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 خود یتوانمند یانجیخود با نقش م

 

 9یضرغام حاجب دیمج/  2یبهناز عطار/  8*رپورینادر من 
 

 44/6/89: رشیپذ خیتار    42/4/89: افتیدر خیتار

 چکیده
باعث کاهش  نیدارد و همچن یسالمندان در پ یرا برا یو جسمان یذهن ،یاجتماع ،یروان یایبخشش مزا

بخشش  نیی. پژوهش حاضر با هدف تبگرددیو فشارخون م یقلب ،تنیروان هاییماریب ،یاضطراب، افسردگ
خود انجام شد. روش  یتوانمند یانجیخود با نقش م رشیو پذ یشادکام ،یقدردان قیدر سالمندان از طر

سالمندان عضو  هیپژوهش را کل یبود. جامعه آمار یو معادالت ساختار یاز نوع همبستگ یفیپژوهش، توص
صورت  نفر به 859ها  آن نیدادند که از ب لیتشک 6986تهران در سال  یشهردار دگانید جهان یها نونکا

 نیمزلیج دوشرطیق یب رشی(، پذ6889) سیفوردا یشادکام هایای انتخاب شد. پرسشنامه خوشه یرگینمونه
استروم و  گویرت اقد شناختیروان ،(4994) کالوف( مگیا هیگو )فرم شش ی(، قدردان4996و همکاران )

 یهمبستگ هایروش با سپس. شد اجرا( 6998) همکاران و زادهاحتشام فردینیب یهمکاران و بخشودگ
نشان داد  رسونیپ یآزمون همبستگ جیقرار گرفت. نتا لیتحلمورد  هاافتهی یساختار یابیو معادله رسونیپ

(. جهت p<95/9است ) دار یرابطه معن یراپژوهش دا یرهایمتغ یبخشش با تمام یعنیوابسته پژوهش  ریمتغ
 ،یمستقل )قدردان یرهایهرکدام از متغ شیاست که افزا نیا یروابط مثبت است که به معنا نیا یتمام
 ها یشدت همبستگ ی. بررسشود یبخشش م شیخود( منجر به افزا یها یتوانمندو  یخود، شادکام رشیپذ

است. با آگاه  یخود و شادکام یها یمربوط به توانمند بیترترابطه با بخشش به  نیتر یکه قو دهد ینشان م
نگرش مثبت  توانیخود در او، م رشیو پذ یشادکام ،یحس قدردان تیو تقو شهایییکردن سالمند از توانا

 داد. شیبخشش و سالمت روان آنان را افزا زانیبه خود و جهان اطراف، م سالمندان

 .خود، سالمندان یتوانمند ،یشادکام ،یانخود، قدرد رشیبخشش، پذ :ها کلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه

، مزایای روانی، اجتماعی، ذهنی و جسمانی را برای سالمندان در پی دارد و 6بخشش
تنی، قلبی و فشارخون های روانهمچنین باعث کاهش اضطراب، افسردگی، بیماری

ود ( و اگر خوب درک ش4966گردد. بخشش شاهراه سالمت روانی است )ماتسوکی،  می
شود. و با شکیبایی به انجام برسد، موجب رفاه، سالمت عاطفی و شادکامی بخشنده می

کنند، چون از احساسات بد بسیاری از افراد فرآیند بخشش را در دوران پیری آغاز می
(. بخشش یک 4996خواهند احساس بهتری داشته باشند )اینرایت، اند و میخسته شده

عنوان یک موضوع پژوهشی  طور گسترده به نی است که بهویژگی سودمند در روابط انسا
فر، فاطمی و امینی، وسیله متخصصان علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفته است )ایمانی به

های سوی بازداری از پاسخ ( بخشش را میلی درونی که افراد را به4966(. اینرایت )6986
ها رفتار  طور منفی با آن بت به کسی که بهطور مثبت نسناخوشایند ارتباطی و رفتار کردن به

های انجام شده در این زمینه اند. نتایج پژوهشسازد نیز تعریف کردهکرده است، متمایل می
نشان داده است که بین عفو و گذشت و سالمت روانی ارتباط معناداری وجود دارد و افراد 

تری برخوردار راب پاییندارای عفو و گذشت باال در بعد رفتاری از افسردگی و اضط
های (. همچنین بخشش با ویژگی6991تربتی، زاده و وحدتبناب، کیوانهستند )غباری

پور، آزادی و ؛ زندی4969گرایی )اختر و بارلو، رنجورخویی رابطه منفی و با برونروان
ک دی(، خودآگاهی و پذیرش، رابطه و عواطف مثبت و معناداری دارد )ون6989ناهیدپور، 
( نیز در پژوهشی نشان داد که بین بخشش و کاهش 4996(. اورکات )4991و الیاس، 

 های ناراحتی رابطه معناداری وجود دارد. نشانه
سرعت به  یکی از مسائل مهم قرن حاضر، پدیده پیری است، به عبارتی جمعیت جهان به

رصد جمعیت بینی سازمان ملل متحد درود. بر اساس پیشسمت سالخورده شدن پیش می
میلیون نفر  929درصد یعنی بیش از  64ساله و باالتر در جهان که در حال حاضر حدود  69

درصد یعنی حدود دو میلیارد نفر خواهد رسید  46به بیش از  46است تا اواسط قرن 
سال  69باالی  4(. مطابق آمار، در کشور ایران جمعیت سالمندان4964)پالتاسینگ و تیاجی، 

شود که بینی میدرصد افزایش یافته است و پیش 6/9به  9/5از  6989تا  6925ی هابین سال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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درصد کل جمعیت  6/9و  9/64سال به ترتیب  65و  69میزان جمعیت باالی  6292تا سال 
(. افزایش تعداد سالمندان در ایران حتی از دیگر 6984برسد )کوششی، کمیجانی و نیاکان، 

شود ای میاستوانه 6299که هِرم سنی کشور تا سال  طوری بهکشورها نیز پیشی گرفته است. 
(. سالمندان 6986و به تعبیری سونامی سالمندی ایران در راه است )بلورساز مشهدی، 

های عمر پذیر نیازمند توجه خاصی هستند. با افزایش سالهای آسیبعنوان یکی از گروه به
لوژیکی و مکانیکی بدن کاهش سالگی اغلب کارکردهای فیزیو 69ویژه پس از  به

های مزمن جسمی، روانی و ناتوان ( و درصد ابتال به بیماری4965)بوسکت و همکاران، 
 (.6985یابد )ناصح، شیخی و رفیعی، کننده افزایش می

های افراد مسن بوده است های منفی ویژگیهای گذشته تمرکز بیشتر روی جنبهدر دهه
شجاعت روی افسردگی و اضطراب مطالعه شده است( و  جای شادی و مثال به عنوان )به

اند هایی مانند سالمت ذهن و سالمت روان و رشد انسان کمتر موردمطالعه قرار گرفتهحوزه
شناسی تازگی مفهوم سالمندی موفق که از جنبش روان (؛ اما به4965)آداک و آنجالیرای، 

المندی سعی در شناسایی و مثبت نشأت گرفته است با تمرکز بر مسائل خاص دوره س
تر عملکرد در توانند به حفظ مطلوبهای شخصی دارد که میکارگیری منابع و توانمندى به

رفتارهای مثبت و  (.4969سنین سالمندی کمک کنند )سو، ژو، کائو، وانگ و زاینگ، 
جهت حائز اهمیت است که بروز رفتارهای جامعه پسند  مطلوب در دوره سالمندی ازآن

طورکلی برای جامعه آثار مثبت فراوانی دارد )معتمدی،  ی سالمند، برای اطرافیان و بهبرا
کراسکو،  کند )کنزالزشناختی تغییر می(. با افزایش سن، شرایط کیفیت بهزیستی روان6989

شناختی افراد مسن تحت تأثیر عوامل  ( زندگی روان4961کاسز، مالو، ویناس و دینیسمان، 
ترین  ها نقش مهمی دارد )(. یکی از مهم ین عوامل در زیست بهتر آنمختلفی است که ا

های تأثیر گذر بر کیفیت زندگی و تجربه زیسته سالمندان قدرت بخشش و  فاکتور
 بخشندگی است.

شود  بخشودن و بخشش یک فضیلت اخالقی است که در برابر خطای دیگران انجام می
تن پاسخ طبیعی انسان در برابر خطاهای دیگران آموزش دادن است. هرچند انتقام گرف و قابل

(. بخشش یک ویژگی 4966، 6است اما بخشش شاهراه سالمت روانی است )ماتسویاکی
وسیله  عنوان یک موضوع پژوهشی به طور گسترده به سودمند در روابط انسانی است که به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مند  ناسان عالقهمتخصصان علوم انسانی موردبررسی قرارگرفته است. در دو دهه اخیر روانش
عنوان یک عامل مهم و مؤثر در  اند تا این موضوع را مورد آزمون قرار داده و از آن به بوده

 جویند. روابط بهره
عنوان یک فضیلت اخالقی، در مواجهه با عامل قصور یا تقصیر )خود یا  بخشش، به

رزی و انتقام و شود و جایگزین قهر و غضب و کینه دیگری(، توسط فرد بخشنده آشکار می
عنوان فرآیندی  ( بخشش را به4962و دیگران ) 6(. ورتینگتون4966شود )انرایت،  می
ها و رفتارهای منفی نسبت به فرد خطاکار با عوامل  دانند که بر اساس آن افکار، هیجان می

شود؛ بدون اینکه مسئولیت فرد متخلف برای خطا و اشتباه صورت  مثبت جایگزین می
شناختی، دو جنبه  عنوان یک ویژگی روان گرفته شود. بر این اساس، بخشش به گرفته نادیده

درون شخصی و بین شخصی دارد و در دو ساحت درون روانی و بین شخصی پدیدار 
 شود. می

عنوان یک ساختار چندبعدی  ( معتقدند که بخشش را باید به4995توسینت و وب )
و بر اهمیت اهداف مختلف )مثل شخص،  سازی کرد حاوی عاطفه، رفتار و شناخت، مفهوم

