهش خطر وابستگي به نيكوتين، الكل و مواد، سوء مصرف مواد، رفتار نظر گرفته و نشان داده
هايي زدگي، و پراشتها، اختالل اضطراب منتشر، اختالل وحشتستيزانه، افسردگي اساسي، فوبيجامعه

دانــد كــه گرايشات معنوي را از زمــره متغيرهــايي مي ايمونز. ج) 1389(آقابابايي، واني همبسته است ر
احساس قدرداني نســبت  ،كروز .)2007(فرو و همكاران،  ب افزايش ميزان قدرداني گرددموجتواند مي

  ).163ص، 2006(كرز، داند زاي اضطراب ميبه خدا را، عاملي براي كاهش آثار آسيب
اي برخــوردار اســت، طور خاص در دين مبين اسالم، شكر و قدرداني از جايگاه ويژه و برجســتهبه

بــه كــار رفتــه اســت. اهميــت و  بــار 70و مشتقات آن بيش از » شكر«اي كه در قرآن كريم واژه گونهبه
ي گردد كه بدانيم خداوند متعــال، ضــمن امــر بــه شــكرگزارزماني بيشتر روشن مي ،جايگاه اين مفهوم

) معرفي نمــوده 30 (فاطر: »شكور«و  )147(نساء:  »شاكر«)، خود را با اوصافي چون 114 :(نحل بندگان
د: ايفرممياست و شكرگزاري را مقدم بر ايمان دانسته است! خداوند متعال در قرآن كريم در اين رابطه 

)؛ اگر شكرگزار باشيد و ايمان بياوريد، خدواند شما 147(نساء: » مايَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُم ْإِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُم«
در باب شكر و قدرداني وجود دارد. شكرگزاري، از نيز را عذاب نخواهد كرد. روايات متواتر و فراواني 

عنــوان معيــار چنان اهميتي برخوردار است كه در روايات، نه تنها معياري بــراي عبوديــت، بلكــه بــهآن
در روايتــي در ايــن  علــيامــام حيوانيت، معرفي شده اســت. بــراي نمونــه،  انسانيت و جدايي از مرز

ها قدرشناسي نكند، پس ؛ كسي كه از نعمت»الْأَنْعَام مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْإِنْعَامَ فَلْيُعَدَّ مِنَ« ند:ايفرمميخصوص 
  .)280ص، ق1410بايد در زمره چهارپايان شمرده شود(تميمي آمدي، 

ورد توجه علم اخالق، در آثار خود موضوع شكر و قدرداني را م نشمندان و علمايدااساس، اين  بر
اثــر  ،هــايي كــه صــورت گرفــتبا بررسي ،اند. در عين حالقرار داده و همواره پيرامون آن سخن گفته

هــاي نامهآنجاكه پرسشاز .يافت نشد ،مستقلي كه به موضوع شكر و قدرداني اختصاص داده شده باشد
هاي اسالمي شكل گرفته، محقق را بر آن داشت تــا ضــمن با رويكردي تجربي و فارغ از آموزهموجود 

هــا تهيــه نامه آن را مبتني بر ايــن آمــوزههاي شكر و قدرداني از آيات و روايات، پرسشلفهؤاستخراج م
مــورد اســتفاده هاي ميداني مرتبط با قدرداني تا در پژوهش ،دست آوردنموده و روايي و اعتبار آن را به

عبارتند از: آيــا امكــان  ،گويي به آنهاستپژوهش درصدد پاسخاين هايي كه پرسش ،قرار گيرد. بنابراين
نامه مــذكور از چــه هاي اسالمي وجود دارد؟ پرسشنامه شكر و قدرداني مبتني بر آموزهساخت پرسش

  ميزان روايي و اعتبار برخوردار است؟
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  روش پژوهش

هــاي آمــوزه ،دو روش توصيفي و پيمايشي استفاده شده اســت. در روش توصــيفيدر اين پژوهش، از 
دست آوردن روايي هبراي ب .آوري و مورد تحليل قرار گرفتاسالمي در ارتباط با شكر و قدرداني جمع

  هاي آماري، از روش پيمايشي استفاده شده است.ها و روشبا استفاده از داده ،نامهو اعتبار پرسش

  اري و حجم نمونهجامعه آم

تشــكيل قــم،  سسه آموزشــي و پژوهشــي امــام خمينــيؤپژوهان مجامعه آماري اين پژوهش را دانش
نامه به چه تعداد آزمــودني نيــاز اســت، پژوهشگران در اين رابطه كه براي ساخت يك پرسش دهند.مي

