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The Mediating Role of Perceived Social Support and Psychological 
Resilience in the Relationship between Gratitude and Depression 
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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.

دهیچک
 یسجتماا   تیا حما یس نقاش وسطا     نیای پژوهش حاضر باا ها ت     

با نشااناان   یق ردسن نیب ۀدر رسب  یشناخت روسن یآور ش ه و  اب سدرسک
و سظ لحاا    یادیا سنجاا  گرفاتپ پاژوهش سظ نهار ها ت بن      یسفسردگ
باودپ   یم اادت  طااختار   لیو سظ نوع  حل یها همبستا دسده یگردآور
 یهاا  مارطتانیسظ پرطتارسن شاغل در ب دپژوهش  بار  بو یآمار ۀجام 
 تیا ف ال 1399دو  طاا    ۀما یر شهر  هارسن کا  در ن  کرونا د یسرجا 

ظن( با سطتفاده سظ روش  137مرد و  82نفر ) 219جام  ،  نیدسشتن پ سظ س
 اسیا هاا باا سطاتفاده سظ مق    دردطترس سنتخااب شا ن پ دسده   یریگ نمون 
، (GQ-6) یق ردسن ۀام، پرطشن(CDRS)  طونیوید-کونور یآور  اب
 یچن ب ا   اسیا و مق (BDI-II)دو   شیرسیا و-با   یسفسردگ ۀاهیط

و باا سطاتفاده سظ    یگاردآور  (MSPSS)شا ه   سدرسک یسجتما  تیحما
 قیااسظ طر یم ااادت  طاااختار یطاااظ و ماا   رطااونیپ یهمبسااتا

شا پ   لیا  حل 21 ۀنساخ  AMOSو  23 ۀنساخ  SPSS یسفزسرها نر 
(، نقش β ،P<0.001= -19/0) یق ردسن مینشان دسد نقش مستق جینتا

( و نقش β ،P<0.001= -32/0ش ه ) سدرسک یسجتما  تیحما میمستق
( بر نشاناان β ،p < 0.001= -41/0) یشناخت روسن یآور  اب میمستق

 یس نقش وسط   ج،یم ابق نتا نیو م نادسر سطتپ همچن یمنف یسفسردگ
 یآور ( و  ااب β ،P < 0.01= -11/0شا ه )  سدرسک یسجتماا   تیا حما
و  یقاا ردسن نیباا ۀدر رسب اا( β ،P < 0.01= -16/0) یشااناخت روسن

حاضار،   ۀم ال ا  یهاا  افتا  یم نادسر سطتپ برسطاس  ینشاناان سفسردگ
 یآور و  اب یسجتما  تیسدرسک حما شیسفزس قیسظ طر  وسن  یم یق ردسن
 یبارس  جا  یمحافهت کن  و درنت یپرطتارسن رس سظ سفسردگ ،یشناخت روسن

 ییکرونا کاربردها روسیو یریگ هم  یدر پرطتارسن ط ینیم سخال  بال
دسشت  باش پ

 ،یآور  ااب  ،یسجتماا   تیحما ،یق ردسن ،یسفسردگ :یدیکل یها واژه
 کروناپ
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 مقدمه
در قرن  ریگ هم  یماریب نیقرسر دسرد ک  طوم 1کرونا  روسیو یماریب یریگ هم  طیدرمان در شرس کادر سمروظه
 یماریب  یکرونا  یماریب(پ 2020 ،یفائوچ و مارطتون پائولز،سطت ) 3و مرس 2ب   سظ طارس 21قرن 

 و یمنف یها جانیه  وسن  یمآن  ب  سبتالش نفرد سظ سحتما   سض رسبسطت ک   یمسر اریبس یروطیو
نشان دسده سطت ک  در  ها پژوهش(پ 2020 ،یسطپورثرس ب  دنبا  دسشت  باش  ) یشناخت روسن مشکال 