وجو( تأکید کرد. برای  های بخشش )مانند ابراز احساس و جست دیگران و خدا( و شیوه
عفو و بخشش تاکنون تعاریف چندی ارائه شده است. ازجمله این تعاریف، تعریف انرایت 

ذشتن از ها بخشش را فرایند گ ( از اهمیت بسیاری برخوردار است. آن6889و همکاران )
دانند که یا به علت انگیزه آرامش درونی یا بهبود روابط با خاطی و یا  خطای دیگران می

گیرد و دارای پیامدهای رهایی از احساس منفی  منظور انجام رفتاری ارزشی صورت می به
نسبت به فرد خطاکار، غلبه بر رنجش حاصل از بدی و پرهیز از عصبانیت، دوری، جدایی و 

 باشد. ت به فرد خطاکار میانتقام نسب
های بین شخصی است که  بخشش پاسخ مثبت شناختی، عاطفی و رفتاری فرد به تعارض

بخشد،  شود زیرا وقتی فرد اشتباهات شخص خطاکار را می موجب بهبود روابط صمیمانه می
آمیز رفتار خواهد  های منفی وی را انکار کرده و با وی دوستانه و محبت عواطف و قضاوت

(. به دلیل اهمیت 4999، 4د و در نتیجه رضایت و عملکرد افراد بهبود خواهد یافت )چنکر
و پیامدهای مثبت بخشش در بهبود زندگی فردی و اجتماعی انسان، تالش برای شناخت هر 

های آن و نیز ارتباط آن با متغیرهای گوناگون مورد توجه چه بهتر بخشش و همبسته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بخشش یکی از فرآیندهای  (6982ه است )امانی، شناسان بسیاری واقع شد روان
ارتباطی برای افزایش سالمت روان و التیام آزردگی است که الزمه رشد  شناختی و روان

های سالمت روان رابطه  معنوی و جسمانی انسان است و با بیشتر شاخص ارتباطی، عاطفی،
ترین سازه ناشی از بخشش،  . یکی از مهم(6982دارد )پارسافر؛ نامداری؛ هاشمی و مهرابی، 

موجب نگرش مثبت به زندگی،  6شادمانی و شادکامی است. تالش برای تحقق شادکامی
خودپنداری مثبت، برخورداری از سالمت روان و تعادل عاطفی، امیدواری به آینده، 

آمیز به خود و دیگران، روابط اجتماعی متعادل، دوری از کینه و نگرش مطلوب و رضایت
های زندگی، برخورداری از وری از اتالف وقت و کاهلی، افزایش موفقیتاهداف، د
گیری های باالی زندگی، خواب بهتر، تمایل بیشتر در کمک به دیگران و تصمیمشاخص

نژاد و زارعی (. هادی4966گردد )لومان، نیکا، شونبرودت و هوکلی، بهتر در افراد می
فه که عبارت از خود پنداره، رضایت از ای شامل هفت مؤل( شادکامی را سازه6999)

شناختی، خودکارآمدی و زندگی، آمادگی روانی، سر ذوق بودن، احساس زیبایی
وجود برخی افراد  امیدواری. شادکامی یک حالت درونی مثبت در روان فرد هستند. بااین

رد، معتقدند که شادکامی یک احساس است و تحت تأثیر تغییرات ناگهانی در خلق قرار دا
گویند افراد دیگری نیز معتقدند که شادکامی یک فکر است و جنبه شناختی دارد و می

شادکامی یک نقطه شروع است که در سرتاسر زندگی فرد ثابت بوده و تحت تأثیر عوامل 
میزان لذتی که افراد از زندگی  4زیستی است. به اعتقاد برخی از پژوهشگران دانشگاه تورنتو

ترین فرصت و امکان بالقوه  بودن خود دارند، مهم  زان رضایتی که از زندهبرند و می خود می
شناختی است  ها برای برخوردار بودن از یک زندگی شاد و سالمت جسمی و روان آن

شود، (. در تعریف شادکامی به سه بعد توجه می6999)شعاع کاظمی و مؤمنی جاوید، 
فه منفی )داینر، اوشی و لوکاس، رضایت زندگی حداکثر، عاطفه مثبت و حداقل عاط

عاطفی  عاطفی و شناختی دارد. مؤلفه (. شادکامی مفهومی گسترده است که دو مؤلفه4999
به معنای لذت بردن از زندگی و مؤلفه شناختی هم همان رضایت از زندگی است )امانی، 

وجود  (. تحقیقات مختلف مؤید آن است که میان بخشش و شادکامی ارتباط مستقیم6982

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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؛ قاسمی پیر بلوطی 6986؛ صف آرا و بخشی زاده،4969، 6؛ مالک4969دارد )اختر و بارلو، 
 (.6989؛ لواف پوری نوری، زهراکار و آذر هوش، 6985و امینی، 

تواند در  شناسـی مثبـت که میهای روانهای شخصی و از سـازهاز جمله توانمندی
باشد.  ی داشته باشد حس قدردانی میسالمت روانی و قدرت بخشش افراد نقش بسزای

شود که فرد از یک موقعیت قدرشناسانه، عنوان یک فشارسنج اخالقی منجر می به 4قدردانی
کند که فرد خود را مسئول جبران عمل ارزیابی اخالقی داشته باشد. این ارزیابی کمک می

یابد. فزایش میموجب آن بهزیستی ذهنی فرد ا اخالقی فرد دیگر در نظر بگیرد. لذا به
کند تا نسبت به عمل متقابل برای عنوان یک انگیزه اخالقی، فرد را تشویق می قدردانی به

کند تا با مهربانی نسبت به فرد دیگر رفتار دیگری تالش نماید. برای مثال فرد را تشویق می
کند. قدردانی در مقام یک تقویت کننده اخالقی، بدین معنا است که فرد قدردان، 

وسیله آن عمل فرد نیکوکار را جبران نماید و  رود تا بههایی میطورمعمول به دنبال راه هب
شود و بدین ترتیب در آینده احتمال این رفتار فرد، با رفتار قدرشناسانه فرد مقابل توأم می

(. 6985زاده و نامور، یابد )رضوانیدریافت رفتار قدرشناسانه برای فرد قدردان، افزایش می
ژوهشی که ارتباط بخشش و قدردانی با سالمت روان در جوانان بود نشان داد که بخشش پ

و قدرشناسی با هم مرتبط هستند و یک ارتباط بسیار قوی مثبت با سالمت روانی دارند و 
( و همچنین 9،4965تری است )رانی، ملیک و کهلی بینی کننده قوی بخشش عامل پیش

(. 4991، 2دهد )نتو تغییرات تمایل به بخشش را شرح میتوجهی از  قدرشناسی میزان قابل
( نیز رابطه بین بخشش و قدردانی را مثبت و معنادار اعالم کرد. همچنین 4966) 5آرسیگلو

ها بیانگر وجود ارتباط معنادار بین قدردانی و افزایش بخشش در این رابطه نتایج پژوهش
؛ ویلیکس، نتو و 4966کی، ؛ ماتسویا4962؛ رتینگتون و دیگران،4965)عبید، 
 باشد.( می6981؛ شانه ساززاد و نادی،6،4962ماوروولی

تواند سالمت روان و به زیستی سالمندان را تحت  شناسی که می های روان یکی از سازه
های  تواند در تعامل با سازه است. پذیرش خود می 1تأثیر قرار دهد قدرت پذیرش خود
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ر تبیین بخشش نقش داشته باشد. در ادبیات امروزی، دیگر مانند شادکامی، قدردانی د
بینانه از نقاط ضعف و قوت خودمان است. پذیرش خود شامل یک آگاهی ذهنی و واقع

ادبیات پذیرش دو قلمرو از پذیرش خود را که یکی شامل پذیرش خود و یکی شامل 
و را نشان داده ها پیوند و همبستگی این دپذیرش دیگران است، بیان کرده است؛ و پژوهش

پژوه، امینی،  ، به نقل از زارع، دانش6889(. گرنوالد و بلزا و باناجی )6986است )رحمانی، 
های شخصیت بهنجار، کنند که یکی از ویژگی( بیان می6996زاده،رازقی و فالح

گویند. از برخورداری از پذیرش خود است. به جنبه ارزشیابانه خودپنداره، پذیرش خود می
( پذیرش خـود عبـارت اسـت 4994هوکسما، فردریکسون و لوفتاس ) -اسمیت، نولننظر 

کند، یا قضاوتی که از درجه تصویب و تأیید و ارزشی که شخص بـرای خـود احـساس می
 6فرد درباره ارزش خـود دارد. در این رابطه نیز، نتایج پژوهش پوپوف، رادانویچ و بیرو

 خود و سالمت روان رابطه وجود دارد. ( نشان داد که میان پذیرش4966)
همچنین توانمندی خود یکی از متغیرهایی است که در سالمت روان سالمندان و بهبود 
شادکامی و بخشش و قدرت پذیرش سالمندان نقسی میانجی داشته باشد. توانایی منبعی 

خـود (. توانمندی به خـودی 4999برای زندگی است که در هر فردی وجود دارد )میلر، 
هایی همچون از شود. این حس در موقعیتبـا فرد زاده نشده و یا با آموزش آموخته نمی

دست دادن کنترل، استرس، سوگواری، از دست دادن عزیزان، پیامدهای پیری، از دست 
یابد. در این انجامد، کاهش میکننده که به حس ناتوانی می های ناتواندادن منابع و بیماری

تواند باعث افزایش خودکارآمدی سالمندان ن گفت که توانمندی میتوارابطه می
ویژه معنوی افراد مسن (؛ افزایش قدرت ذهنی، اجتماعی و به6982)روزبهانی و پورصمد، 

شود و اثر از دست دادن قدرت جسمی و شادابی که با اثرات بدتر شونده مشکالت سنی و 
(. در حقیقت، 6991ی، طالقانی و عابدی، پور، صالحافسردگی است را جبران کند )روانی