 .سنجش در نظر گرفتــه شــودها با متغيرهاي مورد بايد نسبت آزمودني :اختالف نظر دارند. آنها معتقدند
در  1به  2تا نسبت حداقل الزم  1به  10ادعاهاي مختلفي از نسبت خيلي بزرگ  ،براي تعيين اين نسبت

نفري نمونه، بــراي 100بر اين اساس و با توجه به اينكه حجم) 1380صدرالسادات، ر.ك: ( نوسان است
 36و همچنــين لحــاظ  )299ص، 1386(هومن،  كنددست آوردن ضريب همبستگي معتبر كفايت ميبه

اي كه به اين منظور، تعداد نمونه ،اعمال گرديد 1به  3نسبت ، پژوهشاين نامه، در اي بودن پرسشگويه
به دليــل عــواملي چــون نــاقص بــودن سرانجام،  .نفر بود 113بر پايه نمونه در دسترس، انتخاب گرديد 

  نه نهايي لحاظ گرديد.عنوان حجم نمومورد، به 104 ها،نامهبرخي پاسخ

  ابزار پژوهش

  نامه، و در بررسي روايي محتوايي، مراحل زير طي شده است:براي ساخت اين پرسش نامه قدرداني:الف. پرسش
اي از مشــتقات آن (شــكور، و دامنــه »شكر«با مراجعه به قرآن كريم و مجامع روايي شيعي، واژه . 1

  .م و...) مورد مطالعه قرار گرفتشاكر، شكرا، اشكروا، اشكر، واشكر، اشكره
هاي شكرگزاري در دو بخش قدرداني از خالق و ها و شاخصهلفهؤبا بررسي و تحليل اين منابع م. 2

  هاي شناختي، رفتاري و هيجاني، استخراج گرديد.مخلوق، در حيطه
 اسالمي، تهيه گرديد.اي از سؤاالت همراه با مستندات گويه 51اي ها، خزانه. متناسب با هريك از مؤلفه3
نفــر از  10اوليــه همــراه بــا مســتندات اســالمي بــه  نامهمنظور بررسي روايي محتوايي، پرسشبه. 4

ارائه گرديد.  ،شناسي داراي مدارج عاليه بودندكارشناساني كه در هم در حوزه علوم اسالمي و هم روان
هاي اســتخراج شــده، پيرامــون گويــه از كارشناسان درخواست شد در دو محور نظر و ارزيابي خود را

 مطرح نمايند. اين دو محور عبارت بودند از:
 ها با مستندات اسالمي ارائه شده همخواني دارد؟آيا گزاره. الف

٧٢    ١٣٩٤اره دوم، تابستان ، سال هشتم، شم  

گيري شــكر و قــدرداني هســتند؟ (قابليــت ايــن سنجه مورد قبولي براي اندازه ،هاآيا اين گزاره. ب
  ).ها براي سنجش شكر و قدردانيگزاره
مخالفم و تا حدي مخالفم قرار  تا حدي موافقم، كامالً موافقم، چهار گزينه كامالًر مقابل هر گويه، د

  هاي فوق پاسخ دهند.االت در قالب گزينهؤداده شد و از كارشناسان درخواست شد به س
» لفا«هايي كه در هر دو محور آوري نظرات كارشناسان، گويههاي نهايي: پس از جمعانتخاب گويه

هــاي عنــوان گويــهنفر از كارشناسان را به خود اختصاص داده بودند، بــه 7حداقل ، 4و  3نمره » ب«و 
  مورد تقليل يافت. 36نامه به هاي پرسشتعداد گويه ،نهايي انتخاب شدند و در نهايت

 ليكــرت چهــارطيف هاي اسالمي، به صورت نامه قدرداني مبتني بر آموزهگذاري: پرسششيوه نمره
 144و بيشــترين نمــره  36كمتــرين نمــره آزمــون  ،طراحي شده است. بر ايــن اســاس 4تا  1اي درجه
 25گويــه،  36شوند. از ميان گذاري ميبه صورت معكوس نمره 36و  6هاي گويه ،در اين بين .باشدمي

 گويه به قدرداني از مخلوق اختصاص دارد. 9مورد به قدرداني از خالق و 
و  كــالومكعــاملي اســت كــه اي و تــكاي شــش گويــهنامــهپرســش كــالو: رداني مكنامه قدب. پرسش
هاي فردي در آمادگي فرد بــراي تجربــه قــدرداني در زنــدگي روزانــه براي سنجش تفاوت ،همكارانش

