
 قدردانی و سپاسگزاری

 شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند

 سعدی

 

ددیاان  کران بسییریی از زو  ار نم  اانند گونن  از ککدکور ددیاان  کنند و سیسرسیوزای زتمرم اا برشند    

از  است ک  کمترکک  از یااهری نزاکک شدن ب  ککدکورای یابط  زنرشنک  است  گل  ی بسیریی از زو  ار اکن 

نهر نم  ااد  اکن جمالم ای زو  ار شیییرک  آاا گل  ددیاان  نم  شییینند و امسیییرشیییرن برزینیا    ت  ب  

  تنانند برویاری اشت ره  ، ک  تشکر بلد نیست بکن   واسیت ایکک  ددیاان  ن نیست  االال سسرسوزای نیست 

   رن  از سسرسوزایی شنند و برکدشنرسرک  و  االالح شنند

 رهای نادرستباو 

 بری  زو  ار بر اکن برویند ک  ار کس  برکد وظیف  اش یا انجرم ااد و تشکر الزم نیست  

 وادعیت: ایست است ک  ارک  برکد وظیف  اش یا انجرم ااد ول  تشکر ب  انهر الور      ااد 

 نابروی نرایست:  ن اایم ب  وظیف  ام عمل    کنا  و  کس  از  ن تشکر    کن  ک   ن بک

 وادعیت: اگر کس  از  ر ددیاان  نم  کند الیل نم  شنا ک  از اکوران ددیاان  نکنیا

 پیامدهای قدردانی نکردن

ددیاان  نکران برعث السرا شدن    شنا و امسر انویزه اش یا از است    ااد   رنند: ک  بری نشد ازم تشکر 

 کن   برای شنار  ن اوغ و اوشرب ککی  و   

 ارهای روزمرهکقدردانی برای 

ک  انجرم    ااند برکد  عمنل  و کر وظرکف یوز ره ای الزم نیست زو  ار کری شرد  انجرم بدن انهر برای کریای 

 :از اا تشکر کنند   رنند

 بربت غذای ینشمزه مننن  



 از زتمرم شمر  منننا

 استت ایا نکن 

 ددیاان  کران برای بنان

 امین ک   ای کنری  ن است   تشکرم

 قدردانی در حل مشکالت

 بربت امراا  ای تل  شکالم سسرسوزایم

 ددیاان  از تمرکت

 از تمرکتت  منننا

 اگر شمر ددیاان   کنید امسرترن اا از شمر کرا    گیرا ک  ددیاان برشد

 ای پرسخ ب  ددیاان  امسرترن  تشکر کنید 

 شکر گذاری از خدا

 از یدا ددیاان  کنید و شکر گذای برشید

نهر از یداوند تشییکر آادیق  نعمت ارک  ک  اایکد یا بننکسییید و بطر ر  5گذایی یا تمرکن کند: ار یوز شییکر 

 کنید

نهر یا کراااشت کنید  اکن تمرکن از آادیق  ب  نکرم    ت امسرترن و ید رت  ک     ااد فکر کنید و  5ار یوز 

 شمر فرای ددیشنرس    سرزا 

 

روانشناس، گروه سالمت روان، عض  هیئت علمی دانشکده عل م رفتاری و سالمت  -دکتر شهرربان  قراری 

 روان