ها از طریق  شوند که همه آنشوند با فقدان کارکردی روبرو میکه افراد پیر می هنگامی
دهد و باعث درماندگی تدریجی در انجام های معمولی بدن خود را نشان میفرآیند بیماری

شان را با که سالمندان رابطهشود شود و این امر منجر میها می های اساسی روزانه آنفعالیت
دیگران به دلیل کهولت جسمی یا فقدان و از دست رفتن عملکردهایشان کاهش دهند 
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نوعی باعث کاهش  (؛ این امر به6981)خدابخشی کوالیی، حیدری و زنگنه مطلق، 
 (.4969شود )وود، فرو، گراقتی، ها می شناختی آنشادکامی و بهزیستی روان

شناختی سالمندان، لزوم یان شد و اهمیت مسئله سالمندی و مسائل روانبا توجه به آنچه ب
گرا جهت شناسایی عوامل ارتقادهنده کیفیت زندگی، شناسی مثبتتوجه به متغیرهای روان

رسد؛ بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا با به سالمت روانی سالمندان ضروری به نظر می
دردانی، شادکامی و پذیرش خود با نقش میانجی تبیین بخشش در سالمندان از طریق ق

حال در ایران،  . اهمیت موضوع پژوهش حاضر در آن است که تابهبپردازد خود توانمندی
های اندکی در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقا سالمت روان و بخشش در پژوهش

ست که اکثر اند و شکافی که در تحقیقات گذشته وجود دارد آن لسالمندان پرداخته
صورت پراکنده و در جوامع  ها ارتباط بخشش با بعضی از متغیرهای این پژوهش به پژوهش

اند؛ درواقع، این پژوهش در تالش است تا در حد ممکن بین دیگر موردبررسی قرار داده
های عنوان متغیر مالک، پیوند برقرار کند. فرضیه متغیرهای نامبرده با تمرکز روی بخشش به

بینی طور مستقیم بخشش را پیش تواند به( پذیرش خود می6عبارت بودند از اینکه ) پژوهش
تواند ( شادکامی می9بینی کند، )طور مستقیم بخشش را پیش تواند به( قدردانی می4کند، )

توانند ( پذیرش خود، قدردانی و شادکامی می2بینی کند، )طور مستقیم بخشش را پیش به
 بینی کنند.های خود، بخشش را پیشز طریق توانمندیطور غیرمستقیم ا به

 روش
همبســتگی با استفاده از معادالت ساختاری بود.  –پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی 

دیدگان شهرداری تهران در  های جهان جامعه آماری پژوهش را کلیه سالمندان عضو کانون
مرد( بر اساس روش  499زن و  164نفر ) 859ها  تشکیل دادند که از بین آن 6986سال 

سؤال بود که به ازای هر  669های پرسشنامه شامل محاسبه سرانگشتی )تعداد کل گویه
درصد(؛ حجم نمونه  5درصد )آلفای  85نفر در نظر گرفته شد، با سطح اطمینان  6گویه 

خاب ای انت گیری خوشهصورت نمونه ( نفر برآورد گردید( به669×6=859)859اندازه  به

  شدند. این حجم نمونه مورد تأیید جدول مورگان و فرمول 
     

         
باشد.  می 

( نداشتن ضعف بینایی 4( نداشتن معلولیت جسمانی، )6های ورود مطالعه عبارت از )مالک
و  های مزمن، اختالالت حاد شخصیتی، نقص حافظه( عدم ابتال به بیماری9و شنوایی، )
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( داشتن تمایل و 9بیماری آلزایمر )تشخیص این موارد با توجه به بررسی پرونده آنها بود(، )
( داشتن سواد خواندن و نوشتن بودند. 2رضایت شخصی برای شرکت در پژوهش و )

( 4های پژوهش و )( ناتوانی در تکمیل آزمون6های خروج از مطالعه نیز عبارت از )مالک
ها بودند. نمونه ها، خستگی و انصراف از اجرای آزمونسشنامهعدم دقت در تکمیل پر

سال قرار  59 -19نفر از سالمندان شهر تهران بود که در دامنه سنی  859پژوهش شامل 
نفر  999درصد( از آنها ابتدایی و سیکل؛  66/59نفر ) 554داشتند. سطح تحصیالت 

درصد(  95/6نفر ) 69لیسانس و درصد(  24/9نفر ) 99درصد( دیپلم و کاردانی؛  24/94)
 ها در این پژوهش عبارت بودند: فوق لیسانس بود. ابزار گردآوری داده

بـر مبنـای  4توسـط آیزنـگ 6889: این پرسشنامه در سال 6پرسشنامه شادکامی فوردایس
گانه شادکامی فوردایس تهیه شد. او برای هر اصل سه سؤال طرح کرد؛  های چهاردهمهارت

سـنجید و سـه سـؤال بـرای سـنجش های شـادکامی را مـیؤال یکی از مهارتیعنی هر سه س
 6991رسـید. در سـال  25شادکامی کلی در نظر گرفت. در نتیجه کل سؤاالت پرسشنامه به 

های پرسشنامه با فرهنـگ ایرانـی تطبیـق (، سؤال6999های عابدی )در ایران با توجه به یافته
سات( با طرح سه سؤال به آن اضافه شـد و پرسشـنامه داده شد و مهارت شانزدهم )بیان احسا
سـؤال مـورد هنجاریـابی قـرار گرفـت  29اصـفهان بـا  –با نام پرسشنامه شادکامی فوردایس 

و بـه روش بـاز آزمـایی در فاصـله دو  84/9پایایی این پرسشنامه به روش آلفـای کرونبـا ، 
نفر متخصـص تأییدشـده و روایـی بوده است. روایی محتوایی پنج  19/9هفته تا دو ماه برابر 

نفری برابـر  141زمان با همبستگی با پرسشنامه شادکامی آکسفورد در یک نمونه  مالکی هم
ــود. روایــی ســازه پرسشــنامه در پــژوهش عابــدی ) 19/9 ــایی متمایزســازی 6996ب ــا توان ( ب

ه روش دانشجویان افسرده از غیر افسرده تأییدشده بود. در این پـژوهش پایـایی پرسشـنامه بـ
: ایـن پرسشـنامه 9قیدوشـرط خـود به دست آمد. پرسشنامه پـذیرش بی 98/9آلفای کرونبا  

مـاده و دارای دو زیرمقیـاس  49( طراحی شده است و شامل 4996توسط چمبرلین و هاگا )
سال و بـاالتر  62سنی   قیدوشرط خود و پذیرش مشروط خود است و برای گروه پذیرش بی

(، همسانی درونی پرسشـنامه را بـا اسـتفاده از آلفـای 4996و هاگا ) اجرا است. چمبرلین قابل
گزارش کردند که در سطح قابل قبولی اسـت. پایـایی آن از طریـق دو نیمـه  14/9کرونبا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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به دست آمد )کالنتـری،  69/9براون  –کردن آزمون و با استفاده از روش تنصیف اسپیرمن 
بسته کردن نمرات پرسشنامه پـذیرش خـود بـا ( از طریق هم4996(. چمبرلین و هاگا )6984

قبول گزارش کردند. در ایـن  نفس روزنبرگ روایی پرسشنامه را قابلنمرات پرسشنامه عزت
پژوهش جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی همگـرا و تحلیـل عـاملی تأییـدی اسـتفاده 

ج تحلیـل ( به دسـت آمـد. نتـای>991/9p) 98/9گردید که ضریب همبستگی روایی همگرا 
های  و شـاخص 98/9عاملی تأییدی شاخص ریشه میانگین مجذور خطـای تقریـب برابـر بـا 

بـه دسـت آمـد و سـایر  85/9و  85/9برازندگی تطبیقی و نیکویی برازش به ترتیب برابـر بـا 
توان گفت، برازش خوب مدل بـا ها نیز از مقادیر قابل قبولی برخوردار بودند که میشاخص
ــت دداده ــا دالل ــدردانی ه ــنامه ق ــش –ارد. پرسش ــرم ش ــط 6ای گویه ف ــنامه توس ــن پرسش : ای
باشـد کـه گویه مـی 6( طراحی شده است که مشتمل بر 4994کالوف، امانز و تسانگ ) مگ
شـود. هـر گویـه میـزان و گـذاری مـی)کامالً موافقم( نمره 6)کامالً مخالفم( تا  6صورت  به

گیـرد. ایـن پرسشـنامه یـک مقیـاس ه مـیکنـد را انـدازشدت قدردانی کـه فـرد تجربـه مـی
هـای سـنی نوجـوان تـا بعدی اسـت کـه قـدردانی، صـفتی را در گـروه خودگزارشی و تک

های باز کند. پایایی این پرسشنامه به روشسال( ارزیابی می 15تا  66سال )دامنه سنی  بزرگ
که تحلیـل مـواد،  ها نشان دادآزمایی، آلفای کرونبا  و پایایی تصنیفی بررسی گردید. یافته

روایی همگرا، همسانی درونی، پایایی باز آزمایی و پایایی تصنیفی پرسشنامه در بـین دانـش 
بخش بود. همچنین، تحلیل عوامل حکایت از وجـود یـک عامـل  آموزان دبیرستانی رضایت

عمومی داشت. در مجموع، نتایج حاصل نشـان داد کـه پرسشـنامه قـدردانی از خصوصـیات 
بخشی برای استفاده در دانش آموزان ایرانـی برخـوردار بـوده )قمرانـی، ضایتسنجی رروان

(. در این پژوهش با اسـتفاده از روش بـاز آزمـایی بعـد از 6999کجباف، عریضی و امیری، 
بـه دسـت آمـد. مقیـاس بخشـودگی  92/9گذشت سه هفته، ضریب پایـایی ایـن پرسشـنامه 

زاده، احدی، عنایتی و حیـدری توسط احتشامسؤالی است که  45 : یک پرسشنامه4فردی بین
خـرده  9منظور سنجش بخشودگی بـین فـردی تهیـه شـده اسـت. دارای  ( در ایران به6998)

