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Abstract
The aim of the present study was to examine the
mediating role of perceived social support and
psychological resilience in the relationship between
gratitude and depression symptoms. The research
method was basic in objective and correlational and
structural equation analysis in data collection. A total
of 219 individuals (82 males and 137 females) were
selected from the statistical population of nurses
working in Tehran in the second half of 2020 using the
convenience sampling method. Data were collected
using the Connor-Davidson Resiliency Scale (CDRS),
Gratitude Questionnaire (GQ-6), Beck Depression
Inventory-Second
Edition
(BDI-II),
and
Multidimensional Scale of Perceives Social Support
(MSPSS). Pearson correlation and structural equation
modeling were performed to analyze the data using
SPSS-23 and AMOS-21. The results showed that the
direct effect of gratitude (β = -0.19, P<0.001), the
direct effect of perceived social support (β= -0.32,
P<0.001), and the direct effect of psychological
resilience (β = -0.41, p < 0.001) on depression
symptoms were significantly negative. In addition, the
results showed that perceived social support (β = 0.11, P < 0.01) and psychological resilience (β = -0.16,
P < 0.01) had a significant mediating role in the
relationship between gratitude and depression
symptoms. The results of the current study suggest
that gratitude may increase perceived social support
and resilience and protect nurses from depression,
which has applications for clinical interventions for
nurses during the coronavirus pandemic.
Keywords: Depression, Gratitude, Social Support,
Resilience, Corona.

