
 

 

 

 
 

 یوگذشت و سپاسگزار نقش عفو یبررس قیاز طر یشناختروان یستیبهز ینیبشیپ

 

 3، سید محمد صالح طباطبایی2، مجید معینی زاده1علیرضا هوشمند کنگ سفلی

 نوع مقاله: پژوهشی  20/6/99 :تاریخ پذیرش  30/11/98تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

ی قلمداد شناسرواندر حیطه  گذاریرتأثیک روش  عنوان بهگرا ی مثبتشناسروانی اخیر هادههدر هدف:

افزایش سطح سالمت روانی، جسمی و  موجب گذشت و سپاسگزاری که و عفو نیب نیا درگردیده است. 

است که تا چه  بر آن، مورد نظر روان شناسان بوده است. لذا پژوهش حاضر می شودد افراسازگاری اجتماعی 

 ی کند.نیبشیپشناختی افراد را بهزیستی روان تواندیمحد عفووگذشت و سپاسگزاری 

همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه -پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی روش:

به  گیری دردسترسنفر به روش نمونه 211دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بوده است که از بین آن ها 

 ، لندهارتعفووگذشت  اسیمقاز  هادادهی آورجمع منظوربهانتخاب گردیده است.  عنوان نمونه پژوهش

 ی ریف استفاده گردید.شناختروانبهزیستی  مقیاس سپاسگزاری وپرسشنامه 

ی دانشجویان رابطه مثبت شناخترواننتایج این پژوهش نشان داد که عفووگذشت و سپاسگزاری با بهزیستی  :هاافتهی

ی را شناخترواناز تغییرات بهزیستی  304/0 اندتوانسته.  عفووگذشت و سپاسگزاری روی هم رفته داردو معناداری 

( و عفووگذشت )بتای برابر با 345/0با توجه به نتایج پژوهش متغیرهای سپاسگزاری )بتای برابر با  ی کنند.نیبشیپ

 ی دانشجویان ایفا نموده اند. شناختروانی بهزیستی نیبشیپی در مؤثر( به ترتیب نقش 306/0

 یشناختروانت، سپاسگزاری، بهزیستی عفو و گذش کلیدی: ه هایواژ
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 مقدمه

شناسی معاصر به شمار تحوالت در حوزه روان نیترمهمیکی از  عنوانبه 1گرامثبتشناسی روان

به سمت موضوعاتی همچون عواطف  هایناهنجاری روانی و شناسبیآسی متمرکز شدن بر جابهکه  رودیم

 ی معطوف گردیده استشناختروانو هیجانات مثبت، معنویت، خالقیت و افزایش و بهبود بهزیستی 

(Soltani Benavandi, Khezri Moghadam, & Baniasadi, 2017).  ی شناسروانی حوزهمحققان

امید، شجاعت،  ازجملهی مثبت هاانیجررا با  هاآنبلکه  پردازندینمنگر به انکار وجود مشکالت مثبت

 ,Dewaele, Chen, Padilla, & Lake) دانندیمبهزیستی، شکوفایی و احساسات مثبت مکمل زندگی 

توجه زیادی را به خود  رگذاریتأثیکی از موضوعات  عنوانگرا بهمثبتی شناسروانی اخیر هادههدر  .(2019

و به افزایش سطح سالمت روان و بالفعل  (Abad, Kheyroddin, & Khosroshahi, 2012) جلب نموده است

سپری در برابر  عنوانبهی مثبت انسان هاتیظرفی فردی توجه بسیاری داشته است و از استعدادهانمودن 

در سطح  گرامثبتی شناسروان یی کههانهیزمیکی از . (Robbins, 2008)شده است  مندبهرهاختالالت نیز 

تحقیقات  1960در دهه  .( ,2010Slade)است  2یشناختروانی به آن پرداخته، بهزیستی شناختروانذهنی و 

ی به دلیل عالقه به ترسیم کیفیت زندگی، در آمریکا آغاز شد. از آن شناختروانی بهزیستی نهیزم درتجربی 

 ,Ryff, Singer, & Dienberg Love)ی گسترش فراوانی یافت شناختروانزمان به بعد مطالعه علمی بهزیستی 

ی در لغت به معنای رضایت، سالمتی و موفقیت است و نیز منجر به تجربه و شناختروانبهزیستی  .(2004

ی بالینی برای درک بهتر شناسروان .(Deci & Ryan, 2008) گرددیمعملکرد مطلوب فرد در زندگی 

 کارآمدبه مفهوم خودشکوفایی مازلو، انسان  توانیمکه دهدیمیی را ارائه هافرمولی شناختروانبهزیستی 

ی را شناختروانراجرز و مفهوم بلوغ در نظریه آلپورت اشاره کرد. اگرچه در ادبیات سالمت روان، بهزیستی 