سنجد. آلفاي كرونباخ ايــن يا صفت شخصيتي مي عنوان يك خويقدرداني را به ،اند. اين مقياسساخته
 .ج) 1389(آقابابايي، متغير بوده است  82/0تا  75/0هاي متعدد از پژوهشدر  ،نامهپرسش

عــاملي اســت. ايــن مقياس رضايت از زندگي، مقياسي پنج گويه و تك ج. مقياس رضايت از زندگي:
مقياس را بــراي ســنجش وجــه شــناختي بهزيســتي فــاعلي ســاخته اســت كــه تــا كنــون يكــي از 

و  بيــانيايت از زنــدگي بــوده اســت. ايــن مقيــاس را در ايــران، ترين ابزارها در زمينه رضپركاربرد
اند. به گزارش آنان اعتبار اين مقياس با استفاده از روش آلفاي كرونبــاخ يابي كردههمكارانش اعتبار

  .الف) 1389دست آمد (آقابابايي، به 69/0و با روش بازآزمايي  83/0
سســه ؤپژوهــان منامــه در بــين دانــشپرســش 113گردآوري اطالعات،  ايبر روش گردآوري اطالعات:

 .كه به صورت نمونه در دسترس انتخــاب شــده بودنــد، توزيــع شــد آموزشي و پژوهشي امام خميني
  گذاري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نمره spssافزار نامه با استفاده از نرمپرسش 104 ،نهايتدر

ها با استفاده از چند شاخص آماري مورد تجزيــه داده در اين پژوهش، ها:روش تجزيه و تحليل داده
هــا از جــداول، نمودارهــا و و تحليل قرار گرفت، در بخش توصيفي، بــراي تجزيــه و تحليــل داده

هــا، از آزمونهاي مركزي استفاده شد و در بخش استنباطي، براي بررسي رابطــه بــين خردهشاخص
  شاخص همبستگي استفاده شده است.



 ٧٣  ميهاي اسالساخت آزمون مقدماتی قدرداني مبتني بر آموزه

ضــريب «آمــاري  شــاخص از محتــوايي روايــي دربارة كارشناسان نظرات توافق ميزان بررسي براي
 ضــريب از مالكــي، روايــي بررســيبــراي اســت.  شده استفاده دوخي معناداري و آزمون» كندال تطابق

  .است شده استفاده از روش همساني دروني سازه روايي بررسي جهت و پيرسون همبستگي

  هاي پژوهشيافته

بــراي  نامه قدرداني از روايي و اعتبار الزم برخــوردار اســت.پرسشكه پژوهش نشان داد ين اهاي يافته
ييد اكثريت كارشناسان، ميانگين نمرات كارشناسان و ضريب أاز سه شيوه ت ،دست آوردن روايي محتواهب

  تطابق كندال بهره گرفته شد.
نفــر از  7ر گويه از موافقت حــداقل ييد اكثريت كارشناسان، برخورداري هأيعني ت ،مبناي شيوه اول

  بود كه توضيح آن در مبحث ابزار پژوهش گذشت.» ب«و » الف«كارشناسان در هر دو محور 
ميــانگين نمــرات براســاس نمــره » الــف«يعني استفاده از ميانگين نمرات، در محــور  ،در روش دوم

است. براســاس ايــن  86 براساس نمره درصدي» ب«باشد، ميانگين نمرات در محور مي 1/87درصدي 
از روايــي الزم برخــوردار اســت. همچنــين  ،نامه هم در محور الف و هم در محــور بنمرات، پرسش

در جــدول » ب«و در محــور  1در جدول شماره » الف«ميانگين نمرات هريك از كارشناسان در محور 
  آمده است. 2شماره 

  »الف«حور : ميانگين نمرات هر يك از كارشناسان در م1جدول شماره 

  جمع  كارشناس
 دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

 1775 192 165 188 155 187 183 151 180 192 182جمع 

 8/34 76/3 24/3 7/3 04/3 67/3 6/3 96/2 53/3 76/3 57/3ميانگين 

  »ب«: ميانگين نمرات هر يك از كارشناسان در محور 2جدول شماره 

 جمع  ارشناسك
 دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

 1754 182 192 148 188 171 178 141 185 179 189جمع 

 4/34 57/3 76/3 9/2 65/3 35/3 5/3 76/2 63/3 51/3 7/3ميانگين 

از آزمــون  محاسبه گرديد. براي تشــخيص معنــادار بــودن آن 159/0در روش سوم نيز ضريب كندال 
خي دو (