سـؤال(، درک و  6سـؤال، کنتـرل رنجـش ) 64جـویی )مقیاس ارتباط مجدد و کنترل انتقام
ای لیکـرت جـهدر 2دهی سؤاالت بـر اسـاس مقیـاس باشد. نمرهسؤال( می 1بینانه )فهم واقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gratitude Questionnaire -6 (GQ-6) 
2. Interpersonal Forgiveness Inventory Questionnaire )IFI( 
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( 2( تـا کـامالً موافـق )6به شکل کامالً مخـالف ) 45تا  68سؤال آخر یعنی سؤاالت  1برای 
ترتیب حـداکثر  این شـود. بـهگذاری میشود و سایر سؤاالت به شکل معکوس نمرهانجام می

 بـاالتر در ایـن مقیـاس، نشـان باشد. کسب نمـرهمی 45و حداقل  699نمره برای کل مقیاس 
زاده و همکـاران، ضـریب توانایی باال برای بخشودن خطـای دیگـران اسـت. احتشـام هدهند

های آن را به ترتیـب پایایی آن بر اساس ضریب باز آزمایی برای کل مقیاس و خرده مقیاس
و خـرده  99/9و بر اسـاس آلفـای کرونبـا  بـرای کـل مقیـاس  59/9و  69/9، 19/9، 16/9

(. 6998زاده و همکـاران، گـزارش کردنـد )احتشـام 51/9و  66/9، 11/9ها به ترتیب  مقیاس
هـای آن بـر اسـاس آلفـای کرونبـا  بـه در این پژوهش پایایی کل مقیاس و خـرده مقیـاس

: ایـن 6شناختی قدرت ایگـو به دست آمد. پرسشنامه روان 59/9و  52/9، 15/9، 19/9ترتیب 
نقطـه قـدرت  9خته شده است کـه ( سا6881پرسشنامه توسط استروم، سابینو، ترنر و برمان )

سـنجد  ایگو شامل )امید، خواسته، هدف، شایستگی، وفاداری، عشق، مراقبت و خـرد( را می
ای لیکـرت سؤال اسـت. عبـارات پرسشـنامه بـر روی یـک مقیـاس پـنج درجـه 62و دارای 

مره ، نظری ندارم ن2، کمی با من مطابق است نمره 5صورت کامالً با من مطابق است نمره  به
گـذاری شـده ، نمـره6و اصالً با من مطـابق نیسـت نمـره  4، کمی با من مطابق نیست نمره 9

ای شود. باالترین نمـرهصورت برعکس انجام می دهی سؤاالت معکوس بهاست. شیوه پاسخ
باشد. نمره بـاال در ایـن آزمـون بـه می 69ترین نمره و پایین 999تواند اخذ نماید که فرد می
االی قدرت ایگو است. نمره فرد در این پرسشنامه از حاصل جمع نمره فـرد در معنی سطح ب

(. 6981موحـد، آیـد )عینـی، نریمـانی، عطادخـت، بشـرپور و صـادقیسؤاالت به دست مـی
عنوان سازندگان این پرسشنامه، روایی و پایایی این پرسشـنامه  ( به6881استروم و همکاران )

روایی صوری، محتوا و سازه این پرسشـنامه را مـورد تأییـد  ها را موردبررسی قرار دادند. آن
ضریب آلفای کرنبـا ، آن را   قرار دادند و همچنین برای بررسی پایایی آن از روش محاسبه

ای ایرانـی  ( نیز آلفای کرونبا  سیاهه را بـر روی نمونـه6999گزارش کردند. الطافی ) 69/9
گزارش کرد. در این پـژوهش پایـایی ابـزار بـه  11/9سازی مقیاس را  و پایایی دو نیمه 86/9

های الزم بـا به دست آمد. برای انجام پژوهش حاضر هماهنگی 16/9روش آلفای کرونبا  
معاونت اجتماعی شهرداری شهر تهران انجام شد و توضیحات الزم درباره تحقیق ارائه شـد. 

ایی شـهر تهـران هـای پنجگانـه شـمال، جنـوب، شـرق، غـرب و مرکـز جغرافیـ از بین حوزه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Psychosocial Inventory of Ego-Strength Questionnaire )PIES( 
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سـال  69صورت تصادفی یک منطقه انتخاب شد و در کـانون هـر منطقـه، از افـراد بـاالی  به
هـا در ایـن دیدگان شهرداری مناطق منتخـب انتخـاب شـدند و پرسشـنامه عضو کانون جهان

مراکز در اختیار سالمندان قرار گرفت. سپس توضیحات الزم از سـوی پژوهشـگر در مـورد 
کنندگان خواسته شـد اگـر در فرآینـد ها ارائه شد. از شرکت ها به آنشنامهنحوه تکمیل پرس

تکمیل پرسشنامه با مشکلی مواجه شـدند از پژوهشـگر درخواسـت توضـیح بیشـتری داشـته 
باشند. سالمندان انتخاب شده پس از اعالم رضایت جهـت شـرکت در پـژوهش و دریافـت 

انـه بـاقی خواهـد مانـد، اقـدام بـه تکمیـل هـا محرم تضمین الزم مبنی بر اینکه اطالعـات آن
آوری شـد. در بخـش ها پس از تکمیل توسط پژوهشگر جمـعها کردند. پرسشنامهپرسشنامه

های پژوهش به توصیف متغیرهای جمعیـت شـناختی و متغیرهـای اصـلی بـا اسـتفاده از  یافته
پرداختـه شـد. های آماریِ فراوانی و درصد فراوانی، میـانگین و انحـراف اسـتاندارد شاخص

ـــاخص ـــتفاده از ش ـــا اس ـــا ب ـــودن متغیره ـــال ب ـــون  نرم ـــیدگی و آزم ـــی و کش های کج
های استنباطی و جهت آزمون اعتبار و اسمیرنوف بررسی شد. در بخش یافته کولموگوروف

های آلفای کرونبا ، پایایی ترکیبی، میانگین واریـانس اسـتخراج  پایایی پرسشنامه از آزمون
یدی استفاده شد. رابطه بین متغیرها بـا آزمـون همبسـتگی پیرسـون و شده و تحلیل عاملی تأی

حـداکثر سـطح خطـای مدل پژوهش با تکنیک مدل یابی معادالت سـاختاری آزمـون شـد. 
هـا بـا  وتحلیل داده تجزیـه(. p< 95/9تعیـین شـد ) 95/9ها، مقـدار آلفا جهت آزمون فرضیه

 انجام شد. LISREL 9/2و  SPSS 25افزارهای آماری  استفاده از نرم

 ها یافته

فراوانی طبقات متغیرهای جمعیت شناختی )جنسیت، تحصیالت و سن(  6در جدول شماره 
درصد  45درصد زن هستند و  15گزارش شده است. مطابق نتایج بیشتر پاسخگویان یعنی 

درصد دیپلم  49درصد پاسخگویان تحصیالت دانشگاهی دارند،  66مرد. از نظر تحصیالت 
شود تحصیالت کمتر از دیپلم  درصد کل نمونه را شامل می 68باقی افراد که  دارند و

تا  69درصد( بین  51دهد که بیش از نیمی از پاسخگویان ) دارند. بررسی سن افراد نشان می
 سال سن دارند. 19درصد بیشتر از  46سال و  58تا  59درصد بین  61سال سن دارند.  68
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 (N= 059ناختی نمونه )های جمعیت ش: ویژگی1جدول 

 درصد تعداد ویژگی

    جنسیت

 15 164 زن 

 45 499 مرد 

    میزان تحصیالت

سواد بی   456 41 

 96 924 ابتدایی 

 6 51 سیکل 

 49 689 دیپلم 

 4 68 کاردانی 

 9 16 لیسانس 

لیسانس و باالتر فوق   69 6 

    سن

 58-59  664 61 

 68-69  526 51 

 18-19  498 44 

 98-99  99 2 

های میانگین و به توصیف متغیرهای اصلی پرداخته شد. با استفاده از آماره 4در جدول 
های نرمال بودن که شامل  انحراف استاندارد متغیرهای اصلی توصیف شدند. آزمون

آمده  4اسمیرنوف و کجی و کشیدگی است در جدول -داری آزمون کلموگوروف معنی
دهنده  + باشد نشان4و  -4ها بین  و کشیدگی، چنانچه مقادیر این آمارهاست. در مورد کجی 

(. نمره مجموع از جمع George & Mallery, 2010)نرمال بودن توزیع تک متغیره است 
آید و نمره میانگین از تقسیم نمره مجموع بر تعداد  نمرات سؤاالت هر متغیر به دست می

صورت است: مقیاس قدردانی  میانگین نمرات بدین دامنه آید. سؤاالت هر متغیر به دست می
و مقیاس  2تا  6، مقیاس بخشش از 1تا  6، مقیاس پذیرش خود از 5تا  6و توانمندی خود از 

است که با توجه به  2است. میانگین قدردانی در نمونه پژوهش مقدار  69تا  9شادکامی از 
ی مقدار نسبتًا باالیی است. میانگین توانیم بگوییم میزان قدردان طیف نمرات این متغیر می
توانیم نتیجه  ( می1تا  6است که با توجه به طیف نمرات ) 42/5کل پذیرش خود مقدار 
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بگیریم که میزان کل پذیرش در نمونه پژوهش مقدار نسبتاً مناسب و باالیی است. میانگین 
ظر مقدار دهد که ازن است که مقدار متوسطی است و نشان می 12/4کل بخشش مقدار 

های خود مقدار  بخشش، سالمندان از وضعیت متوسطی برخوردارند. میانگین توانمندی
هست. میانگین شادکامی کل  9تر از متوسط نمرات که  است که این مقدار بزرگ 61/9

 دهد که میزان شادکامی کمی از متوسط باالتر است. است که نشان می 59/6مقدار 
 95/9وف اسمیرنوف برای تمامی متغیرها بیشتر از داری آزمون کلموگور سطح معنی

دهد تمامی متغیرها از توزیع نرمال یا تقریباً نرمال برخوردارند. بررسی  است که نشان می
که مقادیر کجی و کشیدگی تمامی  دهد با توجه به این مقادیر کجی و کشیدگی نشان می

م نتیجه بگیریم که تمامی متغیرها توانی به دست آمده است و می -4+ تا 4متغیرها در دامنه 
 از توزیع نرمال یا نزدیک به نرمال برخوردارند.