ی کرد که بهزیستی ادآوراما باید این موضوع را ی ،(Ryff, 1995) کنندیممعادل عدم وجود بیماری تلقی 

ی کیفیت ختشناروانبلکه بهزیستی ، (Ryan & Deci, 2001)ی به معنای عدم وجود بیماری نیست شناختروان

 استی مطلوب فرد از زندگی خود شناختروانزندگی و انعکاس کننده عملکرد و تجربه  شدهتجربه

(Parvaneh, Momeni, Parvaneh, & Karimi, 2015) ی باالیی دارند شناختروان. افرادی که سطح بهزیستی

 افتدیمو از حوادثی که در طول زندگی برایشان اتفاق  کنندیمتری را تجربه عمده هیجانات مثبت طوربه

از رشد هیجانی کافی و  معموالا ین افراد . ا(Ebrahimabad & Mamizade, 2018)ارزیابی مثبتی دارند 

بهزیستی  واقع در .(Sadoughi & Hesampour, 2018)ی برخوردار هستند شناختروان کارکرد مثبت

                                                
1. Positive Psychology 

2. Psychological Well-Being 
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 ,Diener, Oishi, & Lucas) شودیمطلوب افراد از زندگی ی موجب ارزیابی عاطفی و شناختی مشناختروان

ی چندبعدی و عملیاتی کرده، مدل سازمفهومی را شناختروانیی که بهزیستی هامدل نیترمهمیکی از . (2003

 رشد، 2زندگی هدف، 1پذیری خویشتن بعد ی از شششناختروانریف است که مطابق با این مدل، بهزیستی 

 & ,Ahadi, Setoudeh)است  شدهلیتشک 6خودمختاری حس و 5محیط بر تسلط، 4مثبت روابط، 3فردی

Habibi, 2013). ی، اجتماعی و ورآفن ازجملهی مختلف هاحوزهی انسان در هاشرفتیپ امروزه در کنار

 کیولوژیزیفی ازهاینعالوه بر  هاانسانی هم در حال گسترش است و ما شناختروانی هاینابساماناقتصادی 

به نیازهای عاطفی، مذهبی و اخالقی نیز نیازمندیم. همچنین برای داشتن زندگی سالم باید بتوانیم عالوه بر 

 .(Saraii, Amirshahi, Jouybari, & Sanagoo, 2017) میکن جادیا، تعادل بین آنها را نیز ازهاینارضای این 

، رشد و پرورش میابودهشاهد آن  خیتاری اصلی پیامبران که در طول هارسالتیکی از  کهنیابا توجه به 

ویت ی اخالقی در میان افراد جامعه بوده است و با توجه به اینکه علم و پیشرفت بدون اخالق و معنارهایمع

ی هاپژوهشی هاخاستگاه نیترمهم، بنابراین مباحث اخالقی از شودیمموجب تنزل مقام انسانیت 

موجب  ی اخالقیهامؤلفه عنوانبهبه عفووگذشت و سپاسگزاری که  توانیمی است. در این میان شناختروان

از اهمیت باالیی برخوردار  و شودیمافزایش سطح سالمت روانی، جسمی و تقویت سازگاری اجتماعی فرد 

 شدهانجامعفووگذشت  نهیدرزمزیادی  ی گذشته تحقیقاتهادههدر  .(Bozorgi, 2017)است، اشاره کرد 

 & Khodabakhsh) استان و رشد فردی ی درمی بر دو حوزهشناسروانتمرکز  یدهنده نشاناست که 

Kiani, 2013) توصیف کرد و میان فردی یک فرایند درون فردی عنوانبه توانیم. عفووگذشت را(Eaton, 

Struthers, & Santelli, 2006) ،ازجملهنفی که می تواند منجر به رها کردن عواطف، شناخت و رفتارهای م 

 ,Rye & Pargament) رددی و ظلمی که در حق وی شده است، گعدالتیبخشم و پرخاشگری در مقابل 

 & Baskin) شودیمنتخاب آزادانه توسط فرد ا طوربهعفو و گذشت عملی است که درواقع  .(2002

Enright, 2004) شخص را مورد عفووگذشت  تواندیمه فرد اما به معنای آشتی کردن با آن شخص نیست بلک

. تغییرات (Wade & Worthington Jr, 2005)او قطع کند  کامل با طوربهرا  اشرابطهقرار دهد و از طرفی 

 تااینها نسبت به آن شخص بروز کرده بود، انهیجویتالفرفتار  قصدبهانگیزشی حاصل از عفووگذشت که 