چکیده
پژوهش حاضر باا ها ت یاین نقاش وسطا سی حمایات سجتماا ی
سدرسکش ه و ابآوری روسنشناختی در رسب ۀ بین ق ردسنی با نشااناان
سفسردگی سنجاا گرفاتپ پاژوهش سظ نهار ها ت بنیاادی و سظ لحاا
گردآوری دسدهها همبستای و سظ نوع حلیل م اادت طااختاری باودپ
جام ۀ آماری پژوهش بار بود سظ پرطتارسن شاغل در بیمارطتانهاای
 ف الیات1399 سرجا ی کرونا در شهر هارسن کا در نیماۀ دو طاا
 ظن) با سطتفاده سظ روش137  مرد و82(  نفر219 ، دسشتن پ سظ سین جام
نمون گیری دردطترس سنتخااب شا ن پ دسدههاا باا سطاتفاده سظ مقیااس
،)GQ-6(  پرطشنامۀ ق ردسنی،)CDRS( دیوی طون-اب آوری کونور
) و مقیااس چن ب ا یBDI-II( ویارسیش دو- طیاهۀ سفسردگی با
) گاردآوری و باا سطاتفاده سظMSPSS( حمایت سجتما ی سدرسک شا ه
همبسااتای پیرطااون و ماا طاااظی م ااادت طاااختاری سظ طریااق
 حلیال شا پ21  نساخۀAMOS  و23  نساخۀSPSS نر سفزسرهای
 نقش،)P<0.001 ،β= -0/19( نتایج نشان دسد نقش مستقیم ق ردسنی
) و نقشP<0.001 ،β= -0/32( مستقیم حمایت سجتما ی سدرسکش ه
) بر نشاناانp < 0.001 ،β= -0/41( مستقیم ابآوری روسنشناختی
 نقش وسط سی،سفسردگی منفی و م نادسر سطتپ همچنین م ابق نتایج
) و اابآوریP < 0.01 ،β= -0/11( حمایات سجتماا ی سدرسکشا ه
) در رسب اۀ ب این ق ا ردسنی وP < 0.01 ،β= -0/16( روسنشااناختی
،نشاناان سفسردگی م نادسر سطتپ برسطاس یافتا هاای م ال اۀ حاضار
ق ردسنی می وسن سظ طریق سفزسیش سدرسک حمایت سجتما ی و ابآوری
 پرطتارسن رس سظ سفسردگی محافهت کن و درنتیجا بارسی،روسنشناختی
م سخال بالینی در پرطتارسن طی هم گیری ویروس کرونا کاربردهایی
دسشت باش پ
، اابآوری، حمایت سجتماا ی، ق ردسنی، سفسردگی:واژههای کلیدی
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مقدمه
سمروظه کادر درمان در شرسیط هم گیری بیماری ویروس کرونا  1قرسر دسرد ک طومین بیماری هم گیر در قرن
قرن  21ب سظ طارس 2و مرس 3سطت (پائولز ،مارطتون و فائوچی)2020 ،پ بیماری کرونا ی بیماری
ویروطی بسیار مسری سطت ک سض رسب فرد سظ سحتما سبتالش ن ب آن می وسن هیجانهای منفی و
مشکال روسنشناختی رس ب دنبا دسشت باش (سطپورثی)2020 ،پ پژوهشها نشان دسده سطت ک در
محیطهای هم گیر پرخ ر و نشظس ،کادر درمان ب ویژه پرطتارسن مست سبتال ب طیف وطی ی سظ مشکال
روسنشناختی هستن (بوهلکن ،سطکومیگ ،لم  ،پومبرگر و ری -هلر)2020 ،پ در همین رسطتا ،م ال سی
مق ی نشان میده پرطتارسنی ک در بخش بیماریهای هم گیر ف ا بودهسن  ،مشکال مت دی سظ جمل
سض رسب ،سفسردگی حمال وحشتظدگی و سفکار خودکشی رس گزسرش کردهسن (پاپا و همکارسن)2020 ،پ در
سین بین پرطتارسن ف ا در بخشهای مر بط با بیماری ویروس کرونا ب دلیل ماهیت کاری ،لباسهای
محافهتی طناین ،سطتفاده سظ ماط  ،N95خ ر آلودهش ن و آلودهکردن س ضای خانوسده ،در م رض خ ر
سبتال ب سختال های روسنشناختی سظ جمل سفسردگی بودن (کونتی ،فونتانسی ،تنزسرس ،روطا و پورچلی)2020 ،پ
در سین خصوص ،پژوهشهای مت د روی پرطتارسن نشان میده میزسن شیوع سفسردگی در پرطتارسن
بخشهای کرونا چشمایر سطت (مارشا  )2020 ،و ط ح باتی سفسردگی با غیبت سظ کار ( وطکانو و ظسپات،
 ،)2020سختال های خوسب (فرسنچسکینی و همکارسن ،)2020 ،ط ح پایین طاظگاری روسنشناختی (چن و
بونانو ،)2020 ،سختال در وسنایی فیزیکی و سفزسیش فرطودگی شغلی (بارلو ،پاتمنای و گرسفیانا )2020 ،در
سر باط سطتپ سظ آنجا ک پرطتارسن در خط مق بیماری هم گیر کرونا هستن  ،هناا درمان بیمارسن بای با
سطترس سجتما ی و روسنی ناشی سظ موسجهۀ ظیاد با ویروس مقابل کنن ؛ بنابرسین ،أمین طالمت روسن پرطتارسن
و کاهش الئم سفسردگی آنان ب یکی سظ چالشهای سطاطی برسی مقابل با بیماری هم گیر کرونا ب
موضو ی قابل وج در ط ح جهان ب یل ش ( وماس)2020 ،پ پژوهشهای جربی نشان میده برخی
سحساطا مثبت سظ وسمل محافهتکنن ه سظ سفسردگی در شرسیط سطترسظس هستن ک در سین میان ق ردسنی4
ب نوسن ی هیجان مثبت رسیج ،ممکن سطت نقش مهمی در کاهش سفسردگی دسشت باش (پتروچی و
کویوم جیان2016 ،؛ کرگ و شیونس)2021 ،پ
بررطی حقیقا در ظمینۀ ق ردسنی نشان میده وسفقی درمورد ماهیت سین مفهو وجود ن سرد (مرکون-
وسرگاس ،پولکر و یوج)2018 ،پ با وجود سین ،ق ردسنی ب نوسن ی هیجان ،نارش ،فضیلت سخالقی ،اد ،
ویژگی شخصیتی یا پاطخ مقابل سی صور ش ه سطت ک در سفرسد پس سظ دریافت کمکی ک سرظشمن و
نوعدوطتان لقی میشود ،رخ میده ( یوج و فریتاس)2018 ،پ بر سین سطاس ،پژوهشهای ف لی ،ق ردسنی رس
1. corona virus
2. SARS
3. MERS
4. gratitude
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ب نوسن هیجانی مفهو طاظی کردهسن ک همیش برسی شکر سظ سق سما مفی دیارسن سنجا میشود
(آگنیزکا  ،کا ارظینا و طان رس)2020 ،پ چنگ ،سای و ت ( )2015نشان دسدن سحساس ق ردسنی سظ جنب های
مثبت ظن گی سحتماتً دورۀ سفسردگی رس قابل حمل ر و کو اه ر خوسه کردپ همچنین دیکنز ( )2017در
م ال ا حوظۀ ق ردسنی م رح کرده سطت ک با سفزسیش ق ردسنی ،سفسردگی ب طور مؤثر کاهش مییاب پ در
نهریۀ گسترش و طاخت هیجانهای مثبت ،1ق ردسنی ممکن سطت منابع سجتما ی و منابع روسنشناختی رس
سیجاد کن ک ب نوسن ذخیرههایی مل کنن ا در موسقع ضروری و در دورههای دشوسر ظن گی سفرسد مورد
سطتفادۀ مفی قرسر گیرن (فردریکسون)2001 ،پ سظ ی طرت ،سیجاد منابع سجتما ی می وسن حالت امل بین
فرد و محیط بیرونی رس بهبود بخش و ب سفرسد کم کن ا ی طیستم سجتما ی حمایتکنن ه ر سیجاد کنن
ک طبب پذیرش و سحساس حمایت و پشتیبانی دیارسن وطط فرد شود (دیچر  ،فکت و کرسون)2019 ،پ سظ
طرت دیار ،سیجاد منابع روسنشناختی می وسن ب سفرسد کم کن ا با نارش مثبت ری ب آین ه بپردسظن و
سمی بیشتری برسی مقاومت در برسبر مسائل آین ه دسشت باشن (آرمنتا ،فریتز و لیوبومیرطکی)2017 ،پ
جربۀ ق ردسنی و رفتارهای حری ش ه وطط آن موجب سیجاد و قویت پیون ها و دوطتیهای سجتما ی
میشود (سطتاچانسکا ،کرجتز و نزل )2019 ،پ الوه بر سین ،شویق سفرسد ب مرکز بر مزسیایی ک سظ دیارسن
دریافت کردهسن طبب میشود سحساس کنن مورد الق و مرسقبت دیارسن قرسر دسرن (تن و وسنگ)2019 ،؛
بنابرسین ،ب نهر میرط نقش ق ردسنی برسی سیجاد دوطتی و طایر پیون های سجتما ی بسیار مهم سطت؛ ظیرس در
موسقع ضروری ،سین پیون های سجتما ی می وسنن برسی أمین حمایت سجتما ی ب کار گرفت شون (فنگ و ین،
)2021پ منهور سظ حمایت سجتما ی ،میزسن دطترطی و سدرسک فرد سظ دردطترسبودن حمایت دیارسن در صور
نیاظ ب کم سطت (سیال ،هیبلس و پروسطکول -بل)2019 ،پ حمایت سجتما ی ن نها پشتیبانی مادی رس برسی
جبرسن مناب ی ک سفرسد هناا مقابل با سطترس سظ دطت میدهن فرسهم میکن  ،بلک حس م نا و ه ت رس نیز
بهبود میبخش (وسنگ ،لیو ،وو و تن)2020 ،پ حمایت سجتما ی کافی می وسن محی ی سیمن رس برسی سفرسد
فرسهم کن ا آظسدسن با دیارسن دربارۀ جرب های منفی و هیجانهای مر بط صحبت کنن ؛ بنابرسین می وسن
الئم سفسردگی فرد رس کاهش ده (طامسون)2020 ،پ همچنین در پژوهشهای جربی مشخص ش ه سطت
امل خ ر
حمایت سجتما ی می وسن سفسردگی رس کاهش ده (گری و همکارسن )2020 ،و فق سن آن ی
مهم برسی بروظ و ش ی نشاناان سفسردگی سطت (شین ،چنگ ،چنگ و طان)2020 ،پ الوه بر سین،
پژوهشها درخصوص کادر درمان و پرطتارسن نشان میده ک سدرسک مناطب حمایت سجتما ی وسنایی
طاظگاری آنان در مقابل مشکال رس سفزسیش میده و موجب میشود آنها نشاناان روسنشناختی منفی
کمتری دسشت باشن (ژیائو ،ژسنگ ،کونگ ،لی و یانگ2020 ،؛ هوسنگ و ژسئو)2020 ،پ
2
ق ردسنی ،الوه بر سیجاد منابع سجتما ی می وسن با سیجاد منابع روسنشناختی مانن ابآوری  ،سفسردگی رس
نیز کاهش ده ( یلور ،لیوبومیرطکی و سطتین)2017 ،پ ابآوری ب نوسن یکی سظ سب اد طالمت روسنشناختی
1. the broaden-and-build of positive emotions
2. resilience

178

نقش واسطهای حمایت ...

