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  قدردانی نسبت به خدا با شخصیتاحساس رابطه 
 و کارکردهاي مثبت روانی در ایران و لهستان

  
 شناسی عمومی دانشگاه عالمه طباطبائیدانشجوي دکتري روان/  ناصر آقابابایی  naseragha@gmail.com  

  استادیار دانشگاه کاتولیک جان پل دوم لوبلین/  آگاتا بلچنیو
  31/1/1393پذیرش: - 1/9/1392دریافت: 

  چکيده
هـاي شخصـیت بـود.    بررسی رابطه احساس قدردانی نسبت به خدا با کارکردهاي مثبت روانی و عامل ،پژوهشاین هدف 

نامـه شخصـیت   پرسـش «، »ردانی نسـبت بـه خـدا   نامه قـد پرسش«دانشجوي لهستانی به  220دانشجوي ایرانی و  226
پاسـخ دادنـد.   » روزنبـرگ  حرمـت خـود  مقیاس «، و »مقیاس رضایت از زندگی«، »مقیاس شادي فاعلی«، »60- هگزاکو

حرمـت  هاي باال در شادي، رضایت از زندگی، ها نشان داد که در هر دو بافت، احساس قدردانی نسبت به خدا با نمرهیافته
پـس از کنتـرل شخصـیت نیـز      ،قدردانی نسبت به خدااحساس گرائی رابطه مثبت داشت. تنی، و برونفرو - ، صداقتخود

هاي این پـژوهش نشـان   یافتههمچنین بینی کند. توانست مقادیر معناداري از تغییرات در کارکردهاي مثبت روانی را پیش
  باشد.میرهنگی ف - داد که نقش مثبت قدردانی مستقل از شخصیت است و داراي عمومیت میان

 قدردانی، دین، خدا، شادي، شخصیت، هگزاکو. کلیدواژها:
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  مقدمه
عنـوان  بـه  ،اي دارد. در علـم اخـالق  عنوان فضیلتی انسانی در تاریخ اندیشه بشر جایگاه ویژهبه »قدردانی«

ـ  ،انـد. مفهـوم قـدردانی در متـون اسـالمی     همه ادیان بدان ارج نهـاده  تقریباً و ،مطرحیک فضیلت  ا واژه ب
کار رفته است. خداونـد خـود   ها بار در قرآن کریم بهده آن معرفی شده است. این واژه و مشتقات »شکر«
در مـورد   کند. مـثالً و بندگان صالحش را با واژه شکر توصیف می ؛)147: (نساء »و کانَ اللَّه شاکراً علیماً«

). خداوند ضـمن اینکـه شـکرگزاران را انـدك     3 :(اسراء »إِنَّه کانَ عبداً شَکُورا«ید: فرمامی نوححضرت 
را پیامـد ایمـان    کنـد، آن همگـان را بـه آن توصـیه مـی     ؛)243 :(بقـره  »أَکْثَرَ النَّاسِ ال یشْکُرُونَ«شمارد می
نهـا بنـدگان شـاکر،    یـد کـه ت  فرماو مـی  ؛)114 :(نحل »و اشْکُرُوا نعمت اللَّه إِنْ کُنْتُم إِیاه تَعبدونَ«داند می

). از پیامـدهاي قـدردانی،   5 :(ابـراهیم » إِنَّ فی ذلک لَآیات لکُلِّ صبارٍ شَکُورٍ«یابند میهاي الهی را درنشانه
یابد لطفش به هدر نرفته اسـت. ایـن حقیقـت هـم در     میکه منعم درچرا ؛تکرار یا ادامه جریان خیر است

کسـی کـه   « :انـد فرمـوده  منین علـی ؤرابطه بـا مخلوقـات. امیرالمـ   رابطه با خداوند درست است هم در 
هـاي نعمـت   که نشـانه هنگامی: «اندن فرمودهچنی. هم»شوداز فزونی نعمت محروم نمی ،شکرگزاري دارد

  .ق)1422البالغه، نهج( »ها را از خود دور نسازیدپروردگار آشکار شد، با ناسپاسی نعمت
هـاي متعـدد،   پژوهش .نوان هیجانی مقدس و اخالقی مطرح شده استعشناسی، قدردانی بهدر روان

آثار مثبت فراوان آن را در سالمت و کارکردهـاي مثبـت روانـی همچـون شـادي، رضـایت از زنـدگی،        
در ایـن   ).2010وود و همکـاران،  (انـد  هـاي روانـی بـه اثبـات رسـانده     کیفیت خواب و کاهش اخـتالل 

 ،هـا ان یک رگه شخصیتی مطالعه شده است. تنها تعداد اندکی از پـژوهش عنوبه غالباًها، قدردانی پژوهش
  ).2011رزماریان و همکاران، (اند اي دینی مطالعه کردهعنوان سازهقدردانی نسبت به خدا را به

ـاعلی  «مفهـوم   ،اي دارنـد توجـه ویـژه  بـدان  گرا شناسان مثبتی که روانیهایکی دیگر از سازه » بهزیسـتی ف
ـایی  ، اندیشمندان را به خود مشغول داشته است. آنها بـر مـالك  »زندگی خوب«ست که چیستی هااست. قرن ه

اند. اندیشـه دیگـري   متمرکز شده »زندگی خوب«هاي یک عنوان ویژگیچون دوست داشتن دیگران و لذت به
ـاس کننـد کـه زنـدگی خـ       ،که درباره زندگی خوب وجود دارد ـان احس وبی عبارت است از اینکه افراد خودش

دهـد کـه تصـمیم بگیـرد     بـه هـر فـرد ایـن حـق را مـی       ،از کیفیت زنـدگی  دارند. این تعریف فاعلی یا ذهنی
ـاعلی  «چیـزي اسـت کـه     ،اش ارزشمند است یا نه. این رویکرد به تعریف زندگی خوبزندگی و » بهزیسـتی ف

ـاطفی و شـناختی افـراد    نامیده شده است. بهزیستی فاعلی اشاره به ارزیا» شادي«اي محاوره زبانگاهی در  بی ع
ـایت زنـدگی باالسـت.     هاي دلدارد، و شامل تجربه هیجان شاناز زندگی پذیر، سطح پایین خلق منفـی، و رض
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ـان گـزارش مـی   ترین عنصر زندگیها، بهزیستی فاعلی را مهممردم همه فرهنگ دانشـمندان  ، رویـن ااز .کننـد ش
. افـزایش بهزیسـتی از   )80، ص 1390(آقابابایی و فراهانی،  دهاي پرورش آن را شناسائی کننکوشند تا عاملمی