 : توصیف متغیرهای اصلی و نتایج نرمال بودن2جدول 

 میانگین مجموع متغیرها
انحراف 

 استاندارد

داری معنی

-کولموگروف

 اسمیرنوف

 کشیدگی کجی

88/65 قدردانی  2 15/9  649/9  266/9-  994/9-  

14/965 شادکامی  59/6  96/6  986/9  599/9-  959/9-  

52/88 پذیرش خود  42/5  61/9  922/9  128/9-  85/6  

62/665 توانمندی خود  61/9  29/9  619/9  461/9-  968/9  

99/65 بخشش  12/4  24/9  698/9  646/9  166/9  

های  ها از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و شاخص جهت بررسی پایایی و اعتبار پرسشنامه
شده، پایایی ترکیبی و آلفای کرونبا  استفاده شد.  لی، میانگین واریانس استخراجبارعام

تعیین شد و سؤاالتی که بارعاملی کمتر  29/9حداقل مقدار بار عاملی برای سؤاالت مقدار 
مانده در مدل پژوهش دارای  داشتند از تحلیل حذف شدند و تمامی سؤاالت باقی 29/9از 

/. 29هستند. بر این اساس چون تمامی سؤاالت بارعاملی بیشتر از  29/9بار عاملی بیشتر از 
ها تأییدشده است. میانگین واریانس  های پرسشنامه اند، اعتبار همه سؤاالت یا گویه داشته

دهنده  نشان 59/9استخراج شده معیاری برای بررسی اعتبار همگرا است که مقدار باالتر از 
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دهد تمامی مقادیر میانگین واریانس  نشان می 9تایج جدول قبول است. ن اعتبار همگرای قابل
ها از روایی همگرای  دهد مؤلفه است که نشان می 59/9ها بیشتر از  استخراج شده مؤلفه

های پایایی ترکیبی و آلفای کرونبا   مناسبی برخوردارند. برای بررسی پایایی از آزمون
به دست آمد که نشان دهنده این  19/9تر از استفاده شد که تمامی مقادیر پایایی ترکیبی بیش

ها و متغیرها از پایایی مناسب برخوردارند. پایایی اولیه پرسشنامه با  است که تمامی مؤلفه
است اما برای  19/9آلفای کرونبا  بررسی شد. معیار معمول برای آلفای کرونبا  

عنوان مبنا در نظر  ا بهر 69/9تواند مقدار  هایی که تعداد سؤاالت کمی دارند می مقیاس
عنوان  را به 69/9برخی محققان در مورد متغیرهایی با تعداد سؤاالت اندک، مقدار  گرفت

(. بر این 18:6984اند )داوری و رضازاده،  سرحد ضریب آلفای کرونبا  معرفی کرده
 ها مقدار مورد قبولی است چون برای اساس مقدار آلفای کرونبا  تمامی متغیرها و مؤلفه

/. است و برای تعدادی از 19ها یا متغیرهایی که سؤاالت زیادی دارند بیشتر از  مؤلفه
 /. است.69ها که سؤاالت کمی دارند بیشتر از  مؤلفه

 ها : بررسی روایی و پایایی پرسشنامه3جدول 

 مؤلفه متغیر
میانگین واریانس استخراج 

 (AVEشده )

پایایی 
 ترکیبی

آلفای 
 کرونباخ

 16/9 94/9 52/9 دانیقدر قدردانی

 پذیرش خود
 18/9 89/9 54/9 قیدوشرط خود پذیرش بی

 15/9 84/9 59/9 پذیرش مشروط خود

 بخشش

ارتباط مجدد و کنترل 
 انتقام جویی

54/9 84/9 95/9 

 19/9 98/9 56/9 کنترل رنجش

 94/9 86/9 59/9 درک واقع بینانه

توانمندی 
 خود

 16/9 89/9 56/9 امید

 66/9 96/9 56/9 خواسته

 65/9 84/9 62/9 هدف

 64/9 98/9 69/9 شایستگی

 61/9 94/9 59/9 وفاداری

 66/9 98/9 66/9 عشق

 61/9 92/9 59/9 مراقبت

 69/9 91/9 64/9 خرد
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 شادکامی

 62/9 61/9 26/9 شادکامی کلی

 95/9 92/9 65/9 فعالیت

 99/9 99/9 64/9 روابط اجتماعی

ن احساسات از بین برد
 منفی

28/9 12/9 12/9 

 98/9 98/9 12/9 بینی خوش

 18/9 96/9 58/9 بیان احساسات

 65/9 66/9 96/9 سطح توقعات پایین

 99/9 18/9 51/9 خود بودن

 99/9 99/9 59/9 صمیمت

 89/9 89/9 15/9 ریزی برنامه

 99/9 98/9 14/9 توجه به زمان حال

 86/9 86/9 19/9 اولویت دادن به شادی

 92/9 92/9 62/9 خالقیت

 11/9 18/9 51/9 دوری از نگرانی

 16/9 19/9 55/9 پرورش شخصیت سالم

پرورش شخصیت 
 اجتماعی

18/9 84/9 84/9 

( نشان داد متغیر وابسته پژوهش یعنی بخشش با 2نتایج آزمون همبستگی پیرسون )جدول 
(. جهت تمامی این روابط p<95/9دار است ) تمامی متغیرهای پژوهش دارای رابطه معنی

مثبت است که به معنای این است که افزایش هرکدام از متغیرهای مستقل )قدردانی، 
شود. بررسی  های خود( منجر به افزایش بخشش می پذیرش خود، شادکامی و توانمندی

 ترین رابطه با بخشش به ترتیب مربوط به دهد که قوی ها نشان می شدت همبستگی
 ( است.r=  959/9( و شادکامی )r=  565/9های خود ) توانمندی

های خود با متغیرهای مستقل نشان داد که  آزمون همبستگی بین متغیر میانجی توانمندی
دار وجود دارد  های خود با قدردانی، شادکامی و پذیرش خود رابطه معنی بین توانمندی

(95/9>pجهت تمامی روابط مثبت است و بدین م .) عناست که افزایش قدردانی، شادکامی
های خود همراه است. شدت همبستگی بین  و پذیرش خود با افزایش توانمندی

با  216/9با قدردانی تا حداکثر  681/9های خود با متغیرهای مستقل از حداقل  توانمندی
 شادکامی وجود دارد.
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قابل  2از نتایج جدول  برای بررسی اعتبار واگرا از روش فورنل و الرکر استفاده شد که
استنتاج است. در این روش چنانچه جذر میانگین واریانس استخراج شده بیشتر از مقدار 

های دیگر باشد به این معناست که اعتبار واگرا تأییدشده است. در  همبستگی سازه با سازه
( است و سایر AVEقطر اصلی مربوط به جذر میانگین واریانس استخراج شده ) 2جدول 

اعداد مربوط به همبستگی بین متغیرها است. مطابق نتایج تمامی مقادیر جذر میانگین 
تر از همبستگی آن متغیر با متغیرهای اصلی دیگر  شده هر متغیر، بزرگ واریانس استخراج

 دهنده تأیید اعتبار واگرا است. است و نشان

 : ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی4جدول 

 5 4 3 2 1 متغیرها

. قدردانی1  19/9      

. شادکامی2  
***292/9  19/9     

. پذیرش3  
***449/9  ***295/9  19/9    

های خود . توانمندی4  
***681/9  ***216/9  

***416/9  16/9   

. بخشش خود5  
***949/9  ***959/9  

***469/9  ***565/9  12/9  

 *** p=  ≤ 996/9توجه: 

( SEMاختصار  یابی معادالت ساختاری )بهتکنیک مدل مدل مفهومی پژوهش با استفاده از
مدل پژوهش را در حالت ضرایب  6افزار لیزرل آزمون شد. شکل  و با استفاده از نرم

های  ارائه شده است. شاخص 6دهد. نتایج آزمون مدل در جدول  استاندارد شده نشان می
 گزارش شده است. 5برازش در جدول 
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 در حالت ضرایب مسیر استاندارد شدهمدل تجربی پژوهش  -1شکل 

در مجموع با ارزیابی تمامی بررسی شده است.  5های برازش مدل در جدول  شاخص
آمده در مجموع  دست های برازش بهتوان استنباط کرد که شاخصهای برازش میشاخص

توجه به توان برازش مدل را با  ها با مدل دارد و می قبول و مناسب داده نشان از برازش قابل
است،  99/9کمتر از  RMSEAقبول دانست. شاخص  آمده قابل دست های برازش به شاخص

است و  69/9بیشتر از  PGFIهستند. مقدار  89/9تر از  بزرگ GFIو  CFI ،NFIسه شاخص 
مقدار  RMSEAاست. مقدار شاخص  5تا  6نسبت مجذور کای بر درجه آزادی بین 

قبول و مناسبی دارند. درمجموع  رازش مقدار قابلهای ب متوسطی است اما سایر شاخص
 آمده نشان از تأیید مدل پژوهش دارند. دست های برازش به شاخص
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 های برازش مدل پژوهش شاخص - 5جدول 

NFI CFI PGFI GFI RMSEA نسبت مجذور کای بر درجه آزادی 

86/9 89/9 69/9 84/9 918/9 95/9 

زارش شده است. در جدول مقدار تأثیر مستقیم، نتایج آزمون مدل ساختاری گ 6در جدول 
 گری توانمندی خود( و تأثیر کل بر بخشش آمده است. تأثیر غیرمستقیم )با میانجی

دهد تأثیر مستقیم هر چهار متغیر قدردانی، شادکامی، پذیرش  های آماری نشان می یافته
تأثیرات مثبت (. جهت تمامی p<996/9و توانمندی خود بر بخشش خود تأییدشده است )