مثبت ،ب طاظگاری فرد در موسجه با دشوسری سشاره دسرد (جورج و مولمان)2017 ،پ طاطاکی ،جیا ،لوس و گوسه
( )2020م رح کردن سفرسدی ک طرشار سظ ق ردسنی هستن سظ ظن گی خود لذ خوسهن بردپ سین سفرسد خوسه ب
گذشت مثبت نااه کنن یا سه ست م نادسر آین ه رس دنبا کنن  ،جهتگیری درونی سجتما ی ق ردسنی می وسن
موجب ابآوری بیشتر آنان شودپ ب طور مشاب  ،ویتولیت ،ریچی ،لیونا و انارون ( )2019دریافتن با یادآوری
چیزهایی ک در گذشت شایستۀ ق ردسنی بودهسن  ،ابآوری سفرسد در موق یتهای دشوسر آین ه ب طور مؤثری
سفزسیش مییاب پ همچنین پژوهشها م رح میکنن سبرسظ ق ردسنی سظ طریق سفزسیش منبع روسنشناختی
ابآوری ب سفرسد کم میکن ا بتوسنن در برسبر رخ سدهای منفی رسهبردهای طاظگارسن ری س خاذ کنن و
الئم سفسردگی رس کاهش دهن (آلاو و ژسئویانگ2016 ،؛ کالتا و جاطتینا)2020 ،پ الوه بر سین ،سفرسدی ک
در برسبر خ ما سرسئ دسدۀ خود ق ردسنی دریافت میکنن  ،در برسبر وسمل سطترسظس در ظن گی ابآوری بات ری
دسرن و سظ پاطخدسدن ب شرسیط نامسا با رفتارهای منفی مانن پرخاشاری پرهیز میکنن پ آنها بیشتر مایل
دسرن مشکال رس ب نوسن فرصتهای رش ببینن و هیجانهای منفی مانن سفسردگی رس خیلی کمتر جرب
کنن (سوکانل ،سوشی و گاتگر2016 ،؛ کیو یولی و هربرس)2018 ،پ در کنار موسرد م رحش ه ،م ال سی
جربی روی گروههایی ک آطیب و بحرسن ویروس کرونا رس جرب کردهسن نشان میده هرچ ط ح
ابآوری آنان بیشتر باش  ،میزسن سفسردگی آنان پایین میآی (طسر ،سوتس و کارسمان-سوظلو)2020 ،پ
درمجموع ،سظ ظمان شیوع ویروس کرونا سد روب سفزسیش بیمارسن فشار ظیادی بر نها به سشت و درمان
مخصوصاً پرطتارسن حاضر در خطمق وسرد کرده سطت و آنان رس با چالشهای ظیادی روب رو طاخت سطت
(کانگ و همکارسن)2020 ،پ در سین خصوص پژوهش نشان میده نشاناان سفسردگی در بین پرطتارسن یکی
سظ رسیج رین هاهرس روسنشناختی ویروس کرونا سطت ک در طو  90روظ ب سظ شیوع ویروس نمایان
میشود (قبریسوس )2020 ،و بنابرسین بررطی وسمل محافهتکنن ه در برسبر فشارهای ناشی سظ هم گیری
کرونا در بین پرطتارسن ضروری سطتپ الوه بر سین ،در طا های سخیر با ظهور روسنشناطی مثبت ،محققان
بیشتر وج خود رس ب أثیر مثبتی ک ممکن سطت روی سدهای منفی برسی سفرسد سیجاد کنن  ،م وت طاخت سن پ
در همین خصوص ،طلیامن ،سرنست ،گیلها  ،ریویچ و لینکینس ( )2009سظهار کردن م ال ۀ روسنشناطی
مثبت بای بر هیجان مثبت ،محیط مثبت و نارش مثبت متمرکز باش پ ق ردسنی ب نوسن ی هیجان مثبت
ممکن سطت سظ طریق رکیبی سظ وسمل مثبت محی ی مانن حمایت سجتما ی (وسنگ و وو )2020 ،و نارش
مثبت روسنشناختی مانن ابآوری (لنارس ،دئوکاریس ،سطپانوت و طاریو )2020 ،بر سفسردگی أثیر باذسردپ
سگرچ پژوهشهای قبلی ب ر یب رسب ۀ بین ق ردسنی ،حمایت سجتما ی ،ابآوری و سفسردگی رس بررطی
کردهسن  ،سما چاونای أثیر سحتمالی ق ردسنی بر سفسردگی سظ طریق نقش میانجی حمایت سجتما ی و ابآوری،
کمتر م ال ش ه سطتپ ب ین ر یب ه ت م ال ۀ حاضر سین سطت ک در قالب ی م برمبنای چارچوب
روسنشناطی مثبت و نهریۀ گسترش-طاخت هیجانهای مثبت ،سثر ق ردسنی بر سفسردگی پرطتارسن طی
هم گیری ویروس کرونا رس بررطی و نقش وسط سی حمایت سجتما ی سدرسکش ه و ابآوری روسنشناختی رس
حلیل کن پ