2) 99در ســطح اطمينــان  9) بــا درجــه آزادي 81/72) استفاده شد. مقدار آزمون خي دو 
تــوان رو، ميشــود. ازايــنباشد. در اين صورت، فرض صفر(عدم همــاهنگي) رد ميدرصد معنادار مي

ر مجموع و با توجــه بــه ايــن ســه هاي هر داور هماهنگي الزم وجود دارد. دگفت: بين مجموعه رتبه
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نامه از روايــي محتــوايي الزم برخــوردار اســت؛ بــه ايــن معنــا كــه گردد كه پرســشروش، روشن مي
  سنجد.شود، يعني شكر را مينامه همان چيزي كه ادعا ميپرسش
دست آورن و براي به كالومكنامه قدرداني از پرسش ،نامهدست آوردن روايي مالكي پرسشبه ايبر

 3گونه كه در جــدول شــماره استفاده شده است. همان دينرروايي همگرا، از مقياس رضايت از زندگي 
روايــي  ،نامه قدرداني با دو مقياس مذكور است كه در نتيجــهآمده است، نتايج گوياي همبستگي پرسش

  گردد.ييد ميأنامه تمالكي و همگراي پرسش
  كالوها با مقياس رضايت از زندگي و قدرداني مكسمقيا: همبستگي بين نمره كل و خرده3جدول 

 كالوقدرداني مك رضايت از زندگي

 **448/0 **331/0 ضريب همبستگي پيرسون نمره كل قدرداني
 000/0  001/0 سطح معناداري

 **504/0  /1510 ضريب همبستگي پيرسون مخلوق
  000/0 125/0 سطح معناداري

 **449/0 **363/0 ضريب همبستگي پيرسون خالق
  000/0 000/0 سطح معناداري

 **278/0 1 ضريب همبستگي پيرسون رضايت از زندگي
 004/0  سطح معناداري

ها مقياسبراي بررسي روايي سازه از محاسبه همبستگي هر گويه با نمره كل و همچنين همبستگي خرده
مقياس با نمره كل استفاده شده است. هاي هر خردهبا يكديگر و نمره كل مقياس و نيز همبستگي مؤلفه

، فاقد همبستگي الزم بودند كه در 2و  1هر گويه با نمره كل، گويه شماره  ،در روش محاسبه همبستگي
گويــه كــاهش  34نامــه بــه هاي نهــايي پرســشنامه حذف و تعداد گزينهاين دو گويه از پرسش ،نتيجه
هــا بــا نمــره كــل مقيــاسدهد بين خردهنشان مي 4 طور كه جدول شمارههمانسوي ديگر، يابد. از مي

  بااليي برقرار است. همبستگي نسبتاً
  ها با نمره كلمقياس: همبستگي بين خرده4 جدول شماره

 مخلوق نمره كل 

 1 **770/0 ضريب همبستگي پيرسون قدرداني از مخلوق
   000/0 سطح معني داري

 **655/0 **985/0 ضريب همبستگي پيرسون قدرداني از خالق 
 000/0  000/0 سطح معني داري

  دار است.درصد معني 99همبستگي در سطح  **

 ها همبستگي الزم وجود دارد.مقياسها با نمره كل و با خردهميان ريز مؤلفه 6و 5همچنين بر مبناي جداول 