و  21/9است. بیشترین تأثیر مستقیم بر بخشش خود مربوط به توانمندی خود با ضریب 
 است. 96/9قدردانی با ضریب 

دهد که توانمندی  گری توانمندی خود نشان می بررسی تأثیرات غیرمستقیم با میانجی
ا بخشش داری در رابطه بین شادکامی با بخشش و پذیرش ب گری معنی خود نقش میانجی

گری توانمندی خود در رابطه بین قدردانی و بخشش رد  دارد اما از نظر آماری نقش میانجی
توان گفت  (. درمجموع میp>95/9تأثیر است ) شود چون قدردانی بر توانمندی خود بی می
 دار نشده است سایر مسیرها و تأثیرات تأییدشده غیراز تأثیر قدردانی بر توانمندی که معنی به

 بیشترین تأثیر را در بین متغیرهای مستقل بر بخشش دارد. 28/9است. شادکامی با اثر کل 

 سازی معادالت ساختاری )جدول ضرایب( نتایج آزمون مدل  - 6جدول 

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم رابطه

 98/9 99/9 96/9*** تأثیر قدردانی بر بخشش خود

 تأثیر شادکامی بر بخشش خود
***45/9 

***42/9 28/9 

 29/9 66/9*** 48/9*** تأثیر پذیرش بر بخشش خود

 21/9*** ــ 21/9*** تأثیر توانمندی خود بر بخشش خود

 ــ ــ 91/9 تأثیر قدردانی بر توانمندی خود

 ــ ــ 54/9*** تأثیر شادکامی بر توانمندی خود

 ــ ــ 42/9*** تأثیر پذیرش بر توانمندی خود

 *** p=  ≤ 996/9توجه: 
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 گیریبحث و نتیجه
ها است، از آنجائی که اثرات  داشتن رابطه بخشش یک عامل مهم برای سالم و آرام نگه

بخشند، مشکالت زیادی برای  مفیدی بر سالمت روانی و فیزیکی افراد دارد افرادی که نمی
(. این 4965 توانند روابطشان را حفظ کنند )عبید، کنند و نمی خود و دیگران ایجاد می

تبیین بخشش در سالمندان از طریق قدردانی، شادکامی و پذیرش خود با پژوهش باهدف 
. نتایج نشان داد نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان انجام شد خود نقش میانجی توانمندی

دار  داد متغیر وابسته پژوهش یعنی بخشش با تمامی متغیرهای پژوهش دارای رابطه معنی
تمامی این روابط مثبت است که به معنای این است که افزایش هرکدام از  است. جهت

های خود( منجر به افزایش  متغیرهای مستقل )قدردانی، پذیرش خود، شادکامی و توانمندی
ترین رابطه با بخشش به  دهد که قوی ها نشان می شود. بررسی شدت همبستگی بخشش می

 .( استr=  959/9( و شادکامی )r=  565/9های خود ) ترتیب مربوط به توانمندی
 بینی کند،طور مستقیم بخشش را پیش تواند بهپذیرش خود مینتیجه تحقیق نشان داد 

(، پوپوف، 4994هوکسما، فردریکسون و لوفتاس ) -نولناین یافته با نتایج تحقیقات 
( 6981ق )(، خدابخشی کوالیی، حیدری و زنگنه مطل4999(، میلر )4966رادانویچ و بیرو )

ها همسو است. ادبیات پذیرش شامل پذیرش خود و شامل پذیرش دیگران است و پژوهش
(. پذیرش خـود درجه 6986پیوند و همبستگی این دو را نشان داده است )رحمانی، 

کند، یا قضاوتی که فرد تصویب و تأیید و ارزشی که شخص بـرای خـود احـساس می
تواند منجر عالوه بر پذیرش خود، دیگران را بپذیرد.  میدرباره ارزش خـود دارد این امر 

دیگر زمانی که فرد خود را  عبارتی یابد. بهروابط بین فردی با پذیرش خود بهبود می
تواند پیامدهای مانند قدرت  تواند دیگران را نیز بپذیرد که این امر میپذیرد، بهتر می می

د فرآیندی شناختی است. آلیس در بخشش و بخشندگی در پی داشته باشد. پذیرش خو
(. فرد 6986نفس است )رحمانی،  کند که پذیرش خود پادزهری برای عزتواقع تأکید می

ها و  هایش، تالش برای برطرف کردن آنتواند با توقف خود انتقادی باوجود محدودیتمی
و  ها به پذیرش خود دست یابد. هیزتحمل خودش باوجود کامل نبودن در بعضی زمینه

قضاوتی از خود و ( معتقدند که پذیرش خود شامل یک آگاهی غیر4992همکاران )
ها  های بدنی به همان صورت که آنها و حسپذیرفتن فعاالنه تجاربی از افکار، احساس

باشد. پذیرش خود شامل مفاهیم توجه مثبت به خود در نظریه راجرز و افتند، میاتفاق می
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های او در رابطه با مهربانی نسبت به در نظریه ریف و بحثترحم و شفقت نسبت به خود 
تواند منجر به افزایش بخشش در سالمندان  ( که این امر می6986شود؛ )رحمانی، خود می
 شود.

بینی طور مستقیم بخشش را پیش تواند بهقدردانی میهمچنین نتیجه تحقیق نشان داد 
(؛ 4962(؛ رتینگتون و دیگران، )4965های عبید، )کند، این یافته با نتایج پژوهش

( 6981(؛ شانه ساززاد و نادی )4962(؛ ویلیکس، نتو و ماوروولی )4966ماتسویاکی )
کند تا نسبت به عنوان یک انگیزه اخالقی، فرد را تشویق می همخوانی دارد. قدردانی به

ا مهربانی نسبت کند تا بعمل متقابل برای دیگری تالش نماید. برای مثال فرد را تشویق می
کننده اخالقی، بدین معنا است که فرد  به فرد دیگر رفتار کند. قدردانی در مقام یک تقویت

وسیله آن عمل فرد نیکوکار را جبران  رود تا بههایی میطورمعمول به دنبال راه قدردان، به
رتیب در آینده شود و بدین تنماید و این رفتار فرد، با رفتار قدرشناسانه فرد مقابل توأم می

زاده و نامور، یابد )رضوانیاحتمال دریافت رفتار قدرشناسانه برای فرد قدردان، افزایش می
توجهی از تغییرات تمایل به بخشش را شرح  ( و همچنین قدرشناسی میزان قابل6985
صورت کالمی یا غیرکالمی از  (. درواقع هر چه افراد بیشتر بتوانند به4991دهد )نتو،  می
توانند اطالعات و اند سپاسگزاری کنند، بهتر میها را مورد لطف قرار داده رادی که آناف

های کالمی و غیرکالمی با دیگران در میان بگذارند که احساسات خود را از طریق پیام
شود و سالمت روانی و اجتماعی افراد را افزایش موجب تقویت ارتباط با دیگران می

(. در حقیقت، حمایت از فرد از جانب خانواده، 6985نامور، زاده و دهد )رضوانی می
شـود کـه فـرد در پرتو این حمایت، احساس دوست داشته دوستان و دیگران سـبب می

که طورکلی، احساس مطلوب نماید. هنگامی شدن، احساس موردتوجه قـرار گـرفتن و به
داند که به پاسـگزار کسانی میخوبی تجربه کند، خود را قدردان و س فرد این احساس را به

ای  ای دوسویهرسد، ایـن رابطـه، رابطـهاند. به نظر مینحوی موجب بهزیستی و رفاه او شده
است: از یکسو، افرادی که قدردان دیگران باشـند، نگـرش مثبـت دیگـران را بـه خـود 

ود )کدخدازاده، شها می کنند و این نگرش مثبت دیگران موجب نشاط بیشتر آنایجـاد می
(. قدردانی باال موجب افزایش تصور مثبت از خود، پذیرش 6982مهرابی و کالنتری، 

دیگران و احساس عشق و ارزشمندی و قدردانی پایین موجب کاهش تصور مثبت از خود 
شود. همچنین ها در زندگی و درنهایت منجر به بخشش میو دیگران و بروز نارضایتی
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های محیطی و طبیعتاً باعث افزایش کیفیت زندگی ثار منفی استرسقدردانی باعث کاهش آ
کنند عالقه دوسویه بین شود. افراد دارای قدردانی باال احساس میو رضایت از زندگی می

ها و دیگران وجود دارد و در مواقع سختی و دشواری حامی و پشتیبان یکدیگرند  آن
، ایـن قـدردانی، بـه دریافـت حمایت (. درواقع6986)دشت بزرگی، سواری و صفرزاده، 

شود و این حس دوست داشتن و بیشتر و دریافت حمایت بیشتر، به قدردانی بیشتر منجر می
شود )شلدون و  مورد اهمیت قرار گرفتن موجب افزایش بخشش و گذشت می

 (.4996؛ فریدریکسون، 4996لیومبومیرسکی، 
بینی طور مستقیم بخشش را پیش تواند بهمی های دیگر تحقیق آن بود شادکامی از یافته

(، صف آرا و 4969(، مالک )4969های اختر و بارلو )کند که این یافته با نتایج پژوهش
( و لواف پوری نوری، زهراکار و 6985(، قاسمی پیر بلوطی و امینی )6986بخشی زاده، )
تورنتو میزان لذتی ( همسو است. به اعتقاد برخی از پژوهشگران دانشگاه 6989آذر هوش )

ترین  بودن خود دارند، مهم برند و میزان رضایتی که از زنده که افراد از زندگی خود می
ها برای برخوردار بودن از یک زندگی شاد و سالمت جسمی و  فرصت و امکان بالقوه آن

(. در شادکامی به سه بعد توجه 6999شناختی است )شعاع کاظمی و مؤمنی جاوید،  روان
د، رضایت زندگی حداکثر، عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی )داینر، اوشی و شومی

(. افراد شادکام رویدادهای بیشتری را که از نظر فرهنگی مطلوب است 4999لوکاس، 
تر در صورت مثبت و رویدادهای مثبت را مثبت تجربه کرده و نیز رویدادهای خنثی را به