ـار، و       این جهت مهم است که افراد شاد در عرصه ـاگون زنـدگی ماننـد ازدواج، دوسـتی، سـالمت، ک هاي گون
ـان   نه ،ترندتحصیل موفق تنها به علت اینکه موفقیت، شادي آفرین است بلکه شادي، موفقیت را با خود بـه ارمغ

ـاران،   بومرسکیوآورد (لیمی ـایز دانسـت        2005و همک ـادي متم  ،). متغیـر مثبـت دیگـري کـه بایـد آن را از ش
ـادي دارد گرچه رابطه مثبت قوي »خودحرمت«خود است. حرمت ـاً   ،اي با ش ـا مفهوم ـاوت اسـت.    ام از آن متف
خـودش در   ارزیابی عاطفی از خودانگاره و هویت. ارزیابی مثبت یا منفـی فـرد از   :خود عبارت است ازحرمت

ـاً  نقش دارد. افراد داراي حرمت ،اینکه او چه احساسی نسبت به خودش دارد ـان آرا  خود مثبـت نوع ـان  ءاز بی ش
ـارت  .ندهسـت هایی براي پیشـرفت خـود   دبانه بیم ندارند، آنها در پی فرصتؤاي مناسب و مبه شیوه ـاي  از عب ه

، 2003زاف و هیـر،  ( کننـد را تهدید قلمداد نمـی  هاي دیگرانکنند، و موفقیتمثبت درباره خودشان استفاده می
ـا سـبب  ). از سوي دیگر، حرمت235ص  شناسـی برخـی از اخـتالالت    خود پائین یک مشکل رایج است که ب

ـاط داده شـده    روانی مانند افسردگی، وسواس، اختالل خوردن، مصـرف مـواد، درد مـزمن، و روان    پریشـی ارتب
ـادي و حرمـت   کننـده بینـی اند که پیشها نشان دادهش). پژوه2009منس و همکاران، مکاست ( ـاي ش خـود  ه
ـارت   کننـده بینـی که بهترین پیشحالیاند. درمتمایز ـادي عب ـاي ش ـاي  رگـه  :انـد از ه (ماننـد  » خلـق و خـوئی  «ه
ـا عاملیـت و     ویژگـی  ،خـود کننـده حرمـت  بینـی ی)، بهترین پیشیرنجور خوی و روانیگرابرون ـاي مـرتبط ب ه

  ).2006و همکاران،  بومرسکیوبینی، و فقدان نومیدي) بوده است (لید خوشانگیزش (مانن
طـور  بـا سـالمت روانـی و بـه     آنهـا  ند که رابطههستجمله متغیرهایی از و ارتباط با خداوند دینداري

هـاي مختلـف قـرار گرفتـه اسـت.      خـود مـورد توجـه پژوهشـگران رشـته     خاص با بهزیستی و حرمـت 
طور خـاص دیـد مثبـت    و به دینداري گوناگونابعاد که  ددهمینشان  ختلفمی در جوامع دین هاپژوهش
پاراگمنـت و  ؛ 1388، و همکـاران  آقابابـایی (بـا شـادي و رضـایت زنـدگی رابطـه مثبـت دارد        ،به خـدا 

حیــدري رفعــت و عنــایتی ؛ 2009؛ رزماریــان و همکــاران، 2008؛ رابینــز و همکــاران، 2001همکــاران، 
؛ هیلـز و  2005؛ لـویس و همکـاران،   2011؛ سیم و یو، 2006عبدالخالک،  ؛1389؛ قمري، 1389فر، نوین

خـود  همچنین نشان داده شده است که افراد متدین نسبت به افـراد غیرمتـدین، حرمـت    .)1998آرگایل، 
 .)2011؛ عبـدالخالک،  2012گباور و همکـاران،  (اند شناختی بهتريباالتري دارند و داراي سازگاري روان

و رابطـه شخصـیت    )2008و همکارانش،  استیل(هاي زیادي رابطه شخصیت با بهزیستی ژوهشگرچه پ
، و مطالعه همزمان این سه متغیر (یعنـی شخصـیت، دیـن   اما اند، را بررسی کرده )2010ساراگلو، (با دین 
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آیـا  ندرت انجام گرفته است. مطالعه همزمان این سه متغیر، روشـن خواهـد کـرد کـه     بهزیستی فاعلی) به
در دانشـجویان   )1997( لسـتر و  فرانسـیس  .ثر از شخصـیت أیـا متـ   ،رابطه دین با بهزیستی یگانـه اسـت  

بینـی  ، دینداري توانسـت شـادي را پـیش   آیزنکگانه هاي سهی نشان دادند که پس از کنترل عاملیمریکاآ
 و همکـارانش  رابینـز  کـرد. با استفاده از مدل پنج عاملی این یافته را تکـرار ن  )2012( بري کند. اما مطالعه

هـاي شخصـیت   نشان دادند که گرچه دعا کردن با شادي رابطه مثبت دارد، پس از کنتـرل عامـل  ) 2008(
  این رابطه از بین رفت. آیزنک
به بررسی رابطه احساس قدردانی نسبت به خدا با کارکردهاي مثبت روانـی (شـامل    ،پژوهشاین در 

هاي شخصیت در دو بافت مسـلمان ایـران و مسـیحی    و عامل خود)شادي، رضایت از زندگی، و حرمت
هـا را فـراهم   فرهنگـی یافتـه   پذیري میـان امکان بررسی تعمیم ،لهستان خواهیم پرداخت. چنین پژوهشی

رابطـه مثبـت رگـه قـدردانی بـا کارکردهـاي مثبـت         بیانگرهاي متعددي که خواهد آورد. بر پایه پژوهش
خـود رابطـه   ردانی نسبت به خدا نیز با شادي، رضایت از زندگی، و حرمتانتظار است قد ،اندروانی بوده

براساس اینکه چند پژوهش در چارچوب مدل پنج عـاملی شخصـیت نشـان     همچنین مثبت داشته باشد.
نتـو،   ؛1390(آقابابائی و فراهـانی،  اي قوي با رگه قدردانی دارد ی و توافق رابطهیگرااند که عامل برونداده

مـدل   از ی و توافقیگرابرون عاملدو شود در هر دو بافت، میبینی ، پیش)2009د و همکاران، ؛ وو2007
است کـه مـدل هگزاکـو،     الزم به یادآوري هگزاکو نیز با قدردانی نسبت به خدا رابطه مثبت داشته باشند.