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،2سال سیزدهم

179

روش

جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
طرح پژوهش حاضر وصیفی و سظ نوع همبستای سطتپ جام ۀ آماری پژوهش پرطتارسن ف ا در پنج
بیمارطتان سرجا ی ویروس کرونا (گلستان ،شفا یحیائیان ،شهی هاشمینژسد ،شه سی هفتم یر ،میالد) در شهر
هرسن بود ک در نیمۀ دو طا  1399ب خ مت ف الیت دسشتن پ برسطاس دی گاه کالین ( )2011ک نوسن
میکن در م لساظی م ادت طاختاری حجم نمون ح سقل  2/5و ح سکثر  5برسبر سد طؤست پرطشنام ها
باش  ،در پژوهش حاضر با سحتساب  64طؤس بای ح سقل  160نفر ب نوسن نمون سنتخاب میش ک با
بیشبرآورد و با درنهرگرفتن سحتما ریزش نمون  250 ،نفر با سطتفاده سظ روش نمون گیری دسوطلبان سنتخاب
ش ن پ مالکهای ورود ب پژوهش شامل ف ا بودن در بخشهای بستری ویروس کرونا ،قرسرن سشتن در ی
وض یت بحرسنی (مانن طالق ،فو نزدیکان و بیماری) و ح سقل ی طا طابقۀ کار بود ک بنا بر
کمیل بیش سظ ی طو طؤس های
خودگزسرشی پرطتارسن س ما ش ن پ نها مالک خروج سظ پژوهش
پرطشنام بودپ برسی گردآوری دسدهها ،پرطشنام ها ب صور آنالین با سطتفاده سظ نر سفزسر پرستین طرسحی
ش ن پ طپس با همکاری طرگروه کانا های مختلف پرطتارسن در شبک های سجتما ی وس سسپ و لارس ،
لین پرطشنام ها ب سنضما فر رضایت آگاهان در سختیار پرطتارسن قرسر دسده ش و سظ س ضای گروه خوسطت
ش با وج ب مالکهای ورود م رحش ه و در صور مایل ب همکاری ب پرطشنام ها پاطخ دهن پ شایان
ذکر سطت ک گردسوری دسدهها در ی باظۀ ظمانی بیستروظه در دیماه  1399سنجا ش پ مالحها سخالقی
شرکت در م ال  ،سخذ
شامل آگاهش ن شرکتکنن گان سظ ه ت م ال  ،آظسدی کامل برسی شرکت یا
رضایت آگاهان و ضمین رسظدسری ر ایت ش پ همچنین نوسن ش ک در صور درخوسطت پرطتارسن نتایج و
فسیر پرطشنام ها در سختیارشان قرسر خوسه گرفتپ

ابزار سنجش
مقیاس تابآوری کونور و دیویدسون)CDRS( 1
سین مقیاس در  25گوی و با ه ت طنجش میزسن ابآوری در سفرسد مختلف وطط کونور و دیوی طون
( )2003طرسحی ش ه سطت و پنج امل صور سظ شایستای فردی ( 8گوی ) ،حمل اطفۀ منفی ( 7گوی )،
پذیرش مثبت غییر ( 5گوی ) ،کنتر ( 3گوی ) و أثیرس م نوی ( 2گوی ) رس میطنج پ نمرهگذسری برسطاس
طیف لیکر ی سظ صفر (کامالً نادرطت) ا چهار (همیش درطت) سنجا میشودپ دسمنۀ نمرس سظ  0ا  100سطت
ک هرچ سین سمتیاظ بات ر باش  ،بیانار میزسن ابآوری بیشتر فرد سطتپ کونور و دیوی طون ( )2003ضمن
أیی روسیی وسگرسیی مقیاس سظ طریق سرظیابی ضریب همبستای با مقیاس سطترس سدرسکش ه (،p>0/001
 ،)r=-0/72همسانی درونی مقیاس سظ طریق ضریب آلفای کرونباخ در دسمن سی سظ  0/76ا  0/90و ضریب
)1. Connor and Davidson Resiliency Scale (CDRS
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پایایی باظآظمایی رس نیز  0/81گزسرش کردهسن پ سین مقیاس در سیرسن وطط محم ی ( 1389ب نقل سظ
طر یپظسده ،لیسکبری و طبائیان )1395 ،هنجاریابی ش ه ک روسیی آن سظ طریق همبست کردن با مقیاس
طرطختی روسنشناختی سهوسظ با ضریب همبستای  0/64م نادسر بود و أیی ش پ همچنین همسانی درونی
مقیاس با روش ضریب آلفای کرونباخ  0/89گزسرش ش ه سطتپ میزسن پایایی سین مقیاس در پژوهش حاضر سظ
طریق ضریب آلفای کرونباخ 0/79 ،ب دطت آم پ
پرسشنامۀ قدردانی)GQ-6( 1
سین پرطشنام وطط م کالو ،سمونز و سانگ ( )2002ب منهور طنجش فاو های فردی در گرسیش ب
جربۀ ق ردسنی روظسن طاخت ش ه و دسرسی شش گوی سطت ک برسطاس طیف لیکر هفتدرج سی سظ 1
(کامالً مخالف) ا ( 7کامالً موسفق) نمرهگذسری میشودپ دسمن سی نمرس سظ  6ا  42سطت ک هرچ نمره بات ر
باش  ،بیانار میزسن رجیح بیشتر ق ردسنی فرد سطتپ نتایج حلیل املی پرطشنام وطط م کالو ،سمونز و
امل
سانگ ( )2002نشان دسد سین پرطشنام روسیی م لوبی دسرد و سین سبزسر بیانکنن ۀ سشباع آن در ی
بوده سطتپ همچنین میزسن پایایی پرطشنام رس در دسمن سی سظ  0/76ا  0/84گزسرش کردهسن پ روسیی همارسیی
سین مقیاس نیز در پژوهش هودط  ،بالبست ،مورگان و لرمر ( )2020در نمون سی ب حجم  508شرکتکنن ه سظ طریق
همبستای با مقیاس چن املی ق ردسنی 0/56 )MCGM( 2گزسرش ش ه سطت ک در ط ح  p>0/001م نادسر سطتپ

در سیرسن لشنی ،ش یری و سصغریمق ( )1389برسی سولین بار پرطشنامۀ مذکور رس ب کار گرفتن ک با سطتفاده
املی پرطشنام رس أیی کردهسن و روسیی محتوسیی شاخص برسطاس نهر
سظ حلیل املی سکتشافی طاختار
3
متخصصان بررطی ش ه سطت ک شاخص روسیی محتوس ( )CVIنشان دسده سطت ما گوی ها دسرسی نمرهسی
بات ر سظ  0/81هستن پ همچنین پایایی سبزسر با سطتفاده سظ ضریب آلفای کرونباخ  0/70گزسرش کردهسن (نقل سظ
پوردسد ،مؤمنی و کرمی)1398 ،پ در پژوهش حاضر ،پایایی پرطشنام با سطتفاده سظ ضریب آلفای کرونباخ 0/87
محاطب ش پ
سیاهۀ افسردگی بک -ویرایش دوم)BDI-II( 4
سین طیاه نخستین بار وطط ب  ،وسرد ،من لسون ،موک و سربات ( )1961م رفی ش و در طا 1971
ج ی نهر ش پ سین آظمون سظ  21گوی برسی بررطی نشاناان مختلف سفسردگی شکیل ش ه سطت و
پاطخاویی ب گوی ها برسطاس مقیاس لیکر چهاردرج سی سظ صفر ا  3سنجا میشودپ دسمنۀ نمرۀ کل صفر
ا  63سطتپ نمرۀ  0-9نشانۀ فق سن سفسردگی 10-18 ،سفسردگی خفیف 19-28 ،سفسردگی متوطط و 30-63
نشانۀ سفسردگی ش ی سطتپ ب  ،سطتیر و بروسن ( )2000پایایی باظآظمایی سین سبزسر رس سظ  0/48ا  0/86با
1. Gratitude Questionnaire-6
)2. Multi-Component Gratitude Measure (MCGM
3. content validity index
)4. Beck Depression Inventory-Second Edition (BDI-II
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میاناین  0/86گزسرش کردهسن پ روسیی سین طیاه وطط ب  ،سطتیر و برسون ( )2000سظ طریق همبستای نمرۀ کل
 BDI-IIبا نمرههای املی پرطشنامۀ سض رسب حالتی  0/69و سفسردگی حالتی  0/76گزسرش ش ه سطت ک با
م نادسرش ن در ط ح  p>0/001روسیی در ط ح م لوب سطتپ در سیرسن ،فتی ،بیرش  ،اطفوحی و دسبسون