 .(Khodabakhsh & Kiani, 2013) شودیمفرد  ترکمبرانگیختگی  منجر به کنترل خشم و

                                                
1. Self-acceptance 

2. Purpose in life 

3. Personal growth 

4. Positive relations 

5. Environmental mastery 

6. Autonomy 
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ی، نتایجی بود که شناختروانی نقش عفووگذشت بر بهزیستی نهیزم درتحقیقات  نیدتریجدیکی از 

داشته باشد، از  دهدیمیی که آنان را آزار زهایچنشان داد که هر چه یک نوجوان توانایی بیشتری در بخشش 

 تواندیمسالمت روانی بیشتری برخوردار خواهد بود. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که بخشش وگذشت 

 ,Wulandari & Megawati)مثبتی در خوشبختی، بهزیستی معنوی و بهزیستی ذهنی افراد داشته باشد  ریتأث

شناختی دانشجویان دختر هند، ، در تحقیقی دیگر که به بررسی تاثیر عفووگذشت بر بهزیستی روان(2020

صورت گرفت نتایج نشان داد که هرچه میزان عفووگذشت در میان دانشجویان بیشتر باشد، سطح بهزیستی 

تحقیقی که از درمان مبتنی بر عفووگذشت  در، ( ,2018Singh & Sharma)شناختی باالتر خواهد بود روان

شناختی در میان نوجوانان و بزرگساالن آسیب دیده استفاده شده بود نتایج برای باالبردن سطح بهزیستی روان

 & Akhtar) شناختی شودفزایش ابعاد مختلف بهزیستی روانتواند سبب انشان داد که عفووگذشت می

2018Barlow, )، در تحقیق دیگر که بر روی والدین مطلقه انجام گرفت نتایج نشان داد که طالق  نیهمچن

خود کاهش بهزیستی  نوبهبهی افراد شود، امری که انزوای، نارضایتی و دیناامکن است باعث ایجاد مم

ی را در میان این افراد در پی دارد، اما بهرحال افرادی که توانایی باالیی در بخشش وگذشت داشتند شناختروان

شناختی بیشتری برخوردار و همسر سابق خود را مورد عفووگذشت قرار داده بودند از سالمت و بهزیستی روان

شناختی را در میان ، در تحقیقی دیگر که تاثیر عفووگذشت بر بهزیستی روان(Yárnoz-Yaben, 2016)بودند 

کودکان مورد بررسی قرار داد نتایج حاکی از آن بود که کودکانی که توانمندی عفووگذشت بیشتری در 

 ,Van der Wal) کنندشناختی را تجربه میوانروابط با همساالن خود دارند سطح باالتری از بهزیستی ر

Karremans, & Cillessen, 2016)، بررسی تاثیر عفووگذشت بر سالمت جسمی،  در تحقیق دیگر که به

شناختی و طول عمر پرداخته شده بود نتایج نشان داد که افزایش عفووگذشت سبب سالمت بهزیستی روان

همچنین نتایج تحقیق دیگر ، ( ,2017Norman)گردد طول عمر می شناختی وجسمی، افزایش بهزیستی روان

که تاثیر عفووبخشش بر استرس و سالمت را مورد بررسی قرار داده بود نتایج نشان داد که افراد دارای سبک 

کنند و درنتیجه این افراد از سالمت تری را نسبت به افراد دیگر تجربه میای عفووبخشش استرس کممقابله

 .  ( ,2016L. L. Toussaint, Shields, & Slavich)شناختی بهتری برخوردار هستندو روانجسمی 

و دهه است که متمرکز بر موضوع سپاسگزاری است، موضوعی که اهمیت ی بیش از دشناسروانعلم 

یک  عنوانبه توانیمسپاسگزاری را . (Mehrinejad A, 2012)ی انسان دارد شناخترواند زیادی بر کارکر

، تعریف کرد. حال این منفعت خواه یک میاکردهحس شکرگزاری یا شادی در پاسخ به منفعتی که دریافت 

 ,Froh)ی طبیعت باشد هاییبایزاز  زیانگخاطره لحظهکمزیت ملموس از یک شخص خاص و یا ی
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Yurkewicz, & Kashdan, 2009) یک فضیلت یا یک حالت عاطفی  عنوانبه توانیمسپاسگزاری را  همچنین

 ,Froh) گرددیمتلقی  یانسانیک نیروی  عنوانبه، سپاسگزاری اتیالهتوصیف کرد. از دیدگاه فلسفه و 

Sefick, & Emmons, 2008)  ،نیرویی در انسان که سبب می گردد تا منفعتی را که دریافت کرده است

 شودیمی فرد شناختروانافزایش سطح بهزیستی  باعث تنهانهامری که  (Lazarus & Lazarus, 1994)بازگرداند 

نشان داده  راا یاخآموزش سپاسگزاری . (Froh et al., 2008) بلکه برای کل جامعه بشری مفید و سودمند است