افـق،  ی، تویـ گراپـذیري، بـرون  فروتنی، تهییج - سنجد: صداقتشخصیت را در چارچوب شش عامل می
همچنـین بـا توجـه بـه ماهیـت و محتـواي عامـل        . )2009(اشـتن و لـی،   پذیري شناسی، و تجربهوظیفه

هاي صداقت، انصاف، پرهیز از حرص، و فروتنـی) و اینکـه ایـن عامـل از     فروتنی (شامل رگه - صداقت
و  یآقابابـای ؛ 2012، آقابابـایی (هـاي دینـداري در مـدل شـش عـاملی هگزاکـو اسـت        ترین همبستهقوي

 شود این عامل بـا قـدردانی نسـبت بـه خـدا رابطـه مثبـت داشـته باشـد.         میینی پیش ،)2014همکاران، 
پـردازیم کـه آیـا پـس از کنتـرل شخصـیت، قـدردانی        در این مطالعه به بررسی این پرسش میسرانجام، 

  ؟بینی کند یا خیرتواند کارکردهاي مثبت روانی را پیشمینسبت به خدا 

  روش تحقيق
ـال تحصـیلی      220دانشـجوي ایرانـی و    226ل امپژوهش ش ۀنمون :هاآزمودنی .الف دانشـجوي لهسـتانی در س

ـارکت در پـژوهش دعـوت       ) است که با روش نمونـه 2013- 2012( 1392- 1391 ـادفی بـه مش گیـري غیرتص
ـا    سایر افـراد نفر مرد، یک نفر زردشتی و  75نفر زن،  151شدند. از نمونه ایرانی  ـلمان بودنـد. می نگین سـنی  مس
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ـان جنسـیت،     16نفر مرد،  34نفر زن،  170بود. از نمونه لهستانی  38تا  18سال با دامنه  47/22آنها  نفر بـدون بی
  سال بود. 47تا  19سال با دامنه  96/21یک نفر مسلمان و باقی آنها مسیحی بودند. میانگین سنی آنها 

هاي پـژوهش بـه   همبستگی است. داده این پژوهش از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) و با روش تحقیق
همچون ضـریب   ،هاي آماريها و روشدست آمدند و با شاخصه گزارشی بهاي خودنامهوسیله پرسش

تـا   10کـم  تعداد نمونـه دسـت   ،هابراي این مدل ، تحلیل شدند.چندگانه ، و رگرسیونپیرسون همبستگی
 .)1386؛ هــومن، 1384نی و عریضــی، (فراهــابرابــر تعــداد متغیرهــاي مســتقل تعیــین شــده اســت  20

گانـه شخصـیت)، حجـم    هاي ششمتغیر مستقل (قدردانی نسبت به خدا و عامل 7با وجود  ،ترتیببدین
ــراي جمــع   ــژوهش بســنده اســت. ب ــن پ ــه در ای هــاي فارســی و لهســتانی نســخه ،هــاآوري دادهنمون

  هاي زیر به کار رفت.نامهپرسش

  ابزار سنجش. ب
ی درونـی آن بـا روش   یگویـه دارد. پایـا   چهـار عـاملی  نامه تکاین پرسش :نسبت به خدا نامه قدردانیپرسش

آلفـاي کرونبـاخ نسـخه فارسـی ایـن       ).2006کـراوزه،  ( دست آمده استه ب 96/0آلفاي کرونباخ برابر با 
بـر بـا   نامه قدردانی براو همبستگی آن با پرسش 85/0در گروهی از دانشجویان ایرانی برابر با  ،نامهپرسش

، 1389و اینـانلو،   آقابابـایی بخش آن اسـت ( ی رضایتیی و روایپایا بیانگر ،به ترتیب .دست آمده ب 54/0
  دهند.اي لیکرت پاسخ میها به یک مقیاس پنج درجهکننده. شرکت)80ص 

نامـه  اي پرسـش گویـه  60هـاي شخصـیت از نسـخه    براي سـنجش عامـل   :60- نامه شخصیت هگزاکوپرسش
پـذیري،  فروتنـی، تهیـیج   - گانـه صـداقت  هـاي شـش  ی درونی عاملیکو استفاده شد. پایاشخصیت هگزا

بـه   ،اي از دانشـجویان پذیري با روش آلفاي کرونباخ در نمونـه شناسی، و تجربهی، توافق، وظیفهیگرابرون
هـا  مـل گزارش شده است. آلفاي کرونباخ ایـن عا  77/0، و 78/0، 77/0، 80/0، 78/0، 79/0ترتیب برابر با 

هـاي خودگزارشـی و   گـزارش شـد. همبسـتگی نمـره     80/0تـا   73/0اي از جمعیت عمومی از در نمونه
نامه پنج عاملی نئو با پـنج عامـل متنـاظر آن در    و همبستگی پرسش 60/0تا  47/0گر از هاي مشاهدهنمره

سـاختار  ) 1391( ابابـائی آقایران،  . در)2009(اشتن و لی، بود  80/0تا  53/0اي هگزاکو از گویه 60نسخه 
بـا روش آلفـاي    ،نامـه گانـه پرسـش  هـاي شـش  ی درونی عامـل ییید کرد. پایاأنامه را تعاملی این پرسش

 60- ی همگراي نسـخه فارسـی هگزاکـو   یروا). 1391، آقابابایی(دست آمد ه ب 75/0و  60/0کرونباخ بین 
کنندگان به یک مقیـاس پـنج   شرکت .)2012، آقابابایی(یید شده است أهم با پنج عامل بزرگ شخصیت ت

  دهند.میاي لیکرت پاسخ درجه

۱۱۶     ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

خواهـد  دهنـده مـی  گویه است. دو گویۀ نخسـت آن از پاسـخ   چهاراین مقیاس داراي  :مقیاس شادي فاعلی
هـاي سـه و   بندي کند. گویـه صورت مستقل و در مقایسه با همگنان خود درجهترتیب بهشادي خود را به

پرسد که ایـن اوصـاف چقـدر    دهنده میاز پاسخ .کندشاد و غمگین را توصیف می به ترتیب افراد ،چهار
گـزارش شـده اسـت     94/0تـا   79/0ند. ضرایب آلفاي کرونبـاخ ایـن مقیـاس از    هست در مورد او درست

هـاي دانشـجویی و غیردانشـجویی اجـرا و     . نسخۀ فارسی مقیـاس در نمونـه  )1999و لپر،  بومرسکیو(لی
و همبستگی آن بـا مقیـاس رضـایت از     77/0ست. ضریب آلفاي کرونباخ نسخه فارسی اعتباریابی شده ا

ی و دیگـران،  یآقابابـا ؛ 79، ص 1390ی و فراهـانی،  یآقابابـا (گـزارش شـده اسـت     49/0تا  43/0زندگی 
  دهند.اي لیکرت پاسخ میکنندگان به یک مقیاس هفت درجهشرکت). 365، ص 1388