( ،)1384در ی م ال برسی یین همسانی درونی طیاه  ،ضریب آلفای کرونباخ رس بین  0/73گزسرش
کردهسن پ همچنین روسیی همارسی طیاه رس برسطاس همبستای بین دو فر باظناریش ه و سصلی برسبر با
 0/89و همبستای فر باظناری ش ه با مقیاس نامی ی رس  0/65گزسرش کردهسن (نقل سظ ظسرع ،قیلو و
کاکاون )1395 ،پ در پژوهش حاضر ،پایایی طیاه سظ طریق ضریب آلفای کرونباخ 0/82 ،ب دطت آم پ
مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراکشده)MSPSS( 1
سین مقیاس وطط ظیمت ،دسهلم ،ظیمت و فارلی در طا  1988و در  12طؤس ب منهور طنجش حمایت
سجتما ی سدرسکش ه در ط محور شامل حمایت خانوسده ،حمایت دوطتان و حمایت سفرسد مهم طاخت ش ه
سطتپ پاطخاویی ب طؤست برسطاس مقیاس لیکر هفتدرج سی سظ ( 1کامالً مخالفم) ا ( 7کامالً موسفقم)
سنجا میشودپ دسمنۀ نمرۀ کل بین  12ا  84سطت ک هرچ نمره بات ر باش  ،بیانار میزسن بیشتر حمایت
سجتما ی سدرسکش ه وطط فرد سطتپ نتایج م ال ۀ ظیمت و همکارسن ( )1988با ه ت بررطی ویژگیهای
روسنطنجی مقیاس نشان دسد نمرۀ کل مقیاس روسیی وسگرسیی باتیی رس برسطاس همبستای منفی م نادسر با
سفسردگی نشان میده ( )r=-0/67 ،p>0/001و پایایی مقیاس با سطتفاده سظ ضریب آلفای کرونباخ برسی کل
مقیاس و خردهمقیاسهای آن در دسمنۀ  0/83ا  0/91قرسر دسردپ مرسدی ،دهقانیظسده و طلیمانیخشاب ()1394
روسیی مقیاس سظ طریق محاطبۀ ضریب همبستای درونی موسد مقیاس رس برسبر  0/84گزسرش کردهسن ک
نشانار ط ح م لوب روسیی سطتپ همچنین ضرسیب آلفای کرونباخ امل کلی و سب اد خانوسده ،دوطتان و
دیارسن رس ب ر یب  0/85 ،0/86 ،0/92و  0/89گزسرش کردهسن پ در پژوهش حاضر نیز پایایی با سطتفاده سظ
ضریب آلفای کرونباخ برسی کل مقیاس  0/85و برسی خردهمقیاسهای خانوسده ،دوطتان و دیارسن ب ر یب
برسبر با  0/86 ،0/89و  0/83محاطب ش پ

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
پس سظ سجرسی پرطشنام ها  250پرطشنام گردآوری ش و در سین بین  31پرطشنام ب لت مخ وشبودن سظ
رون پژوهش حذت ش ن و دسدههای مربوط ب  219نفر با سطتفاده سظ آمار وصیفی (میاناین و سنحرست
سطتان سرد) و آمار سطتنباطی (ضریب همبستای پیرطون و م لساظی م ادت طاختاری) حلیل ش پ شایان ذکر
سطت ک برسی حلیل دسدهها سظ نر سفزسرهای  SPSSنسخۀ  23و  AMOSنسخۀ  21سطتفاده ش پ

)1. Multidimensional Scale of Perceives Social Support (MSPSS
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یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
در میان پاطخاویان 62/5 ،درص ( 137نفر) ظن و  37/5درص ( 82نفر) مرد بودن پ  79/9درص ( 175نفر)
متأهل و  11/7درص ( 20/1نفر) مجرد بودن پ میاناین و سنحرست سطتان سرد طن کل پرطتارسن ب ر یب 4/71
 39/53 ±بودپ میاناین و سنحرست سطتان سرد طابقۀ کار پرطتارسن گروه نمون ب ر یب  8/49 ± 3/27بودپ
درخصوص ط ح حصیال پرطتارسن گروه نمون قابلذکر سطت ک حصیال  19نفر فوقدیپلم 154 ،نفر
لیسانس و  46نفر فوقلیسانس بودن پ

ب) توصیف و همبستگی شاخصهای پژوهش
جدول  .1آمارههای توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
توصیفی

شاخصها
متغیرها
( )1ق ردسنی
( )2حمایت سجتما ی سدرسکش ه
( )3ابآوری روسنشناختی
( )4نشاناان سفسردگی

میانگین
25/71
53/46
61/25
17/68

انحراف استاندارد
4/93
5/28
6/07
3/51

ضرایب همبستگی
()1
1
**0/63
**0/41
**-0/37

()2
1
**0/46
**-0/51

()4

()3

1
**-0/59

1
**

p< 0/01

ج و  1در کنار پردسختن ب میاناین و سنحرست سطتان سرد نمرس شرکتکنن گان نشان میده بین
متغیرها همبستای وجود دسرد ک با وج ب أیی م نادسربودن سین همبستای ،سمکان بررطی نقش وسط سی
حمایت سجتما ی سدرسکش ه و ابآوری روسنشناختی در رسب ۀ بین ق ردسنی و نشاناان سفسردگی فرسهم سطتپ