یی که در هاتالشو همچنین  ی باشدشناختروانی درمانی قدرتمندی برای کاهش مسائل یهپا تواندیماست که 

و مداخالت بالینی صورت گرفته است، موجب بهبود عاطفه و  ی اخیر برای ادغام آموزش سپاسگزاریدهه

  .(Shemshadi, Yazdi, & Banijamali, 2018)ی شده است شناختروانی هانشانهدیگر 

شناختی در میان پرستاران در تحقیق که به بررسی رابطه بین سپاسگزاری، افسردگی و بهزیستی روان

شناختی پرداخته شده بودنتایج نشان دادکه افزایش سپاسگزاری در میان پرستاران سبب افزایش بهزیستی روان

در تحقیقی دیگر که تاثییر مداخله آموزشی سپاسگزاری را بر ، (Jun, Lee, & Lee, 2015)گردد آنان می

هندی مورد مطالعه قرار داد، نتایج نشان داد که افزایش میزان سپاسگزاری شناختی نوجوانان بهزیستی روان

تحقیقی دیگر که تاثیر ، همچنین در (Khanna & Singh, 2016)شود شناختی میسبب ارتقای بهزیستی روان

شناختی را مورد بررسی قرار داد نتایج سپاسگزاری، امید، خوش بینی و رضایت از زندگی بر بهزیستی روان

شناختی باالتر خواهد بود نشان داد که هرچه میزان سپاسگزاری در افراد باالتر باشد میزان بهزیستی روان

(Kardas, Cam, Eskisu, & Gelibolu, 2019) ،بر روی افراد افسرده  دو هفتهتحقیق که به مدت  کی ننتایج

 بهی همراه بوده است شناختروانصورت گرفت، حاکی از آن بود که احساس قدردانی روزانه با بهزیستی 

افزایش میزان احساس قدردانی در یک روز کاهش میزان افسردگی را به دنبال داشت، بنابراین  که یصورت

ی زندگی از بهزیستی زااسترستجربیات  در برابرتا  کندیماحساس قدردانی روزانه به افراد کمک 

، همچنین نتایج (Nezlek, Krejtz, Rusanowska, & Holas, 2019)ی بیشتری برخوردار باشند شناختروان

نشان داد که سپاسگزاری می تواند در همه سنین نیز وجود داشته باشد  تحقیقی دیگر در زمینه سپاسگزاری

اما با افزایش سن میزان آن بیشتر خواهد شد و این عامل سبب احساسات مثبت در فرد و در نتیجه افزایش 

، در تحقیقی (Chopik, Newton, Ryan, Kashdan, & Jarden, 2019)شناختی خواهد شدزیستی روانبه

که به پیش بینی وقایع مثبت زندگی و تاثیر آن بر افسردگی بر مبنای سپاسگزاری و معنا در زندگی پرداخته 

گردد و این امر سبب بود نتایج حاکی از آن بود که سپاسگزاری موجب ایجاد وقایع مثبت در زندگی می

، در (Disabato, Kashdan, Short, & Jarden, 2017)ان افسردگی در طول زندگی خواهد شد کاهش میز
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این راستا نتایج تحقیقی دیگر که تاثیر سپاسگزاری را بر افسردگی مورد بررسی قرار داده بود، نشان داد که 

 ,Lambert) سپاسگزاری از طریق بازبینی مثبت و ایجاد احساسات مثبت سبب کاهش افسردگی خواهد شد

Fincham, & Stillman, 2012) همچنین در یکی دیگر از تحقیقات که تاثیر سپاسگزاری را بر میزان استرس ،

د سنجش قرار داده بود حاکی از آن بود که هرچه میزان سپاسگزاری در دانشجویان دانشجویان پرستاری مور

افزایش یابد، استرس کم تری را تجربه خواهند کرد و درنتیجه از سالمت بهتری برخوردار خواهند بود 
(Moon & Jung, 2020).  

ی اخالقی در سطح سالمت روانی انسان دارند، هامؤلفهی که پررنگابراین با توجه به اهمیت و نقش بن

پژوهش  رونیازای و پژوهش بیشتری قرار گیرد. بررس موردالزم است دو عامل عفووگذشت و سپاسگزاری 

زاری در میان ی از طریق بررسی نقش عفووگذشت و سپاسگشناختروانی بهزیستی نیبشیپحاضر به دنبال 

 باشد.دانشجویان می

 

 روش پژوهش

ی آماری این پژوهش را کلیه همبستگی است. جامعه -پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی

تشکیل داده بود.  98-97ی تحصیلی در سال هامقطعدانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در تمامی 

ی مختلف هادانشکدهکه به  صورتنیبدداوطلبانه انجام شد،  صورتبهو  در دسترسی به روش ریگنمونه