بـراي سـنجش بعـد شـناختی      ،عاملی اسـت گویه و تک پنجقیاس که داراي این م :مقیاس رضایت از زندگی
ایـن مقیـاس را    )1386( و همکـاران  بیـانی . )1985دینـر و همکـاران،   ( بـه کـار رفـت   بهزیستی فـاعلی  

و بـا روش بازآزمـایی    83/0اعتبار مقیاس را با روش آلفـاي کرونبـاخ    ،اعتباریابی کردند. این پژوهشگران
هایی چـون مقیـاس   براي سنجش بهزیستی فاعلی آزمون ،)2004( کاشدان اند. به گفتهگزارش کرده 69/0

کـه کوتـاه، مبتنـی بـر     هـا هسـتند؛ چـرا   ترین مقیاسشادي فاعلی و مقیاس رضایت از زندگی، از مناسب
کنندگان به یـک مقیـاس   سنجی مناسبی دارند. شرکتهاي رواناند و ویژگینظریه، و فارغ از فشار زمانی

  دهند.میاي لیکرت پاسخ ج درجهپن
(روزنبـرگ،   خـود بـه کـار رفـت    براي سـنجش حرمـت   ،اياین مقیاس ده گویه :مقیاس حرمتخود روزنبرگ

بـه دسـت آمـده     83/0. همسانی درونی نسخه فارسی این مقیاس با روش آلفاي کرونباخ برابر بـا  )1985
جویان ایرانی، همبستگی ایـن مقیـاس بـا    ، در گروهی از دانشهمچنین .)1387لو و قائدي، جوشناست (

دسـت  ه ، بـ - 43/0، و 45/0، 49/0ی به ترتیب برابر بـا  یی و روان رنجورخویگرارضایت از زندگی، برون
اي کنندگان به یک مقیاس پنج درجـه شرکت ).2011افشاري،  لو وجوشناست ( آنی یروا بیانگرآمد که 

  دهند.لیکرت پاسخ می

  ي تحقيقهايافته
دهد در هـر  گونه که جدول نشان میآمده است. همان 1همبستگی متغیرهاي پژوهش در جدول  ضرایب

باالتر رضایت از زندگی، شادي، و حرمت خود رابطه مثبت دارد. همچنـین در   ةدو بافت، قدردانی با نمر
ارد. رابطـه  ی رابطـه مثبـت د  یگرافروتنی و برون - هاي صداقتهر دو بافت، قدردانی با نمره باال در عامل



  ۱۱۷ و کارکردهاي مثبت رواني در ايران و لهستان قدرداني نسبت به خدا با شخصيتاحساس رابطه 

اما این رابطه تنها در دانشجویان لهستانی معنـادار بـود.    .پذیري در هر دو بافت مثبت بودقدردانی با تجربه
اما این رابطه تنهـا در بافـت ایرانـی معنـادار      ،شناسی نیز در هر دو بافت مثبت بودرابطه قدردانی با وظیفه

ی در نمونـه ایرانـی معنـادار نبـود، ایـن رابطـه در بافـت        پذیري با قـدردان تهییج ۀکه که رابطحالیبود. در
 لهستانی منفی و معنادار بود.

  کنندگان ایرانی (پائین) و لهستانی (باال)هاي متقابل متغیرهاي پژوهش براي شرکتهمبستگی .1جدول 
  متغیرها  1  2  3  4  5  6 7 8  9  10

 فروتنی - صداقت .1  1  05/0  - 08/0  29/0**  18/0**  10/0 06/0 03/0 - 11/0 16/0*

 پذیري. تهییج2  - 01/0  1  - 06/0  - 07/0  14/0*  - 04/0 01/0 - 07/0 - 10/0 - 13/0*

 گرائی. برون3  01/0  - 17/0**  1  - 01/0  21/0**  10/0 34/0** 46/0** 48/0** 19/0**

 . توافق4  28/0**  - 16/0*  14/0*  1  17/0*  16/0* 04/0 10/0 - 01/0 11/0

 شناسی. وظیفه5  22/0**  - 03/0  30/0**  17/0**  1  16/0* 17/0* 18/0** - 22/0** 08/0

  پذیري. تجربه6  - 02/0  - 11/0  38/0**  - 01/0  23/0**  1 09/0 13/0* 18/0** 17/0**
  . رضایت از زندگی7  09/0  - 15/0*  50/0**  23/0**  21/0**  11/0 1 65/0** 44/0** 39/0**
 . شادي8  - 02/0  - 24/0**  52/0**  15/0*  21/0**  19/0** 60/0** 1 48/0** 43/0**

  . حرمت خود9  07/0  - 19/0**  66/0**  21/0**  32/0**  21/0**  62/0**  62/0**  1  27/0**
  نسبت به خدا . قدردانی10  27/0**  08/0  31/0**  06/0  21/0**  12/0  37/0**  22/0**  40/0**  1

01/0 p<  05/0p<   

ارکردهاي مثبت روانی (شـامل رضـایت   براي کنترل نقش شخصیت در رابطه قدردانی نسبت به خدا با ک
مراتبـی (بـراي دو نمونـه ایرانـی و     رگرسـیون سلسـله   مجموعـه خود) از دو از زندگی، شادي، و حرمت

عنـوان متغیـر   گانه شخصیت در گام نخست بههاي ششها، عامللهستانی) استفاده شد. در این رگرسیون
بـین وارد معادلـه شـد    عنوان متغیر پیشبت به خدا بهقدردانی نس ،بین وارد معادله شدند. در گام دومپیش

بینی سه کارکرد مثبـت روانـی مشـخص بشـود.     تا سهم آن پس از کنترل شخصیت در گام اول، در پیش
توانـد  ها نشان داد که قـدردانی مـی  مده است. این رگرسیونآ 2ها در جدول خالصه نتایج این رگرسیون

نیز مقادیري از تغییـرات در نمـره کارکردهـاي مثبـت روانـی را      پس از کنترل شخصیت  ،در هر دو بافت
) در نمـره  R2دهد که شخصیت و قـدردانی چنـد درصـد از تغییـرات (    نشان می 2بینی کند. جدول پیش

  کند.بینی میخود را پیششادي، رضایت از زندگی، و حرمت
  خود بر پایۀ شخصیت و احساس قدردانی نسبت به خدافاعلی و حرمتبینی بهزیستی مراتبی براي پیش: خالصه تحلیل رگرسیون سلسله2جدول 

  حرمت خود  رضایت از زندگی  شادي  
  لهستان  ایران  لهستان  ایران  لهستان  ایران

  30  24  29  13  47  27  شش عامل شخصیت گام اول:
 35  34  23  52  31  31  قدردانی نسبت به خدا گام دوم:

01/0p<  05/0p<  

۱۱۸     ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

  گيريبحث و نتيجه
دین و باور به خدا بخشی از تجربه انسانی در گستره تاریخ بوده است. افراد یا معتقد به خـدا هسـتند یـا    

به خدا داشته باشد. با اینکه موضوع دین از زمان  اتوان کسی را یافت که نظري خنثندرت میبه .غیرمعتقد
شناسی تجربی دین تنها از میانه دهـه پـنجم قـرن    وانشناسی حضور داشته است، ردر قلمرو روان فروید

هـاي تـاریخی،   یید کردند دین نقشـی محـوري در واقعیـت   أشناسان تزمانی که روان ؛بیستم وجود یافت
صراحت کند. دین، خود بهبازي می ،شوندرو میهها با آن روبشناختی که انسانفرهنگی، اجتماعی و روان

ئنُّ   « :در قرآن مجید آمده است کند. مثالًکید میأت بر نقش مهمش در زندگی انسان تَطْمـ ه اللَّه أَال بِذکْرِ اللـَّ
ها، آرامش، شادي و رضایت از یابد. مردم همه فرهنگها آرامش میتنها با یاد خدا دل )؛28(رعد: » الْقُلُوب

پردازي در اندیشمندان به نظریه رو، بسیاري ازیناکنند. ازشان گزارش میترین عنصر زندگیزندگی را مهم
ثر در این زمینه را وجهه همت خود ؤهاي مختلف، بررسی عوامل مدانشمندان رشته .انداین زمینه پرداخته

هایی است جمله موضوعاز طور خاص ارتباط با خداوندو به . دینداري)2007(لوکاس و دونالن،  اندکرده
خاص با شادي و رضایت از زندگی مورد توجه پژوهشگران قرار طور با سالمت روانی و به آن که رابطه

دهد که داشتن یک رابطه مثبـت بـا   شده در این زمینه نشان میهاي انجامگرفته است. مروري بر پژوهش
هاي مختلف روانی و جسمی اثر دارد. گزارش شده است که داشتن رابطه عاشقانه بـا  خداوند در ساحت

خـاطر از  احساس رها شدن توسط خدا و احساس عدم اطمینان .همبسته است خدا با سالمت روانی بهتر
. دلبستگی بـه  )2001پاراگمنت و همکاران، سالی همبسته است (عشق خدا با افزایش مرگ و میر در میان

و دلبسـتگی اجتنـابی و مضـطرب بـه خـدا در       )،2011سـیم و یـو،   خـود ( با حرمـت  ،خدا در نوجوانان
). یک پـژوهش  2012هرتن و همکاران، ده از ماري جوانا و الکل همبسته بوده است (دانشجویان با استفا

طور معناداري سرعت کمتر طولی هم نشان داد که داشتن نگاه مثبت به خدا در مبتالیان به اچ آي وي، به
عت سـر  ،که داشتن نگاه منفی به خدا در یک دوره چهار سـاله حالیدر .بینی کردپیشرفت بیماري را پیش

پرستش همراه با قدردانی نسـبت بـه    ).2011آیرنسن و دیگران، بینی کرد (بیشتر پیشرفت بیماري را پیش
. )646، ص 2008امونز، و همکاران، ها و الطافش، موضوعی مشترك میان ادیان است (نعمت دلیلخدا به 
رضـایت از زنـدگی، شـادي،    اند قدردانی نسبت به خدا با شده در این زمینه نشان دادههاي انجامپژوهش

رزماریـان و همکـاران،   ؛ 1389ی و اینـانلو،  یسالمت روانی، و کیفیت خواب بهتر رابطه مثبت دارد (آقابابا
آشکار  ،). چنانچه این مرور کوتاه2006کراوزه، زاي استرس همراه است () و با کاهش اثرات آسیب2011

اي در ابعاد پیوندي مثبت با خداوند نقش سازندهاند که داشتن هاي مختلف نشان دادهپژوهش که ساخت



  ۱۱۹ و کارکردهاي مثبت رواني در ايران و لهستان قدرداني نسبت به خدا با شخصيتاحساس رابطه 

نیز نشان داد که در هر دو بافـت مسـلمان    پژوهشاین گوناگونی از سالمت روانی و جسمی دارد. نتایج 
هاي باال در شادي، رضـایت از زنـدگی، و   ایران و مسیحی لهستان احساس قدردانی نسبت به خدا با نمره

رابطۀ قدردانی نسبت به خدا با کارکردهاي مثبت روانـی   ،رسدظر میبه ن .خود رابطه مثبت داشتحرمت
خـود گـزارش   هاي باالتر در شادي، رضایت از زنـدگی، و حرمـت  دو سویه است؛ یعنی، افرادي که نمره

تـر و  شادتر، راضـی  افراد شاکر احتماالً .قدردانی بیشتري نسبت به خداوند احساس خواهند کرد ،کنندمی
گیري رهنمـون  ما را به نتیجه ،هاي موجود در این زمینهبندي یافتهباالتري هستند. جمع خودداراي حرمت

کند. گرچـه  د که باور قلبی به خداوندي مهربان و عادل، به بهتر شدن سطح زندگی انسان کمک میکنمی
اما در  ،است باور به خداوند مهربان، یاد او، و احساس قدردانی نسبت به او، در مرحله اول یک عمل قلبی

- 343، ص 1376یابد (موسـوي خمینـی،   سطوح بعدي، در ساحت رفتارهاي فردي و اجتماعی بروز می
تر باشد و هرچه این نیروي درونی بیشتر در رفتار هرچه این نیروي درونی قوي :). شاید بتوان گفت344

تمندي، حرمـت خـود   فرد تجلی یابد، فرد بیشتر از پیامدهاي مثبت آن همچـون آرامـش، شـادي، رضـای    
  شود.مند میهها اثر دیگر بهراجتماعی و ده

قـدردانی نسـبت بـه     ،هاي شخصیتپس از کنترل عاملکه  استاین  ،پژوهشاین هاي یکی از یافته
چنـین   .بینـی کـرد  خود را پـیش حرمتشادي، رضایت از زندگی، و مقادیر معناداري از تغییرات در خدا 
کـه شخصـیت، از نیرومنـدترین و     بودندنشان داده تر پیشها پژوهشت که اي از این جهت مهم اسیافته

پایدارترین متغیرها در تعیین بهزیستی فاعلی است. شواهدي از رابطه ژنتیکـی میـان بهزیسـتی فـاعلی و     
و پـنج عـاملی،    آیزنـک . در چـارچوب مـدل   )2008وایس و همکـاران،  (شخصیت نیز در دست است 