به بخشش و گذشت دیگران شود و قدرت بخشش  تواند گیرند این مثبت نگری می نظر می
های مختلف را افزایش دهد. مردم قادرند از طریق کنترل افکارشان،  افراد در موقعیت

تواند قدرت بخشندگی و  خوشبختی ذهنی و شادکامی خود را افزایش دهند که این امر می
( معتقد 4996یش )ها افزایش دهد و منجر به از خود گذشتن شود. فر گذشت را در میان آن

بینی  نفس، خوش تواند اعتمادبه مندی میی درونی از شادمانی پایدار و رضایت است تجربه
گرمی، فعالیت و و خودکارآمدی، تفسیر مثبت از دیگران و خوش برخورد بودن، خون

ها و انرژی، رفتارهایی هماهنگ با جامعه، امنیت و سالمت جسمانی، انطباق مؤثر با چالش
ی  نوبه ها به پذیری و رفتارهای هدفمند را افزایش دهد. این ویژگی ا، ابتکار، انعطاففشاره

شود که افراد شاد با ثبات )یعنی کسانی که عواطف مثبت را در اکثر موارد خود باعث می
 ها افزایش یابد. تر باشند و قدرت بخشندگی آن کنند( بخشندهتجربه می
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طور غیرمستقیم از  توانند بهدانی و شادکامی میقدر همچنین نتیجه تحقیق نشان داد
های  بینی کنند که این یافته با نتایج پژوهشهای خود، بخشش را پیشطریق توانمندی

(، 6981(، خدابخشی کوالیی، حیدری و زنگنه مطلق )6982روزبهانی و پورصمد )
( و 6981دی )(؛ شانه ساززاد و نا4962(؛ ویلیکس، نتو و ماوروولی )4966ماتسویاکی )
( همخوانی دارد. براساس تحقیقات صورت گرفته در میان اعضای خانواده، 6989معتمدی )

ها نسبت به یکدیگر افزایش یابد بر مقدار شادکامی و قدرت  هراندازه میزان قدردانی آن
گردد. افراد شادکام رویدادهای  ها افزوده می بخشندگی و درنهایت سالمت روان آن

از نظر فرهنگی مطلوب است تجربه کرده و نیز رویدادهای خنثی را بیشتری را که 
گیرند. این مثبت نگری منجر به  تر در نظر میصورت مثبت و رویدادهای مثبت را مثبت به

ویژه معنوی افراد مسن شود. افزایش قدرت ذهنی، اجتماعی و به افزایش توانمندی فرد می
ابی که با اثرات بدتر شونده مشکالت سنی و شود و اثر از دست دادن قدرت جسمی و شاد

(. این امر 6991پور، صالحی، طالقانی و عابدی، افسردگی است را جبران کند )روانی
تواند  تواند منجر به افزایش شادکامی در میان سالمندان شود و افزایش شادکامی می می

تواند دیگران بهتر میپذیرد، ها را افزایش دهد. زمانی که فرد خود را می قدرت بخشش آن
تواند منجر به قدردانی و قدرشناسی از  ها را ببخشد. این پذیرش خود می را نیز بپذیرد و آن

خود و دیگران شود. در قدرشناسی فرد منفعتی دریافت کرده که سزاوار آن نبوده یا آن را 
سیده است به دست نیاورده است، بلکه این منفعت به خاطر نیات خوب فرد دیگری به او ر

دوستانه تفسیر  آید که فاخر، با ارزش و با قصد نوعاحساس قدردانی در پی منفعتی پدید می
های دیگران به رضایت از زندگی و قدرت بخشندگی بیشتر شود توجه بیشتر به کمک

توانند از های گوناگون بیماری روانی می(. افرادی که با نشانه6986انجامد )تسلطی،  می
توانند سالمت روانی دست یابند. کسانی که مضطرب هستند با بخشش می بهطریق بخشش 

شدت عصبانی یا حتی بدگمان  به آرامش روانی روزافزونی برسند و افرادی که افسرده و به
بخشد تبدیل به شود. وقتی فردی میتر میشان بسیار خفیف هستند نیز با بخشش بیماری

شود. وقتی فردی داشتنی میجودی دوستشخصی شجاع، مهربان با دیگران و مو
کند. شود و این کاهش ترس را تا کاهش احساس گناه دنبال میبخشد، ترسش کم می می

شان عصبانی هستند، برای امیال  بسیاری از افرادی که به دلیل رنجش از شخص موردعالقه
ها را یکنند، بخشیدن این پرخاشجویی ناخودآگاهشان احساس گناه می جویانه پرخاش
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کند. سالمندانی که احساس تسلط بر محیط دارند و خود را با ویژگی توانمند متوقف می
تبع  کنند و به های مناسبی اتخاذ می شناسند در برخورد با مشکالت روزمره تصمیم بودن می

کنند. میزان تأثیری که سالمندان از  آن احساس خرسندی و شادی را کسب می
شان برای ایجاد تغییر و تفاوت  ها از توانمندی د به میزان ادراک آنهای خود دارن توانمندی

های  (. در واقع، فرادی که از توانمندی4969در محیط بستگی دارد )وود و همکارن، 
شناختی کافی برخوردار هستند اثرات ناشی از بیماری و ضعف خود را به کمترین حد  روان
کنند. در  تری را نسبت به افراد ناتوان تجربه میرساند و دوران سالمندی خوشایند و شاد می

( معتقدند که گذشت و بخشش که در سخنان بسیاری از 4996این رابطه، الولر و پیری )
کنند، با باال رفتن سن سالمندان وجود دارد و آگاهانه به داشتن این توانمندی افتخار می

مایت بیشتر از سایر اعضای خانواده ای که منجر به دریافت ح گونه یابد بهافراد افزایش می
شود که احساس دهد و باعث میها می شود که از این نظر حس قدرتمند بودن را به آنمی

با ارزشی و نشاط بیشتری کنند. درنهایت با توجه به اینکه جمعیت سالمند در کشورهای 
شگی رسد کوشش برای لذت بردن همیتوسعه رو به افزایش است، به نظر می درحال

هایش و تقویت حس یابد، با آگاه کردن سالمند از تواناییگاه پایان نمیسالمندان، هیچ
های آموزشی برای این قدردانی، شادکامی و پذیرش خود در او و در نظر گرفتن دوره

توان در نگرش مثبت سالمندان به خود و جهان اطراف، میزان بخشش و آگاهی بخشی، می
فزایش داد. همچنین متولیان امر در سرای سالمندان، مراکز سالمت روان آنان را ا

تواند استفاده کنند و این مراکز با  ها تحقیق حاضر می بخشی و نگهداشت از یافته توان
های آن  های شادی محور و تفریحی زمینه سالمت روان و شاخص تقویت و برگزاری برنامه

سازند. مراکز بهزیستی با توجه  مانند قدرت بخشش، پذیرش خود و شادکامی را فراهم
تواند نهند، میروزی که او را ارج میحضور سالمند در خانواده و یا در مراکز شبانه

کنند باید در ها اثرگذار باشد. افرادی که از سالمند مراقبت می برافزایش شادکامی آن
را در  گیری از منابعی که حس ارزش و کارآمدیتقویت حس توانمندی و کمک به بهره

دهد، اقدامات مؤثر انجام دهند. البته الزم به ذکر است بدون داشتن سالمند افزایش می
مفهومی روشن از توانایی در میان سالمندان، داوری درباره کیفیت کارکردهای پرستاری 

ترین محدودیت این پژوهش محدود شدن به سالمندان باالی  بسیار دشوار خواهد بود. مهم
برد. های سنی مختلف را از بین میامکان مقایسه مدل پژوهش را در گروه سال بود که 69
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شود موضوع حاضر را در به پژوهشگران عالقمند به پژوهش در این حوزه پیشنهاد می
 پذیری مدل حاضر بررسی شود.های مختلف مطالعه کنند تا تعمیمنمونه
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 منابع
(. 6998الدین و حیدری، علیرضا ) حزاده، پروین؛ احدی، حسن؛ عنایتی، میر صال احتشام

پزشکی  . مجله روانفردیساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش بخشودگی بین
 .229-255صص  2و روانشناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره 

سالی )جوانی،  روانشناسی رشد: نوجوانی، بزرگ(. 6989احدی، حسن و جمهری، فرهاد )
 ران: آینده درخشان.ته سالی و پیری(. میان

های شخصیتی در افراد وابسته به مواد مقایسه نفوذ قدرت و ویژگی(. 6999الطافی، شهین )
 دانشگاه شاهد، تهران. نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده(.و افراد غیر وابسته )پایان

فصلنامه روانشناسی نفس. شادکامی در دوران سالمندی: نقش عزت(. 6985امانی، رزیتا )
 .19-99، صص 6یری، سال دوم، شماره پ

خشش از دیدگاه (. ب6986ایمانی فر، حمیدرضا؛ فاطمی، جمیله و امینی، فاطمه )
، صص 41. نشریه انسان پژوهی دینی، سال نهم شماره شناسی و قرآن کریم روان
615- 628. 

شناختی و ارتباط هوش هیجانی با سالمت روان(. 6986بلورساز مشهدی، هنگامه )
فصلنامه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی  دکارآمدی در زنان سالمند شهر کرج.خو

 .26-56صص  4در ورزش، سال چهارم، شماره 
(. 6982پارسافر، سارا؛ نامداری، کورش؛ هاشمی، سید اسماعیل و مهرابی، حسینعلی )

ی تعهد مذهبی، سبک بخشش، نبخشیدن و نشخوار ذهنی با سالمت  بررسی رابطه
 698-664، صص 49سال ششم، شماره  .درمانی فرهنگ مشاوره و روان روان.