نموده و از  افراد پخشرا در بین  هاپرسشنامهتصادفی  صورتبهدانشگاه فردوسی مشهد مراجعه گردید و 

 صورتبه کامالاجواب داده و آن را تکمیل نمایند. این روند  هانهیگزآنان درخواست گردید با دقت الزم به 

نفر بوده است که بر اساس جدول مورگان و همچنین  211انجام گردیده است. حجم نمونه شامل  داوطلبانه

با استفاده  گامبهگامو انجام رگرسیون  هاداده لیوتحلهیتجزی فرمول کوکران انتخاب شده است. ریکارگبه

اند از: مقیاس عفو و عبارتدر این پژوهش  مورداستفادهی ابزارهاگردید.  انجام SPSS افزارنرم 25از نسخه 

 گویه ریف. 54ی شناختروانو بهزیستی  2، سپاسگزاری1هارت لندگذشت 

 

 ابزار

 (HFSهارت لند )مقیاس عفو و گذشت 

گویه است که میزان عفو را در سه زمینه عفو در جهت خود، دیگران و موقعیت  18مقیاس دارای  این 

پژوهش  بر اساسشود. گذاری میلیکرت نمره ایهدرج 7سنجد. سؤاالت این پرسشنامه بر روی طیف می

                                                
1. HFS 

2. GQ_6  



 11  ...قیاز طر یشناختروان یستیبهز ینیبشیپ                                                         1399 بهار و تابستان، 1، شماره 10سال 

و اعتبار  79/0را  هارتلندمقیاس  کرونباخ، ضریب آلفای (Thompson et al., 2005) تامپسون و همکاران

این ابزار برای کل  کرونباخدر ایران نیز ضریب آلفای  گزارش کردند. 71/0این آزمون را با آزمون مائوگر 

، ضریب همبستگی بین این هارت لندتبیین روایی مقیاس عفو  منظوربهشده است و گزارش 77/0 مقیاس

 ,Bozorgi)به دست آمد  62/0فت که مقیاس با پرسشنامه عفو خود و دیگران مائوگر مورد سنجش قرار گر

2017). 
 (GQ_6) مقیاس سپاسگزاری

 McCullough & van Oyen) ویالیتمککالف و وایت توسط سپاسگزاری یمهپرسشنا 

Witvliet, 2002) یههای فردی در گرایش به تجربدهی، تفاوت. این پرسشنامه خودگزارشاست شدهساخته 

موافق( ارزیابی  شدتبه=  7مخالف تا  شدتبه=  1درجه لیکرت ) 7سپاسگزاری روزانه را در شش ماده و با 

 & McCullough)ویالیت وایت در پژوهش مککالف و آزمایی بازکند. ضریب پایایی حاصل از روش می

van Oyen Witvliet, 2002)  و روایی این مقیاس از طریق همبستگی با  82/0ای هفته 4 فاصلهیکدر

در ایران نیز میزان اعتبار این پرسشنامه به  .گردیدمطلوب گزارش بود و  58/0پرسشنامه موازی سپاسگزاری 

همچنین  شد.ارزیابیمناسب بود و  43/0هی شکر، دهای خودگزارشروش همبستگی سپاسگزاری با پرسش

 .(Bozorgi, 2017) بود 64/0برابر با این پرسشنامه میزان پایایی مربوط به آلفای کرونباخ 

 ی ریفشناختروانزیستی مقیاس به

ماده و شش  54در  (Ryff, 1980شناختی توسط ریف )این پرسشنامه به منظور سنجش بهزیستی روان

ی عبارت بود شناختروانی بهزیستی ارمجموعهیزدر  کرونباخضریب آلفای بعد تهیه و تنظیم گردیده است. 

، پذیرش 91/0، زندگی هدفمند 90/0 گرانیبا د، روابط مثبت 89/0ی رشد شخص، 89/0از: )خودمختاری 

به دست آمد که  95/0پرسشنامه حاضر  کرونباخ(. همچنین ضریب آلفای 86/0، تسلط بر محیط 86/0خود 

های داخلی که توسط اخباراتی در پژوهش دهد این پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار بوده است.نشان می

(Ekhbarati, 2016) انجام گردید روایی محتوایی، صوری و مالکی این پرسشنامه را مناسب ارزیابی نموده ،

 75/0ی، باالی سؤال 54است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش برای پرسشنامه 

 اعالم گردید.
 