اسـتیل و  (تـرین نقـش را در تعیـین عاطفـه مثبـت و منفـی دارنـد        ی مهـم یخورنجوری و روانیگرابرون
ی یـ گراپژوهش به کـار بسـته شـد، بـرون    این در مدل شش عاملی هگزاکو نیز، که در . )2008همکاران، 

 .)2014(آقابابایی و ارجـی،  دست آمده است ه شناختی بکننده بهزیستی فاعلی و روانبینیترین پیشمهم
شخصـیتیِ بهزیسـتی فـاعلی و     ۀتـرین همبسـت  ی قـوي یـ گراهم، در هر دو بافت، بـرون  پژوهشاین در 

 ،بینـی کـرد  بود. این یافته که قدردانی فراتر از شخصیت، کارکردهاي مثبـت روانـی را پـیش    خودحرمت
عبـارت دیگـر، رابطـه    . بهستمتغیرهابینی این نقش یگانه احساس قدردانی نسبت به خدا در پیش بیانگر
  قدردانی با آن متغیرها مستقل از شخصیت است.مثبت 

هـاي  هاي قـدردانی بـا عامـل   که در هر دو بافت، نمره استاین  ،پژوهشاین هاي یکی دیگر از یافته
شناسـی در هـر دو   ی رابطه مثبت داشت. گرچه رابطه قـدردانی بـا وظیفـه   یگرافروتنی و برون - صداقت
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فروتنـی بـا    - ونه ایرانی معنادار بود. بـه عـالوه، رابطـه صـداقت    این رابطه تنها در نماما بافت مثبت بود، 
 )2010( سـاراگلو  گونـه کـه  تر از نمونه لهستانی بـود. همـان  قدردانی نسبت به خدا در نمونه ایرانی قوي

ارتقـا ثبـات    .1کننـد:  دین، دو کارکرد دیـن را برجسـته مـی    هاي شخصیتیِتوصیف کرده است، همبسته
 .شناسی مـرتبط اسـت  دیگران و انسجام اجتماعی. نخستین کارکرد با عامل وظیفه بهبود رفاه .2 ؛شخصی

فروتنـی،  - فروتنی رابطـه دارد. توافـق و صـداقت    - هاي توافق و صداقتبا عامل ،که کارکرد دومحالیدر
کنند: گرایش به همکاري کردن با فـردي  دوستی متقابل ترسیم میهاي فردي را در دو جنبه از نوعتفاوت

هنگامی که تضـمینی بـراي مقابلـه بـه      .ب ؛توان از زیر آن شانه خالی کردکه میهنگامی .دیگر حتی الف
کـه توافـق    ،فروتنی است و دومی مربوط به توافق. این یافتـه  - مثل وجود ندارد. اولی مربوط به صداقت

کنـد کـه   یید میأت ،فروتنی، با احساس قدردانی نسبت به خدا رابطه معناداري نداشت - خالف صداقتبر
هـاي فـردي در همکـاري هسـتند و بایـد از هـم جـدا        هاي مختلفی از تفاوتاین دو عامل نماینده جنبه

 شـود اي مدل شخصیت هگزاکو قلمداد میی سازهییید رواأمنزله تاي بهواقع، چنین یافته. درانگاشته شوند
وه، ارتبـاط متفـاوت قـدردانی نسـبت بـه      . به عال)2013؛ هیلبیگ و همکاران، 2009، 2007(اشتن و لی، 
تواند این احتمال را تقویت کنـد کـه رابطـه    می ،هاي شخصیت در دو بافت ایرانی و لهستانیخدا با عامل

ممکن اسـت در جوامـع غیردینـی کسـانی بـه       ،شخصیت با متغیرهاي دینی وابسته به فرهنگ است. مثالً
واقـع، ایـن   کننـد. در نمره باالتري گزارش مـی  فکرينپذیري یا روشدین روي آورند که در عامل تجربه

پـذیري در نمونـه   پژوهش مشاهده شد: رابطه قـدردانی نسـبت بـه خـدا بـا عامـل تجربـه       این در  مطلب
  دست آمد.ه تر از نمونه ایرانی بلهستانی قوي

بـا   ،خـدا یید فرضیه ما در مورد رابطه مثبت قدردانی نسبت به أکه علت عدم تالزم به یادآوري است 
هـاي پیشـین متکـی بـر سـنجش      یافتـه  ،نخست آنکه :عامل توافق در پرتو دو نکته روشن خواهد داشت

عنـوان  پژوهش قدردانی نسبت بـه خـدا را بـه   این که حالیدر .عنوان یک رگه شخصیتی بودندقدردانی به
هـاي  بـا عامـل  هـاي پیشـین در مـورد رابطـه قـدردانی      در پـژوهش  ،یک سازه دینی سنجید. دیگر اینکه

پـژوهش از مـدل شـش عـاملی هگزاکـو      ایـن  کـه در  حالیدر .شخصیت، از مدل پنج عاملی استفاده شد
هاي هگزاکو با پنج عامل سـنتی  ها و محتواي مشترك هگزاکو با پنج عامل، عاملاستفاده شد. با وجود نام

ــاوت ــه تف ــد. ب ــایی دارن ــان   ه ــداري هیج ــق و پای ــل تواف ــواي دو عام ــاص، محت ــور خ ــوس ط ی (معک
فروتنی، توافـق، و   - هاي صداقتی) در پنج عامل، چرخش مجدد کرده است و در عاملیرنجورخوروان
پراکنـده شـده اسـت. عامـل توافـق هگزاکـو تـا حـدودي بـا محتـواي           مـدل هگزاکـو    در پـذیري تهییج
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دارد  در عامل پایداري هیجانی پنج عامـل جـاي   شود که معموالًپذیري و تندمزاجی مشخص میتحریک
کـه در مـدل پـنج عـاملی جـزو عامـل        ،همچنـین رگـه خشـم    .)2004؛ لی و اشتن، 2007اشتن و لی، (

برخالف مـدل پـنج عـاملی، در     .ی بود، در مدل هگزاکو در عامل توافق قرار گرفته استیرنجورخوروان
  .)2007ن و لی، اشت( مدل هگزاکو توافق در برابر عدم توافق نیست، بلکه توافق در برابر خشم قرار دارد

 با کارکردهاي مثبت روانی، ناشی از این واقعیت است که قدردانی موجبقدردانی همایندي احساس 
رضایت و شادکامی  ،نتیجهدر .خو نگیرند هاي الهیو به نعمت هاي مثبت محیطشانشود افراد به جنبهمی

به هر رو،  س ارزشمندي همراه خواهد بود.، و با احساآوردا به ارمغان میهتري براي آنمدتاز زندگی بلند
دهد که بخشی از طبیعـت انسـان اسـت.    نشان می ،ها وجود دارداین حقیقت که قدردانی در همه فرهنگ

شناختی مبتنی روان - زیستیها بر پرورش این ویژگی، باید بر پایه یک بنیاد کید ادیان و فرهنگأرو، تایناز
د که جوامع را در گستره زمان به هم پیوند داده است. گفته شده است که نباشد تا سازوکاري را تقویت کن

باید مجهز  ،ها براي اینکه بتوانند با دیگران همکاري کنندتکامل یافته است. انسان ،قدردانی براي همکاري
 این است کـه  ،هاي نزدیکی کمک کنند. یک پرسش مهم در این زمینهبه سازوکارهایی باشند که به انگیزه

اند. یک کدام ،باشندهاي مرتبط با نزدیکی میشناختی که زیربناي قدردانی و دیگر رگهساختارهاي عصب
فعالیت پایه باالتر در قشر پیش داراي  ،انگیزه بازداري افراد واجداحتمال، ناقرینگی فعالیت قشر مغز است. 