ج) تحلیل مدل پژوهش و آزمون فرضیهها
پیش سظ سجرسی م لساظی م ادت طاختاری ،سظ برقرسری مفروض های سطاطی آن سطمینان حاصل ش پ
بهنجاری وظیع دسدهها برسطاس شاخصهای کجی )S( 1و کشی گی )K( 2نشان دسد ک وظیع ق ردسنی
( S= -0/59و  ،)K=1/08حمایت سجتما ی سدرسکش ه ( S= 0/73و  ،)K= -0/91ابآوری روسنشناختی
( S= -0/51و  )K=1/22و نشاناان سفسردگی ( S= 0/49و  )K=0/92برسطاس دی گاه کالین ( )2011ک
دسمنۀ قابلپذیرش کجی ( 1و  )-1و کشی گی ( 2و  )-2رس م رح میکن  ،در دسمنۀ نرما قرسر دسرن پ شاخص
کیسر-میر-سولکین 0/690 )KMO( 3ب دطت آم ک بیانار کفایت حجم نمون سطت (ضریب  0/6ب نوسن
1. skewness
2. kurtosis
)3. Kaiser-Mayer-Olkin (KMO
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ح سقل مق سر تظ برسی حلیل درنهر گرفت میشود)پ همچنین نتایج بررطی همخ ی چن گان نشان دسد
آمارۀ حمل (بزرگ ر سظ  )0/10و امل ور وسریانس (کمتر سظ  )10در متغیر ق ردسنی ب ر یب  0/69و ،4/18
در حمایت سجتما ی سدرسکش ه ب ر یب  0/72و  ،3/74و در ابآوری روسنشناختی ب ر یب  0/43و 4/51
در دسمنۀ پذیرش قرسر دسرن ؛ بنابرسین بین متغیرهای پژوهش همخ ی چن گان وجود ن سردپ شکل  2م
پژوهش برسطاس ضرسیب سطتان سردش ه ( )βرس نشان میده پ نمودسر  1م پژوهش برسطاس ضرسیب
سطتان سردش ه ( )βرس نشان میده پ

حمایت دوستان

حمایت افراد مهم

0/94

حمایت خانواده





0/92



0/89

حمایت اجتماعی
ادراکشده


0/52

-0/32



=0/36R2
نشانگان افسردگی

-0/19



قدردانی



0/28



-0/41

تابآوری
روانشناختی



0/92

شایستگی فردی

0/95

تحمل عاطفۀ منفی





0/84

پذیرش مثبت تغییر





0/88

0/91

کنترل

تأثیرات معنوی

شکل  .1مدل نهایی آزمونشده

با وج ب شکل  ،1ق ردسنی ،حمایت سجتما ی سدرسکش ه و ابآوری روسنشناختی ،درمجموع  36درص
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سظ وسریانس نشاناان سفسردگی رس بیین میکنن پ در ج و  2شاخصهای برسظش م

گزسرش ش هسن پ

جدول  .2برآورد شاخصهای برازش مدل معادلۀ ساختاری
شاخصهای برازش
مقادیر سلاو
دسمنۀ پذیرش

𝐟𝐝𝝒𝟐 ⁄

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NFI

NNFI

2/05
>3

0/04
>0/08

0/93
<0/90

0/88
<0/80

0/95
<0/90

0/91
<0/90

0/93
<0/90

بررطی شاخصهای برسظش م در ج و  2نشان میده مامی شاخصهای برسظش ب دطتآم ه سظ
م لوبیت باتیی برخوردسرن ؛ ظیرس م ابق دی گاه کالین ( )2011درخصوص مهم رین شاخصهای مربوط ب
برسظش م  ،نسبت خیدو ب درجۀ آظسدی (𝑓𝑑 )𝜘 2 ⁄کمتر سظ  ،3شاخص برسظش بیقی ( )CFIو شاخص
نیکویی برسظش ( )GFIبزرگ ر سظ  0/90و ریشۀ میاناین مجذور خ ا ( )RMSAکمتر سظ  0/08نشانار
برسظش م لوب سطت؛ بنابرسین شاخصهای ب دطتآم ه نشان میدهن ک دسدهها با م مفهومی م نهر
پژوهش برسی روسبط متغیرها برسظش دسردپ در ج و  3نتایج خمین سطتان سرد مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم
م گزسرش ش ه سطتپ
جدول  .3اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و واریانس تبیینشدۀ متغیرها
مسیرها
بر حمایت سجتما ی سدرسکش ه سظ:
ق ردسنی
بر ابآوری روسنشناختی:
ق ردسنی
بر نشاناان سفسردگی سظ:
ق ردسنی
حمایت سجتما ی سدرسکش ه
ابآوری روسنشناختی

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

0/52

-

0/52

0/28

-

0/28

-

-0/19

-0/19
-0/32

-0/16

-0/48

-0/41

-0/11

-0/52






واریانس تبیینشده

0/36




*

P>0/01

**

P>0/001

برسطاس مسیرهای آظمونش ه در م (شکل  )1و نتایج ج و  3مشاه ه میشود ک سثر مستقیم
ق ردسنی بر حمایت سجتما ی سدرسکش ه ( C.R=5/24 ،ß=0/37و  )P>0/001و ابآوری روسنشناختی
( C.R=4/80 ،ß=0/33و  )P>0/001مثبت م نادسر سطتپ سثر مستقیم ق ردسنی ( C.R=3/62 ،ß=0/29و
 ،)P>0/001سثر مستقیم حمایت سجتما ی سدرسکش ه ( C.R=7/94 ،ß=0/52و  )P>0/001و سثر مستقیم
ابآوری روسنشناختی ( C.R=6/30 ،ß=0/47و  )P>0/001بر نشاناان سفسردگی منفی م نادسر سطت و سین
ط متغیر درمجموع وسنایی بیین  36درص سظ وسریانس نشاناان سفسردگی رس دسرن پ
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جدول  .4نتایج مربوط به اثر غیرمستقیم قدردانی بر نشانگان افسردگی
مسیر غیرمستقیم
ق ردسنی بر نشاناان سفسردگی سظ
طریق حمایت سجتما ی سدرسکش ه
ق ردسنی بر نشاناان سفسردگی سظ
طریق ابآوری روسنشناختی