 هایافته

 1های توصیفی و دموگرافیک شامل تعداد زنان و مردان به تفکیک مقطع تحصیلی در جدول یافته

 است. شده دادهنشان 
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 ی توصیفی زنان و مردان به تفکیک مدرک تحصیلیهاآماره:1جدول 
 درصد تراکمی درصد اعتباری درصد فراوانی جنسیت تحصیالت

 لیسانس

 6/42 6/42 6/42 83 مرد

 100 04/57 04/57 112 زن

 --- 100 100 195 کل

 فوق لیسانس

 3/33 3/33 3/33 5 مرد

 100 7/66 7/66 10 زن

 --- 100 100 15 کل

 100 100 100 1 مرد دکترا

 

 18/42 مرد 89درصد و  81/57 زن 122بیانگر آن است که در پژوهش حاضر  1جدول  هاییافته

 مشاهدهقابل 1 و جزئیات آن در جدول اندبودهدرصد حضور داشتند که در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل 

 .است

 
 : ضرایب همبستگی بین عفو و گذشت، سپاسگزاری و بهزیستی روانی2جدول 

 شناختیبهزیستی روان سپاسگزاری عفووگذشت همبستگی متغییرها

 عفووگذشت
 همبستگی پیرسون

1 --- --- 
 یداریمعنضریب 

 سپاسگراری
 43/0** همبستگی پیرسون

1 --- 
 0.001 یداریمعنضریب 

بهزیستی 

 شناختیروان

 47/0** 45/0** همبستگی پیرسون
1 

 001/0 001/0 یداریمعنضریب 

 *P**                         05/0> P<001/0 ضریب معناداری

 

شناختی و سپاسگزاری و عفووگذشت رابطه آن است که بین بهزیستی روان بیانگر 2های جدول یافته

مثبت وجود دارد، بدین معنی که هرچقدر سپاسگزاری و عفووگذشت افزایش داشته باشد، میزان  دارامعن

 نیز بیشتر خواهد بود. شناختی دانشجویانبهزیستی روان

تواند عفووگذشت دانشجویان ی میشناختروانبرای بررسی این موضوع که تا چه اندازه بهزیستی 

بینی توسط مدل رگرسیون( بینی کند، ابتدا استقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشرا پیش
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است که فرضیه استقالل خطاها رد  ریپذامکان یدر صورتی قرار گرفت. استفاده از رگرسیون موردبررس

ا یکدیگر نباشند. از سوی دیگر مقدار آزمون دوربین واتسون باید در بازه نشده و خطاها دارای همبستگی ب

 آمدهدستبهاست. حال با توجه به عدد  آمدهدستبه 943/1داشته باشد که در این آزمون قرار  5/2تا  5/1

رسیونی گرفت که خطاها از یکدیگر مستقل بوده و بنابراین مدل رگ توان نتیجهدر آزمون دوربین واتسون می

بینی عفووگذشت یشپجرا است، لذا تحلیل رگرسیون چند متغیری برای اقابلها برای آزمون فرضیه

 است. شدهارائه 3قرار گرفت که نتایج آن در جدول  مورداستفاده

 
 گامبهگام: خالصه تحلیل رگرسیون 3جدول 

 مدل
ضریب همبستگی 

 چندگانه

مجذور ضریب 

 همبستگی

 شدهلیتعدمجذور 

 ضریب همبستگی

انحراف  یخطا

 از برآورد
 دوربین واتسون

1 0/551 0/304 0/297 10/35173 1/943 

 

بیانگر این واقعیت است که ضریب همبستگی چندگانه بین عفو و گذشت و  3 جدولهای یافته

درصد از متغییر  0/304است و عفو و گذشت با سپاسگزاری روی هم رفته  0/551شناختی بهزیستی روان

 بینی می کند.شناختی را پیشبهزیستی روان

 
 رگرسیون راستانداردیغ: ضرایب استاندارد و 4جدول 

 استاندارد یهابیضر راستانداردیغ یهابیضر مدل
 یداریمعن tنمره 

 B  بتا 

 000/0 362/20 ____ 903/4 842/99 )ثابت(

 000/0 392/5 345/0 176/0 949/0 سپاسگزاری

 000/0 778/4 306/0 060/0 288/0 عفو و گذشت

     

رگرسیون برای بررسی  راستانداردیغحاکی از آن است که از ضرایب استاندارد و  4جدول  هاییافته

است. در این میان سپاسگزاری با  قرارگرفته استفاده موردی شناختروانی بهزیستی نیبشیپمتغیر در  نیمؤثرتر

ی شناختروانی بهزیستی نیبشیپنقش مثبت و موثرتری در  ذشتوگعفودر مقایسه با  345/0بتای استاندارد 

بینی توانسته نقش موثری در پیش 306/0با بتای استاندارد  شتعفو گذ تینها دردانشجویان ایفا نموده است و 

 شناختی دانشجویان ایفا نماید.بهزیستی روان
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 نتیجه