داراي  ،انگیزه نزدیکی واجدافراد که که حالی. درهستندپیشانی راست (نسبت به قشر پیش پیشانی چپ) 
. )2012؛ میلر و همکاران، 2008سانتسو و همکاران، فعالیت پایه باالتر در قشر پیش پیشانی چپ هستند (

اند که با انگیزه بازداري و نزدیکی مرتبط هاییی ویژگییرنجورخوی و روانیگراعاطفه مثبت و منفی، برون
 .وري همایند استبا باالتر بودن نسبی عاطفه مثبت و کنش ،ر قشر چپشوند. فعالیت پایه باالتشمرده می

با باالتر بودن نسبی عاطفـه منفـی و بـازداري     راست که باالتر بودن فعالیت پایه قشر پیش پیشانیحالیدر
دهند، قدردانی همـاره بـا عاطفـه    هاي پیشین نشان میو پژوهش پژوهشاین  که گونهمرتبط است. همان

ی رابطه مثبت دارد و با عاطفه منفی رابطه منفی دارد. قدردانی با انگیزه نزدیکی نیز پیوند یگرابرونمثبت، و 
(یعنی  ها، ناقرینگی فعالیت پیش پیشانیها و واقعیتتوجه به این یافته ). با2006تسانگ، داده شده است (

راي قدردانی در نظـر گرفتـه شـود.    عنوان یک زیرالیه احتمالی بتواند بهمی برتري فعالیت نیمکره چپ)،
پژوهش عبارتند این هاي یید کنند. محدودیتأزنی را تاین گمانه هاي مستقلی نیاز است تا مستقیماًپژوهش

گیـري  ی، و نمونـه یاستفاده از گزارش شخصی در سنجش همه متغیرهـا، اسـتفاده از نمونـه دانشـجو     :از
ها شد. شایسـته اسـت   از بررسی نقش جنسیت در یافتهغیرتصادفی. همچنین سهم نابرابر دو جنس مانع 

 .را به کار گیرندآزمایشی  هايروش ،هاي آیندهپژوهش

۱۲۲     ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

  منابع
  قم، موسسه نشر اسالمی. ق، سیدرضی،1422 ،البالغهنهج

، 19، ش شناسی و دیـن روان، »رابطه صداقت و فروتنی با شخصیت، دین، و بهزیستی فاعلی«، 1391، ناصر، آقابابایی
 .40- 25 ص

شناسـی  روان، »نقش قدردانی نسبت به خدا و خوي قدردانی در کیفیت خواب«، 1389اینانلو، مجید ، ناصر و آقابابایی
  .88- 73، ص 12، ش و دین

، »شـناختی و فـاعلی  بینـی بهزیسـتی روان  نقـش رگـه قـدردانی در پـیش    «، 1390فراهانی، اهللا حجت، ناصر و آقابابایی
 .84- 75، ص 29، ش شناسان ایرانینشناسی تحولی: رواروان

علـوم  ، »درسـتی در دانشـجویان و طـالب   معنویـت و احسـاس شخصـی روان   «، 1388، و همکـاران  ، ناصـر آقابابایی
 .372- 360، ص 31، ش شناختیروان

، »بررسی مجدد پایائی و اعتبار مقیاس حرمت خود روزنبرگ در ایران«، 1387قائدي،  لو، محسن و غالمحسینجوشن
 .56- 49، ص 31، ش نشور رفتاردا

در بـین دانشـجویان دانشـگاه     رابطه بین نگرش دینی و شادکامی«، 1389فر، عنایتی نوینعلی حیدري رفعت، ابوذر و 
  .72- 61، ص 12، ش شناسی و دینروان، »تربیت مدرس

، دي کـاربردي) هاي پیشرفته پژوهش در علوم انسـانی (رویکـر  روش، 1384عریضـی،  حمید اله و فراهانی، حجت
 اصفهان، جهاد دانشگاهی.

بررسی رابطه دینداري ئ میزان شادمانی در بین دانشـجویان بـه تفکیـک جنسـیت و وضـعیت      «، 1389قمري، محمد، 
 .91- 75، ص 11، ش شناسی و دینروان، »هلأت

  .امام خمینیسسه تنظیم و نشر آثار ؤقم، مچ چهاردهم، ، شرح چهل حدیث، 1376 روح اهللا،موسوي خمینی، سید
 ، تهران، سمت.شناخت روش علمی در علوم رفتاري، 1386هومن، حیدرعلی، 

Abdel-Khalek, A. M, 2006, Happiness, health, and religiosity: Significant relations, Mental 
Health, Religion & Culture, v. 9 (1), p. 85-97. 

Abdel-Khalek, A. M, 2011, Religiosity, subjective well-being, self-esteem, and anxiety among 
Kuwaiti Muslim adolescents, Mental Health, Religion & Culture, v. 14 (2), p. 129-140. 

Aghababaei, N, 2012, Religious, honest and humble: Looking for the religious person within the 
HEXACO model of personality structure, Personality and Individual Differences, v. 53 (7), 
p. 880-883. 

Aghababaei, N, & Arji, A, 2014, Well-being and the HEXACO model of personality, 
Personality and Individual Differences, v. 56 (1), p. 139-142. 

Aghababaei, N, & et al, 2014, The religious person revisited: Cross-cultural evidence from the 



  ۱۲۳ و کارکردهاي مثبت رواني در ايران و لهستان قدرداني نسبت به خدا با شخصيتاحساس رابطه 

HEXACO model of personality structure, Mental Health, Religion & Culture, v. 17 (1), p. 
24-29. 

Ashton, M. C, & Lee, K, 2007, Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO 
model of personality structure, Personality and Social Psychology Review, v. 11, p. 150–
166. 