 ٧٥  ميهاي اسالساخت آزمون مقدماتی قدرداني مبتني بر آموزه

  قمقياس قدرداني از خالها با نمره كل و با خرده: همبستگي بين ريز مؤلفه5 جدول

 نمره كل خالق

**430/0**435/0  ضريب همبستگي پيرسون شناختي قدرداني از خالق
000/0000/0 داريسطح معني

**969/0**986/0 ضريب همبستگي پيرسون رفتاري قدرداني از خالق
000/0000/0 داريسطح معني

**637/0**633/0 ضريب همبستگي پيرسون هيجاني قدرداني از خالق
  000/0000/0 داريح معنيسط

 دار است.درصد معني 99همبستگي در سطح  ** دار است.درصد معني 95همبستگي در سطح *

  مقياس قدرداني از مخلوقها با نمره كل و با خرده: همبستگي بين ريز مؤلفه6 جدول شماره

 مخلوق نمره كل

**770/0 1 ضريب همبستگي پيرسون نمره كل
000/0  داريسطح معني

**786/0 **594/0 ضريب همبستگي پيرسون شناختي قدرداني از مخلوق
000/0 000/0 داريسطح معني

**840/0 **621/0 ضريب همبستگي پيرسون رفتاري قدر داني از مخلوق
000/0 000/0 داريسطح معني

**801/0 **659/0 ضريب همبستگي پيرسون هيجاني قدر داني از مخلوق
000/0 000/0 دارينيسطح مع

  دار است.درصد معني 99همبستگي در سطح  ** دار است.درصد معني 95همبستگي در سطح *

نتــايج  .ســازي اســتفاده شــدنامه از روش محاسبه آلفاي كرونباخ و دو نيمــهبررسي اعتبار پرسشبراي 
 نامه بــا آلفــايدهد كه پرسشها پاسخ داده بودند، نشان ميآزمودني كه به همه گويه 82دست آمده از هب

ســازي و دو نيمه 82/0 اســپيرمنســازي همچنين براساس نتايج دو نيمــه داراي اعتبار بااليي است. 9/0
  ).7 (جدول شماره باشدمقياس از اعتبار الزم برخوردار مي ،82/0 گاتمن

  سازي: نتايج آلفاي كرونباخ و دو نيمه7جدول شماره 

 هاآلفاي كرونباخ در نيمه

817/0 مقدار نيمه اول
18 تعداد گويه

847/0 مقدار نيمه دوم
18 تعداد گويه

  36 هاتعداد كل گويه
698/0 همبستگي بين دو فرم

Equal Length 822/0 سازي اسپيرمن براونضريب دو نيمه
Unequal Length 822/0

820/0 ضريب دو نيمه سازي گاتمن
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نتايج حاكي از اعتبار بــاال در  .ها ميزان آلفا محاسبه شدمقياسكدام از خردهبراي هر  ،در مرحله بعد
مقيــاس ، آلفــاي كرونبــاخ در خــرده8باشد. طبق اطالعات جدول شــماره ها ميمقياسهر كدام از خرده
  باشد.مي 722/0مقياس قدرداني از مخلوق و در خرده 822/0قدرداني از خالق

  هاي قدرداني بر اساس ميزان آلفاي كرونباخمقياس؛ اعتبار خرده 8جدول شماره 

 تعداد گويه آلفاي كرونباخ مقياسخرده

 26 882/0 قدرداني از خالق

 9 727/0 قدرداني از مخلوق

  گيريبحث و نتيجه

هاي مرتبط با قدرداني، نه تفكيك قدرداني به قــدرداني از خــالق و مخلــوق لحــاظ گرديــده نامهدر پرسش
كه در اين پژوهش، هم اين تفكيك صورت گرفته اســت ها استخراج شده است. در حاليهاست و نه مؤلف

دســت آمــده، ها استخراج گرديده اســت. نتــايج بهمقياسهاي شناختي، رفتاري و عاطفي خردهو هم مؤلفه
اي نامههاي پژوهش مثبت است؛ يعني هم امكان ساخت چنين پرسشحاكي از اين است كه پاسخ پرسش

نامه موجود از روايي و اعتبــار الزم برخــوردار اســت. در بخــش روايــي محتــوا، دارد و هم پرسش وجود
دست آمد، ضــمن اينكــه نمــره به 44/3» ب«و در محور  48/3» الف«ميانگين نمرات كارشناسان در محور 

روايــي  دست آمد، كه اين نتايج، حــاكي ازبه 86» ب«و در محور  87» الف«درصدي كارشناسان در محور 
روشن شد كه ميان نظر كارشناسان متعــدد  159/0باالي محتوايي است. همچنين با محاسبه ضريب كندال 

ها، هماهنگي وجود دارد. ميان مؤلفه قدرداني از خالق، بــا نمــره كــل گذاري گزارهدر ارتباط با تأييد و نمره
فه قدرداني از مخلــوق، بــا نمــره كــل و ميان مؤل 98/0برابر با  99/0همبستگي مثبت و معناداري در سطح 

  وجود دارد كه بيانگر روايي باالي سازه است. 77/0برابر با  99/0همبستگي مثبت و معنادار در سطح 
نامه محقــق ســاخته، ضــريب و پرســش كــالومكنامه قــدرداني در بخش روايي مالكي، ميان پرســش

نامه در سطح مطلوبي قــرار دارد. در مبحــث رو، روايي مالكي پرسشايندست آمد. ازبه 488/0همبستگي 
ســازي دســت آمــد و نتــيج دو نيمهبه 9/0نامه نيز با استفاده از روش آلفاي كرونباخ، ضريب اعتبار پرسش