گذشت ی از طریق بررسی نقش عفووشناختروانی بهزیستی نیبشیپهدف از اجرای پژوهش حاضر 

از این پژوهش نشان داد  دهآمدستبهو سپاسگزاری در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بوده است. نتایج 

ی وجود دارد. شناختروانی عفووگذشت و سپاسگزاری رابطه مثبت و معناداری با بهزیستی هامؤلفهکه بین 

ی نیز باالتر خواهد بود. شناختروانباالتر باشد، سطح بهزیستی  به عبارتی هرچه میزان عفووگذشت، در افراد

ی مرتبط با مفهوم عفووگذشت و بهزیستی هاپژوهشقات و در این پژوهش با تحقی آمدهدستهنتایج ب

 ,Chen, Harris, Worthington Jr, & VanderWeele)ی چن، هریس، ورتینگتون وندرویل شناختروان

 و  ( ,2018Singh & Sharma) سینگ و شارما، ( ,.2016Van der Wal et al)وندروال و همکاران  ،(2019

همسو بوده است. در تبین نتایج بدست آمده از تحقیق می توان به  ( ,2018Akhtar & Barlow)اختر و بارلو 

های شخصیتی و صفت هااین موضوع اشار کرد که عفووبخشش دیگران می تواند به عنوان یکی از ویژگی

های مختلف زندگی  قابلیت رشد و پرورش آن برای در انسان شناخته شود که همواره با تمرین در موقعیت

روان شناختی افزایش می باید. عفووگذشت ما -ما مقدور است و با تعالی یافتن این صفت سالمت جسمی

کند و سبب حفظ سالمت و بهزیستی در برابر تجاوز و خطاهای دیگران همچون سپری قدرتمند عمل می

گردد. افرادی که توانایی شناختی ما در ابعاد مختلف می گردد ونهایتا منجر به افزایش طول عمر میروان

ای از عصبانیت، تری در عفووگذشت خطاهای دیگران دارند همواره ذهنشان درگیر افکار نشخوارکنندهکم

تری برای رهایی یافتن از این نوع افکار آزاردهنده دارند و نتیجه کمنفرت، انتقام و ناراحتی است و استعداد 

این نوع افکار، تجربه هیجانات مخرب و نامطلوبی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم است که سالمت ما را 

های قلبی و عروقی و کاهش سیستم ایمنی بدن های مختلف از جمله فشارخون ، دیابت، بیماریدر زمینه

گذارد، بنابراین تمرین عفووگذشت قرار می دهد و مشکالت جبران ناپذیری را از خود به جای می تحت تاثیر

ای مثبت و مؤثرتری را در برابر خطاهای دیگران به سازد تا بتوانیم راهبردهای مقابلهدیگران ما را قادر می

تری را تجربه کنیم و مطلوب کمکار ببریم تا اینگونه از میزان خشم و نارضایتی خود بکاهیم و هیجانات نا

 ,Norman)این نوع اقدمات به تدریج می تواند سبب افزایش و ارتقای بهزیستی ما در ابعاد مختلف شود 

2017; L. Toussaint, Shields, Dorn, & Slavich, 2016). 

شناختی نیز رابطه مثبت و معناداری تحقیق حاضر بین سپاسگزاری و بهزیستی روانمطابق با یافته های  

شناختی باالتر خواهد بود وجود دارد به عبارتی هرچه میزان سپاسگزاری در افراد افزایش یابد، بهزیستی روان

 & Khanna) خانا و سینگ، (Jun et al., 2015) با نتایج تحقیقات جان و همکاران که نتیجه به دست آمده

Singh, 2016)  ،کاردس و همکاران (Kardas et al., 2019) ،و همکاران نزلک (Nezlek et al., 2019) ،
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به این موضوع  توانیمنتایج فوق  نییتبت. در همسو بوده اس (Chopik et al., 2019)چوپیک و همکاران و

از این ظرفیت برخوردارند که در مقابل  رندیگیماشاره کرد، افرادی که نمره باالیی در مقیاس سپاسگزاری 

گذاری و سپاسگزاری را مدیون بینشی هستند که خود شاکر باشند. این شکر اعطاشدهی هانعمتو  هاداشته

ی نگذرند. چنین انگاره و سادگبه هاآنرا در زندگی ببینند و از کنار  هانعمتت را قادر ساخته اس هاآن

بصیرتی، مثبت اندیشی، احساس مثبت و امید به زندگی را در پی دارد. در مقابل اگر چنین بینش و دیدی به 

 روزهری را زندگ وداشت  بر خواهدی افسردگی گام وسوسمتزندگی وجود نداشته باشد الجرم فرد به 

افرادی هستند که  لزوماا شوندیمبدتر از قبل تجربه خواهد کرد. افرادی که دچار مالیخولیا و افسردگی 