Ashton, M. C, & Lee, K, 2009, The HEXACO-60: A short measure of the major dimensions of 
personality, Journal of Personality Assessment, v. 91 (4), p. 340–345. 

Barrie, A, 2012, Personality, religion and character traits: Are personality traits better predictors 
of happiness than religiosity?, Unpublished BA dissertation, Dublin Business School. 

Diener, E, & et al, 1985, The Satisfaction with Life Scale, Journal of Personality Assessment, 
v. 49, p. 71–75. 

Emmons, R. A, & et al, 2008, Personality and the capacity for religious and spiritual experience. 
In O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and 
research (3rd ed., pp. 634-653), New York, The Guilford Press. 

Francis, L. J, & Lester, D, 1997, Religion, personality and happiness, Journal of Contemporary 
Religion, v. 12 (1), p. 81–86. 

Gebauer, J. E, & et al, 2012, Religiosity, social self-esteem, and psychological adjustment: On 
the cross-cultural specificity of the psychological benefits of religiosity, Psychological 
Science, v. 23 (2), p. 158-160. 

Hilbig, B. E, & et al, 2013, It takes two: Honesty–Humility and Agreeableness differentially 
predict active versus reactive cooperation, Personality and Individual Differences, v. 54, p. 
598–603. 

Hills, P, & Argyle, M, 1998, Musical and religious experiences and their relationship to 
happiness, Personality and Individual Differences, v. 25, p. 91-102. 

Horton, K. D, & et al, 2012, Examining attachment to God and health risk-taking behaviors in 
college students, Journal of Religion and Health, v. 51 (2), p. 552-66. 

Ironson, G, & et al, 2011, View of God as benevolent and forgiving or punishing and 
judgmental predicts HIV disease progression, Journal of Behavioral Medicine, v. 34 (6), p. 
414-425. 

Joshanloo, M, & Afshari, S, 2011, Big Five personality traits and self-esteem as predictors of 
life satisfaction in Iranian Muslim university students, Journal of Happiness Studies, v. 12, 
p. 105–113. 

Kashdan, T.B, 2004, The assessment of subjective well-being (issues raised by the Oxford 
Happiness Questionnaire, Personality and Individual Differences, v. 36, p. 1225–1232. 

Krause, N, 2006, Gratitude toward God, stress, and health in late life, Research on Aging, v. 28, 
p. 163–183. 

Lee, K, & Ashton, M. C, 2004, Psychometric properties of the HEXACO Personality Inventory, 
Multivariate Behavioral Research, v. 39 (2), p. 329–358. 

Lewis, C. A, & et al, 2005, Religious orientation, religious coping and happiness among UK 
adults, Personality and Individual Differences, v. 38, p. 1193–1202. 

Lucas, R. E, & Donnellan, M. B, 2007, How stable is happiness? Using the STARTS model to 
estimate the stability of life satisfaction, Journal of Research in Personality, v. 41, p. 1091-
1098. 

Lyubomirsky, S, & Lepper, H. S, 1999, A measure of subjective happiness: Preliminary 
reliability and construct validation, Social Indicators Research, v. 46 (2), p. 137–156. 

۱۲۴     ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

Lyubomirsky, S, & et al, 2005, The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to 
success? Psychological Bulletin, v. 131 (6), p. 803–855. 

Lyubomirsky, S, & et al, 2006, What are the differences between happiness and self-esteem? 
Social Indicators Research, v. 78, p. 363–404. 

McManus, F, & et al, 2009, Cognitive-behavior therapy for low self-esteem: A case example, 
Cognitive and Behavioral Practice, v. 16, p. 266–275. 

Miller, S. L, & et al, 2012, Relationship maintenance and biases on the line bisection task: 
Attractive alternatives, asymmetrical cortical activity, and approach–avoidance motivation, 
Journal of Experimental Social Psychology, v. 48, p. 566–569. 

Neto, F, 2007, Forgiveness, personality and gratitude, Personality and Individual Differences, 
v. 43, p. 2313–2323. 

Pargament, K. I, & et al, 2001, Religious struggle as a predictor of mortality among medically ill 
elderly patients, Archives of Internal Medicine, v. 161, p. 1881-1885. 

Robbins, M, & et al, 2008, Prayer, personality and happiness: A study among undergraduate 
students in Wales, Mental Health, Religion & Culture, v. 11 (1), p. 93-99. 

Rosenberg, M, 1965, Society and the adolescent self-image, Princeton, Princeton University 
Press. 

Rosmarin, D. H, & et al, 2009, The role of religiousness in anxiety, depression, and happiness in 
a Jewish community sample: A preliminary investigation, Mental Health, Religion & 
Culture, v. 12 (2), p. 97–113. 

Rosmarin, D.H, & et al, 2011, Grateful to God or just plain grateful? A comparison of religious 
and general gratitude, The Journal of Positive Psychology, v. 6, p. 389–396. 

Santesso, D. L, & et al, 2008, Frontal EEG asymmetry and sensation seeking in young adults, 
Biological Psychology, v. 78, p. 164–172. 

Saroglou, V, 2010, Religiousness as a cultural adaptation of basic traits: A Five-Factor model 
perspective, Personality and Social Psychology Review, v. 14 (1), p.108–125. 

Sillick, W. J, & Cathcart, S., (in press). The relationship between religious orientation and 
happiness: the mediating role of purpose in life, Mental Health, Religion & Culture, doi: 
10.1080/13674676.2013.852165. 

Sim, T. N, & Yow, A. S, 2011, God attachment, mother attachment, and father attachment in 
early and middle adolescence, Journal of Religion and Health, v. 50, p. 264. 

Steel, P, & et al, 2008, Refining the relationship between personality and subjective well-being, 
Psychological Bulletin, v. 134 (1), p. 138–161. 

Tsang, J, 2006, The effects of helper intention on gratitude and indebtedness, Motivation and 
Emotion, v. 30 (3), p. 199–205. 

Weiss, A, & et al, 2008, Happiness is a personal (ity) thing: The genetics of personality and 
well-being in a representative sample, Psychological Science, v. 19 (3), p. 205–210. 

Wood, A. M, & et al, 2009, Gratitude predicts psychological well-being above the Big Five 
facets, Personality and Individual Differences, v. 46 (4), p. 443-447. 

Wood, A.M, & et al, 2010, Gratitude and well-being: A review and theoretical integration, 
Clinical Psychology Review, v. 30, p. 890–905. 

Zaff, J. F, & Hair, E. C, 2003, Positive development of the self: Self-concept, self-esteem, and 
identity. In M. H. Bornstein, L. Davidson, C. L. M. Keyes, & K. A. Moore (Eds.), Well-
being: Positive development across the life course (pp. 235-251), London, Lawrence 
Erlbaum Associates, Inc. 