نامه است. بنابراين، محاسبه شد، كه اين نتايج، گوياي اعتبار باالي پرسش 82/0نيز ضريب  گاتمنو  اسپيرمن
  هاي قبلي دارد، اتكاء آن به آيات قرآن كريم و نيز روايات است.نامهبا پرسشنامه تفاوتي كه اين پرسش

سســه امــام ؤبا محدوديتي مانند محدود بودن جامعه آماري به طــالب م، پژوهش، اين در عين حال
نامه افزايش سطح اعتبار و نيز ساخت پرسش ايشود برپيشنهاد ميرو، . ازاينمواجه بوده است خميني
  جامعه آماري از افراد غيرطلبه بهره گرفته شود.در م حجم نمونه افزايش يابد و هم ه ،نهايي
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  سالم عليكم، گوي گراميپاسخ
يــك  هاي زير را مطالعه و پاسخ خود را پيرامون هرخواهشمند است گزاره ضمن تشكر از همكاري شما،

  گيرد.هاي شما در يك تحليل گروهي با هدف پژوهشي مورد استفاده قرار ميآنها، بيان نماييد. پاسخ از
  هل:أوضعيت ت  تحصيالت:     جنسيت:    سن: شناختي:اطالعات جمعيت

  مخالفم كامالًتا حدي   تاحدي موافقم  موافقم كامالً  
          نم.داهاي مادي و معنوي را از آن خداوند ميهمه نعمت .1
          دانم.شكرگزاري را توفيقي الهي مي. 2
          .كنمالهي را بازگو و آشكار مي هاينعمت .3
          هاي الهي عاجز هستم.كنم كه از شكر نعمتاقرار مي .4
          دانم كه به خاطر آن بايد شاكر بود.سالمتي را نعمتي مي .5
          گويم.ها، شكر ميها وآشاميدنيخدا را تنها براي خورندني .6
          دانم.تكريم همسر، امري است كه آن را بر خود الزم مي .7
          كنم.به مقتضاي علم خود، عمل مي .8
          كنم.كنم از ديگران دريغ نمينعمتي را كه دريافت مي .9

        دانم كه از پروردگار قدرداني به هنگام غذا خوردن، بر خود الزم مي .10
          كنم.تر از خود، دستگيري مياز افراد ضعيف .11
          سازم. نيازي خود از ديگران را آشكار ميبي .12
          به هنگام بال و مصيبت، اهل صبر هستم.. 13
          آورم.براي قدرداني از نعم الهي نماز شكر بجا مي .14
          كنم.از ارتكاب محرمات الهي خودداري مي .15
          كنم.د از نوشيدن آب، از پروردگار قدرداني ميبع .16
          آورم.بعد از نماز، سجده شكر به جا مي .17
          گويم.بعد از عطسه كردن، خداوند را سپاس مي .18
          كنم.توانم از دشمن خود انتقام بگيرم، او را عفو ميدر مواقعي كه مي .19
          با تهيدستان، همنشيني دارم. .20
          گويم.رسد، الحمداهللا رب العالمين ميوقتي نعمتي به من مي .21
          هاي بزگ، شكرگزار هستم.هاي اندك نيز مانند نعمتنسبت به نعمت .22
          كنم.دانش و علم خود را از ديگران دريغ نمي .23
          آورم.براي كسي جز خداوند، تعظيم و حمد به جا نمي .24
          هاي خود در زندگي راضي هستم.از داشته .25
          فرد متواضعي هستم.. 26
          شمارم.روزي اندك را نيز، براي خود زياد مي .27
        هاي نعمت نيز، شرط بجا آوردن شكر الهي اين است كه از واسطه .28
        اگر نتوانم لطف كسي را جبران كنم، حداقل از او سپاسگزاري  .29
          كنم.با افراد هم سطح خود، برادرانه رفتار مي .30
          دانم.خود را قدردان والدينم مي .31
        گويم و به اگر مورد احسان شخصي واقع شوم، عامل آن را ثنا مي .32
          كنم.تري قرار دارند مقايسه ميخود را با افرادي كه در سطح پايين .33
          كنم.كنم، احساس رهايي ميوقتي از لطف كسي قدرداني مي. 34
          تابم.ظلم و جفا را برنمي. 35
          دهم.خوبي ديگران را با بدي پاسخ مي .36

٧٨    ١٣٩٤اره دوم، تابستان ، سال هشتم، شم  
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