و بر تخیالت منفی خود  نندیبینملیوان را  پری مهینی منفی زندگی را برجسته کرده و اصطالحاا هاجنبه

و به امراض  داده دست ازی مثبت هاجنبهتوانایی خود را برای دیدن  کمکمفرد  جهیدرنتپافشاری کرده که 

. در مقابل افرادی که ویژگی سپاسگزاری و قدردانی را در خود گرددیمروحی و روانی مختلف دچار 

ی دلپذیر زندگی را نیز تجربه کنند. چنین هاجنبهکه  انددادهبه خود این فرصت را  درواقع، انددادهپرورش 

ی زندگی خود لذت بیشتری لحظهلحظهیت  بیشتری برخوردارند و از افرادی در زندگی از آرامش و رضا

ی با دیگران مؤثرترو روابط  کنندیم. در زندگی برای خود اهدافی دارند و برای رسیدن به آن تالش برندیم

 ی بهتر نسبتشناختروانمملو از امید و نشاط است امری که سبب بهزیستی  هاآن. زندگی برای کنندیمبرقرار 

ی بر شناختروانکه بهزیستی  دهدیمنتایج نشان  درمجموعی ندارند. اتجربهکه چنین  گرددیمبه افرادی 

ی است و هر چه افراد میزان بیشتری عفووگذشت و نیبشیپی عفووگذشت، سپاسگزاری قابل هامؤلفهاساس 

ی را تجربه خواهند کرد و از سالمت بیشتری شناختروانسپاسگزاری داشته باشند سطح باالتری از بهزیستی 

 .(Disabato et al., 2017; Lambert et al., 2012)برخوردار خواهند بود 

و تحقیقات صورت گرفته در خصوص عفووگذشت و سپاسگزاری بیانگر این  هاپژوهشماحصل 

است و افراد در این جوامع با تغییر و تحول  مصائبا و واقعیت است که زندگی در دنیای کنونی که مملو از بالی

برای  زااسترسگوناگون در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... روبرو هستند که سبب بروز شرایطی 

که افراد آن جامعه از قشر دانشجویان باشند و  ابدییم. اهمیت این مسئله زمانی فزونی گرددیمافراد آن جامعه 

ره برای افزایش سطح دانش خویش نیازمند آرامش باشند و این زمانی محقق می شودکه بتوانند شرایط هموا

ی و افزایش تنش روانی نباشند. در شناختروانرا از خود دور کنند تا موجب کاهش سطح بهزیستی  زااسترس

 فرورفتنراهگشای فرد از ابتال به نامالیمات و  تواندیمچنین شرایطی عفووگذشت و سپاسگزاری تا حد باالیی 

ی خارجی و داخلی هاپژوهشبنابراین با توجه به نتایج مندرج در این تحقیق و ؛ باشد زاتنش مسائلدر غرقاب 
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ی امری مسلّم و منطقی شناختروانکه نقش عفووگذشت و سپاسگزاری بر بهزیستی  میرسیمبه این نتیجه 

 .(Lee, 2016; Moon & Jung, 2020; L. Toussaint et al., 2016)االیی برخوردار است و از اهمیت ب دینمایم

محدود بودن این پژوهش به قشر دانشجویان  -1اند از: ی این پژوهش عبارتهاتیمحدود ازجمله

و دکتری به جهت تعداد محدود  سانسیلفوقی نتایج به دانشجویان ریپذمیتعمعدم -2در حال تحصیل، 

ی زاتنشی هاتیموقعی با اقشار دیگر جامعه به دلیل عدم تطابق با ریپذمیتعمعدم -3، کنندهشرکت

که مستلزم صرف زمان زیاد و تاکثیر  نیچننیایی هاپژوهشی مالی از هاتیحماعدم تااینها-4 دانشجویی و

ی هاافتهی متعددی بود که چون پاسخ مناسبی داده نشده بود، کنار گذاشته شدند. با اعتماد به یهاپرسشنامه

شار مختلف مورد سنجش های آتی اقدر پژوهش :شودیماین پژوهش و آنچه در باال ذکر گردید، پیشنهاد 

ها و سطوح مختلف قرار گیرند و چنانچه در مراکز دانشگاهی مورد آزمون مجدد قرار گرفت از همه رشته

لیسانس و دکتری به یک نسبت مورد سنجش قرار گیرد و در نهایت بستر الزم علمی اعم از لیسانس، فوق

یجاد گردیده تا شاهد ارتقا و تعالی این مهم در های دانشجویی و جامعه ابرای ترویج عفو وگذشت در برنامه

، اندکردهنهادهای دانشجویی و باشیم. در پایان از تمامی افرادی که در این پژوهش با ما همکاری 

 سپاسگزاریم.
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