بررسی رابطه بین بخشودگی و شادکامی با رضایت (. 6981جواهری، محمدکاظم )
 مقاله چاپ نشده. وپرورش شهر مالرد. زناشویی معلمان آموزش

https://javaherypsychologist.com 
اثربخشی درمان (. 6981خدابخشی کوالیی، آناهیتا؛ حیدری، فاطمه و زنگنه مطلق، فیروزه )

گرا بر معناجویی و اضطراب مرگ در  شناسی مثبت ترکیبی دعا و روان-گروهی
وهش در دین و سالمت، سال چهارم، . مجله پژحرکتی-سالمندان زن معلول جسمی

 .66-49صص  4شماره 

https://javaherypsychologist.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-
https://javaherypsychologist.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-
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اثربخشی معنویت درمانی (. 6986دشت بزرگی، زهرا؛ سواری، کریم و صفرزاده، سحر )
فصلنامه روانشناسی پیری،  اسالمی بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ سالمندان.

 .611-696صص  9سال دوم، شماره 
ود و کیفیت رابطه با مادر در نوجوانان دارای مقایسه پذیرش خ(. 6986رحمانی، احد )

دانشگاه عالمه  نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده(.تعارض باال و پایین )پایان
 طباطبایی، تهران.
بینی سالمت روان بر اساس متغیرهای خردورزی،  پیش(. 6986تسلطی، آمینه سادات )

دانشگاه  (.ی ارشدنامه کارشناسقدردانی، بخشش و همدلی در دانشجویان)پایان
 شاهد، تهران.

رابطه بخشش و قدردانی با توجه به نقش (. 6985زاده، اکرم و نامور، هومن )رضوانی
فردی در عملکرد خانواده همسران دیابتی. مجله گری عوامل بینمیانجی
 .56-69صص  5سال یکم، شماره  .های نوین در علوم رفتاری پیشرفت

توانمندی (. 6991ته؛ طالقانی، فریبا و عابدی، حیدرعلی )پور، مریم؛ صالحی، شایس روانی
شناسی بالینی پزشکی و روانمجله رواندر دوران سالمندی: یک بررسی کیفی. 

 .221 -259، صص 62ایران، سال چهاردهم. شماره 
ها در مراقبت ارتباط بین توانمندی خانواده(. 6982روزبهانی، حدیث و پورصمد، عبداله )

نامه )پایان 6982از سالمندان و حس خودکارآمدی آنها در شهرستان دشتی در سال 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، شیراز. کارشناسی ارشد چاپ نشده(.

محمدحسین  زاده،  فالح و رازقی، محسن  رضیه؛امینی، م پژوه، فرح؛ جف؛ دانشزارع، ن
نفس در دانشجویان  رابطه وضعیت تحصیلی با سالمت عمومی و عزت(. 6996)

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، سال هفتم،  دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
 .58-61صص  6شماره

های ی ویژگیبررسی رابطه (.6989زندی پور، طیبه؛ آزادی، شهدخت و ناهیدپور، فرزانه )
های مراجعه کننده به مراکز بهداشت شخصیتی، بخشش و سالمت روان در زوج

 .6-69صص  6فصلنامه زن و جامعه، سال دوم. شماره  .گچساران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/878380
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/878380
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=10340
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=10340
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=27246
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=64674
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=16377
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/901134/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d8%b4-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%af%da%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/901134/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d8%b4-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%af%da%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/901134/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d8%b4-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%af%da%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/901134/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d8%b4-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%af%da%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86
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های  ابطه بین ویژگیالگوی ساختاری ر(. 6981شانه ساززاده، لیال و نادی، محمدعلی )
بینی با بخشش بین فردی در  های هوش هیجانی، قدردانی و خوش شخصیتی، قابلیت

 94-12سال ششم. شماره، صص  بین دانشجویان پرستاری. روان پرستاری.

رسی رابطه بین کیفیت زندگی (. بر6999شعاع کاظمی، مهرانگیز و مؤمنی جاوید، مهرآور )
های  . فصلنامه بیماریمبتالبه سرطان بعد از عمل جراحی و امید به زندگی در بیماران
 .49-41، صص 2و  9پستان ایران، سال دوم شماره 

ربخشی آموزش بخشودگی بر بهزیستی (. اث6986آرا، مریم و بخشی زاده، محمد ) صف
شناختی و شادکامی مادران دانش آموزان دارای اختالل خاص یادگیری شهر  روان
 .499-691، صص 49اد استثنایی، سال هفتم، شماره روانشناسی افر طبس.

درمانی پذیرش خویشتن به سبک درایدن بر استرس  اثربخشی گروه(. 6985ضیایی، محمد )
نامه کارشناسی ارشد چاپ  پایان دانشگاهی شهر همدان. آموزان مقطع پیش دانش

 .نشده، دانشگاه شیراز

 دوم، تهران: مطالعات خانواده.چاپ  شادی در خانواده.(. 6999عابدی، محمدرضا )
(. 6985زاده، ابوالفضل ) اهلل و قاسم عیسی زادگان، علی؛ سلمان پور، حمزه؛ احمدی، عزت

 .ایل به بخشش، قدردانی، امید و بهزیستی ذهنی در رضایت از زندگینقش تم
 .85-666، صص، 24شناختی، سال یازدهم، شماره  های نوین روانفصلنامه پژوهش
بررسی رابطه بین (. 6991زاده، محمد و وحدت تربتی، شادی )غباری بناب، باقر؛ کیوان

مجله روانشناسی و  کی.عفو و گذشت و سالمت روانی در دانشجویان علوم پزش
 .661-699، صص 4شماره، 99علوم تربیتی، سال سی و هشتم، 

(. بررسی اثربخشی بخشش درمانی 6985قاسمی پیر بلوطی، محمد و امینی، سیده مهرناز )
کنفرانس  .شناختی و سازگاری دانش آموزان دختر شهرکرد بر بهزیستی روان

 .المللی پژوهش در علوم و مهندسی، ترکیه بین

اثربخشی آموزش (. 6981زاده، سیروس و شاه کرمی، محمد )پور، عزت اله؛ مرادیقدم
فصلنامه  آگاهی بر افزایش شادکامی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان. ذهن

 .41-99، صص 6روانشناسی پیری، سال چهارم، شماره 
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وزشی در دوره بررسی رابطه شادکامی )نشاط( و کیفیت عوامل آم(. 6995ای، فرشته ) قطره
دانشکده  نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده(.)پایان ابتدایی مدارس شهر تهران

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم، تهران. روان
بررسی (. 6999قمرانی، امیر؛ کجباف، محمد باقر؛ عریضی، حمیدرضا و امیری، شعله )

. فصلنامه پژوهش در دبیرستانیروایی و پایایی پرسشنامه قدردانی در دانش آموزان 
 .96-11، صص 6شناختی، سال سوم، شماره  سالمت روان

بینی قدردانی بر یش(. پ6982کدخدازاد، شیوا؛ مهرابی، حسینعلی و کالنتری، مهراد )
فصلنامه  اساس سالمت معنوی، حمایت اجتماعی و استرس در دختران نوجوان.

 .88-662 ، صص6روانشناسی و دین، سال هشتم، شماره 
ی بدن، هیجانی رفتاری بر نمایه توده –اثربخشی درمان عقالنی (. 6989کالنتری، فریبا )

باورهای غذایی غیرمنطقی و خودکارآمدی وزن، تصویر بدن و پذیرش خود در 
دانشگاه شهید  نامه دکتری چاپ نشده(.نوجوانان دختر دارای اضافه وزن )پایان

 چمران اهواز.

ومیر  بینی نر  مرگبرآورد و پیش(. 6984یجانی، اکبر و نیاکان، لیلی )کوششی، مجید؛ کم
سال بیست و  نامه بیمه )صنعت بیمه(،پژوهشکاتر. -در ایران با استفاده از مدل لی

 .6-45، صص 2هشتم، شماره 
تبیین نقش (. 6989لواف پور نوری، فرشاد؛ زهراکار، کیانو و آذرهوش فتیده، زهرا )

جویی و دوری  های انتقام ی بخشش فرایندمحور در کاهش انگیزه اثربخشی مداخله
 4روانشناسی مدرسه، سال سوم، شماره  .ی راهنمایی آموزان پسر دوره گزینی دانش

 .619-695 صص 
دکامی سالمندان فعال و بینی رابطه بین کیفیت زندگی و شاپیش(. 6985مرادخانی، ندا )

دانشگاه آزاد اسالمی  نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده(.)پایان غیرفعال شهر تهران
 واحد شهر قدس.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و (. 6986مرمرچی نیا، مژگان و ذوقی پایادار، محمدرضا )
شناسی  . روانتعهد بر امیدواری و شادکامی نوجوانان دختر تحت پوشش بهزیستی

 .612-651، صص 4کاربردی، سال یازدهم، شماره 

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/946566
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/946566
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بینی رفتار جامعه پسند در سالمندان بر اساس رابطه با خداوند  پیش(. 6989معتمدی، عبداهلل )
درمانی، سال دهم، شماره  فرهنگ مشاوره و روان .های جمعیت شناختی و ویژگی

 .26-64، صص 91
خودکارآمدی عمومی و عوامل (. 6985ین )ناصح، الدن؛ شیخی، رحیم علی و رفیعی، حس

نگر، . مجله پرستاری و مامایی جامعمرتبط با آن در سالمندان مقیم سرای سالمندی
 .89-81، صص 99سال بیست و ششم، شماره 

سالمت اجتماعی در سالمندان: نقش (. 6986نریمانی، محمد و صمدی فرد، حمیدرضا )
مه روانشناسی پیری، سال سوم، شماره . فصلنانفس، خودکارآمدی و شادکامی عزت
 .688-496، صص 9

بررسی و مقایسه (. 6986نصیری، زکیه؛ دادخواه، اصغر و خدابخشی کوالیی، خدابخشی )
روزی و سالمندان مقیم در  شادکامی و حرمت خود در سالمندان مقیم مراکز شبانه

 .69 -45، صص 4مجله سالمندی ایران، سال هفتم، شماره  خانه.
ایی، اعتبار و هنجاریابی پرسشنامه شادکامی (. پای6999ی نژاد، حسن و زارعی، فاطمه )هاد

 .64-11، صص 4و  6شناختی، سال دوازدهم، شماره  های روان پژوهش آکسفورد.
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