ضریب مسیر

خطای استاندارد برآورد

سطح معنیداری

حد باال

حد پایین

-0/16

0/04

0/003

0/7914

0/0824

-0/11

0/07

0/009

0/8351

0/0632

با وج ب ج و  ،4حمایت سجتما ی سدرسکش ه در رسب ۀ بین ق ردسنی و نشاناان سفسردگی نقش
وسط سی دسرد ک ضریب بتای مسیر غیرمستقیم  ß= -0/16سطتپ با وج ب سینک ح پایین فاصلۀ سطمینان
 0/08و ح باتی آن  0/79سطت و صفر بیرون سظ سین فاصل قرسر دسرد ،سین رسب ۀ وسط سی در ط ح
 p<0/01م نادسر سطتپ همچنین مالحه میشود ک ابآوری روسنشناختی در رسب ۀ ق ردسنی با نشاناان
سفسردگی نقش وسط سی دسرد ک ضریب بتای مسیر غیرمستقیم برسبر  ß= -0/11سطتپ با وج ب سینک ح
پایین فاصلۀ سطمینان  0/06و ح باتی آن  0/83سطت و صفر بیرون سظ سین فاصل قرسر دسرد ،سین رسب ۀ
وسط سی در ط ح  p<0/01م نادسر سطتپ

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با ه ت یین نقش وسط سی حمایت سجتما ی سدرسکش ه و ابآوری روسنشناختی در رسب ۀ
بین ق ردسنی و نشاناان سفسردگی سنجا ش پ سین م ال نشان دسد بین ق ردسنی و سفسردگی پرطتارسن رسب ۀ
منفی وجود دسرد ک با نتایج پژوهشهای چنگ ،سای و ت ( ،)2015پتروچی و کویوم جیان ( ،)2016دیکنز
( ،)2017کرگ و شیونس ( )2021همخوسن سطتپ در بیین سین یافت برسطاس نهریۀ گسترش و طاخت
هیجانهای مثبت می وسن بیان دسشت ق ردسنی ب نوسن ی هیجان مثبت ب سفرسد کم میکن ا سظ دی گاه
مثبت ری ب دیارسن و جهان نااه کنن و لحها خوبی برسی خود خلق کنن ک سین شرسیط ب مرور می وسن
موجب کاهش سفسردگی شود (فردریکسون)2001 ،پ همچنین می وسن گفت ق ردسنی وج سفرسد رس سظ گذشت
ب ظمان حا جلب میکن و طبب میشود سفرسد سظ ظمان حا خود لذ ببرن و درنتیج نشاناان سفسردگی
کمتری سظ خود نشان دهن (چنگ ،سای و ت )2015 ،پ در کنار موسرد م رحش ه ،جربۀ ق ردسنی ب سفرسد سین
سمکان رس میده ک ب وقایع نارش مثبتی دسشت باشن و ظن گی خود رس بام نا ر درک کنن ک سین شرسیط
در کاهش نشاناان سفسردگی نقش دسرد (دیچر  ،فکت و کرسون)2019 ،پ
همچنین م ال ۀ حاضر نشان دسد ق ردسنی می وسن با سر قای حمایت سجتما ی ،سفسردگی رس در پرطتارسن
کاهش ده ک با نتایج م ال ا وسنگ و همکارسن ( ،)2020شین و همکارسن ( ،)2020طاطاکی و همکارسن
( ،)2020جیا ،لوس و گوسه ( )2020و فنگ و ین ( )2021همخوسن سطتپ در بیین سین یافت می وسن گفت
ق ردسنی ممکن سطت ب سیجاد محیطهای حمایتارسنۀ بیشتر منجر شود ک در آگاهی هشیار ب نوسن حمایت
سجتما ی سدرسکش ه نمایان میشود (سیال ،هیبلس و پروسطکول -بل)2019 ،پ الوه بر سین ،ق ردسنی طبب
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سنتساب ویژگیهای خاصی ب موق یتهای سجتما ی میشود و سفرسد ق ردسن ،کمکی رس ک دریافت میکنن
سرظشمن ر فسیر میکنن و سه ست کاری خود رس نوعدوطتان ر سدرسک میکنن (تن و وسنگ)2019 ،پ سظ آنجا
ک ق ردسنی هم در شویق رفتارهای حمایتی وسق ی و هم در سرظیابی مثبت موق یتها دخیل سطت ،ب نهر
میرط ق ردسنی ب طور ویژه ب حمایت سجتما ی سدرسکش ه منجر میشود (سطتاچانسکا ،کرجتز و نزل ،
 )2019و م ابق با م ال ا طامسون ( )2020و گری و همکارسن ( )2020حمایت سجتما ی نیز نقش مهمی
در حفظ طالمتی سفرسد سیفا میکن و آطیبپذیری فرد رس نسبت ب نشاناان سفسردگی کاهش میده پ در کنار
موسرد م رحش ه ،در همسویی با م ال ۀ حاضر می وسن ب پژوهش ژیائو و همکارسن ( )2020سشاره کرد ک
م رح میکنن سدرسک م لوب حمایت سجتما ی بر سرظیابی ذهنی سظ وسمل فشارظس در محیطهای پر نش مانن
بیمارطتان در دورسن هم گیری سثر میگذسرد و ب وطیلۀ امل سجتما ی می وسن نشاناان سفسردگی رس کاهش
ده پ
همچنین نتایج حلیل نقش ق ردسنی بر سفسردگی سظ طریق ابآوری نشان دسد ق ردسنی با بهبود ابآوری
در پرطتارسن می وسن موجب کاهش سفسردگی شود ک با م ال ا آرمنتا ،فریتز و لیوبومیرطکی (،)2017
یلور ،لیوبومیرطکی و سطتین ( ،)2017سیال ،هیبلس و پروسطکول -بل ( )2019و کالتا و جاطتینا ()2020
م ابقت دسردپ در بیین سین یافت می وسن گفت سفرسدی ک در ظن گی خود ق ردسن هستن ب سن م نی سطت ک
سرظیابی مثبت ری سظ گذشتۀ خود دسرن  ،سغلب می وسنن ب آین ه مثبت نااه کنن و ابآوری بیشتری دسرن
(طاطاکی و همکارسن)2020 ،پ همچنین ق ردسنی سظ سفرسدی ک در گذشت ب آنها کم میکردن  ،می وسن ب
سفرسد کم کن ا با نارش مثبت ری سظ ه ۀ مشکال و چالشهای آین ه برآین و ابآور ر شون
(طاطاکی و همکارسن2020 ،؛ جیا ،لوس و گوسه)2020 ،پ طی هم گیری ،ط ح ابآوری پرطتارسن در برسبر
سفسردگی سظ سهمیت ویژهسی برخوردسر سطتپ هم گیری ممکن سطت موجب شکست باورهای شناختی سصلی
پرطتارسن درمورد جهان ،سظدطتدسدن سحساس کنتر خود ،دیارسن یا جهان و حتی سظدطتدسدن ابآوری شود
(ویتولیت و همکارسن)2019 ،پ ابآوری می وسن طبب شود پرطتارسن حت أثیر هم گیری کرونا وج خود
رس سظ طرنخهایی مانن گزسرش سخبار منفی مربوط ب بیماری هم گیر منحرت کنن و سفرسد ب وج بیشتر ب
سطال ا مثبت رغیب شون (کیو یولی و هربرس)2018 ،پ الوه بر سین ،ابآوری می وسن ب پرطتارسن
کم کن ا طی هم گیری ،بهتر با جارب ناسمی کنن ه کنار بیاین  ،مفهو مثبت پشت سین بحرسن رس کشف
کنن و برسی کشف کامل وسناییهای خود درجهت مقابل با مشکال رغیب شون و درنهایت در کاهش
سفسردگی آنها نقش دسشت باش (طسر ،سوتس و کارسمان-سوظلو)2020 ،پ
در کنار موسرد م رحش ه شایان ذکر سطت ک هر پژوهشی دسرسی مح ودیت سطتپ در پژوهش حاضر،
دسدهها نها سظ طریق شبک های مجاظی وس سسپ و لارس جمعآوری ش ه سطت و نتایج ب طایر پرطتارسنی ک
در سین شبک ها ضویت ن سشتن بای با سحتیاط صور گیردپ الوه بر سین ،سبتال ب سختال های روسنشناختی
در پرطتارسن بررطی نش ه سطتپ همچنین مالکهای ورود ب پژوهش برسطاس خودگزسرشدهی پرطتارسن
س ما ش ه و ب پرون ۀ شغلی آنها سطتناد نش ه سطتپ درنهایت ،برسی سنتخاب نمون سظ روش دردطترس
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سطتفاده ش ه سطت ک میم یافت ها رس با مح ودیت روب رو میکن پ برسطاس مح ودیتهای م رحش ه
پیشنهاد میشود با سطتفاده سظ روشهای نمون گیری صادفی و بررطی می سنی در ظمینۀ سین متغیرها در بین
پرطتارسن م ال ا بیشتری صور گیرد ا ب درک کامل ر سین متغیرها بیفزسی پ همچنین پیشنهاد میشود در
م ال ا آ ی سحتما سبتال پرطتارسن ب سختال های روسنشناختی بررطی شود و در صور سمکان پرون ههای
شغلی پرطتارسن ف ا در بخشهای کرونا برسی ین مالکهای ورود بررطی شودپ درنهایت ،م ال ۀ حاضر
ی طرح مق ی بود؛ بنابرسین پیشنهاد میشود ک با سطتفاده سظ م ال ا طولی و همچنین رویکردهای کیفی
در ظمینۀ سین متغیرها م ال ا بیشتری سنجا شودپ نتایج سین م ال برسی پرطتارسن و متخصصان حوظۀ
به سشت و درمان چن ین پیشنهاد کاربردی دسردپ سبت س سینک برسطاس یافت ها می وسن گفت متخصصان
می وسنن سظ طریق آموظش و م سخال مشاورهسی با ه ت سفزسیش ابآوری ب پرطتارسن کم کنن ک
نشاناان م مو سفسردگی رس م یریت کنن و سظ پیام های منفی آن پیشایری کنن پ دو سینک مسئوتن
بیمارطتانها می وسنن با سبرسظ ق ردسنی ب پرطتارسن کم کنن ا بتوسنن سظ طریق سدرسک حمایت سجتما ی،
ب طور ف ا با مشکال موجود در هم گیری کرونا و شرسیط طخت محیط کار خود و همچنین هیجانهای
منفی مانن سفسردگی کنار بیاین  .درنهایت ،برسطاس سین م ال می وسن م رح کرد ک متخصصان حوظۀ
طالمت روسن می وسنن درجهت کاهش سثرس مخرب هیجان منفی سفسردگی ب پرورش و رش هیجان مثبت
ق ردسنی نیز وج دسشت باشن پ

منابع
پوردسد ،صپ ،مؤمنی ،خپ ،و کرمی ،جپ ()1398پ نقاش وسطا سی حمایات سجتماا ی و شاادکامی در رسب اۀ قا ردسنی و
سض رسب مرگ در طالمن سنپ م ال ا روسنشناختیپ 57-80 ،)1(15پ
ظسرع ،پ ،قیلو ،صپ ،و کاکاون  ،عپ رپ ()1395پ رسب ۀ بین سض رسب و سفساردگی باا میاانجیگاری فکار سر جاا ی و
کما گرسیی ب روش م ادت طاختاریپ مجلۀ به سشت روسنی (ویژهنام )پ 455-464 ،)4(18پ
طر یپظسده ،سپ ،لیسکبری ،پ ،و طبائیان ،پ ()1395پ سثربخشی م نویت درمانی بر ابآوری طالمن سن شاهر سصافهانپ
مجلۀ حقیقا لو رفتاریپ 56-63 ،)1(14پ
فتی ،پ ،بیرش  ،بپ ،اطفوحی  ،پ کپ ،و دسبسون ،کپ ()1384پ طااختارهای م ناگاذسر طرحاوسرههاا ،حالاتهاای
هیجانی و پردسظش شناختی سطال ا هیجانی :مقایسۀ دو چارچوب مفهاومیپ مجلاۀ روسنپزشاکی و روسنشناطای
بالینی سیرسنپ 312-326 ،)3(11پ
لشنی ،ظپ ،ش یری ،پ ،و سصغریمق  ،پ ()1389پ رسب ۀ شکرگزسری با اطفۀ مثبت و منفی ،شاادکامی و خاوشبینای
دسنشجویانپ به سشت روسنی135-139 ،)5(2 ،پ
مرسدی ،پ ،دهقانیظسده ،پ حپ ،و طلیمانیخشاب ،عپ ()1394پ حمایت سجتما ی سدرسکش ه و طرظن گی حصیلی :نقاش
وسط سی باورهای خودکارآم ی حصیلیپ مجلۀ م ال ا آموظش و یادگیریپ 1-24 ،)1(68پ
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