 مشکال  سظ ی یوط فیط ب  سبتال مست   پرطتارسن ژهیو ب  درمان کادر ظس،  نشپرخ ر و  ریگ هم  یها طیمح
 یس م ال   ،رسطتا نی(پ در هم2020هلر، -  یر و پومبرگر لم ، گ،یسطکوم)بوهلکن،  هستن  یشناخت روسن
سظ جمل   یمشکال  مت  د سن ، بودهف ا   ریگ هم  یها یماریبک  در بخش  یپرطتارسن ده  یمنشان  یمق  

 در(پ 2020 همکارسن، و پاپا) سن  کردهرس گزسرش  یو سفکار خودکش یظدگ وحشتحمال   یسض رسب، سفسردگ
 یها لباس ،یکار تیماه لیدل ب  کرونا روسیو یماریبمر بط با  یها بخشپرطتارسن ف ا  در  نیب نیس

در م رض خ ر  خانوسده، یس ضا کردن آلودهو  ش ن آلودهخ ر  ،N95سطتفاده سظ ماط   ن،یطنا یمحافهت
(پ 2020 ،یپورچل و روطا تنزسرس، ،یفونتانس ،یکونت) بودن  یجمل  سفسردگ سظ یشناخت روسن یها سختال سبتال ب  

در پرطتارسن  یسفسردگ وعیش زسنیم ده  یمپرطتارسن نشان  یرومت  د  یها پژوهش خصوص، نیسدر 
 ظسپات، و  وطکانوسظ کار ) بتیبا غ یسفسردگ ی( و ط ح بات2020 مارشا ،) سطت ریچشماکرونا  یها بخش
)چن و  یشناخت روسن یطاظگار نییپا ط ح(، 2020 همکارسن، و ینیفرسنچسکخوسب ) یها سختال (، 2020
 در( 2020 انا،یگرسف و یپاتمنا)بارلو،  یشغل یفرطودگ شیسفزسو  یکیزیف یی وسنا در سختال (، 2020بونانو، 
با   یبا مارسنیکرونا هستن ، هناا  درمان ب ریگ هم  یماریدر خط مق   ب پرطتارسن ک  آنجا سظپ سطت سر باط

 پرطتارسنروسن  طالمت نی أم ن،یبنابرس ؛مقابل  کنن  روسیبا و ادیظ ۀسظ موسجه یناش یو روسن یسطترس سجتما 
کرونا ب   ریگ هم  یماریمقابل  با ب یبرس یسطاط یها چالشسظ  یکیب   آنان یکاهش  الئم سفسردگ و

 یبرخ ده  یمنشان  ی جرب یها پژوهش(پ 2020  وماس،ش  ) لیدر ط ح جهان  ب   وج  قابل یموضو 
 4یق ردسن انیم نیهستن  ک  در س ظس سطترس طیدر شرس یسظ سفسردگ کنن ه محافهتسحساطا  مثبت سظ  وسمل 

 و یپتروچدسشت  باش  ) یدر کاهش سفسردگ یممکن سطت نقش مهم ج،یمثبت رس جانیه  ی  نوسن ب 
 (پ2021 ونس،یش و کرگ؛ 2016 ان،یوم جیکو

-)مرکون ن سرد وجود مفهو  نیس تیماه درمورد ی وسفق ده  یمنشان  یق ردسن ۀنیظم در قا ی حق یبررط
 د ، ا ،یسخالق لتینارش، فض جان،یه  ی  نوسن ب  یق ردسن ن،یس وجود با (پ2018 وج،یوسرگاس، پولکر و  

ک  سرظشمن  و  یکمک افتی صور ش ه سطت ک  در سفرسد پس سظ در یس مقابل پاطخ  ای یتیشخص یژگیو
رس  یق ردسن ،یف ل یها پژوهشسطاس،  نی(پ بر س2018 تاس،یفر و وجی ) ده  یمرخ  شود، یم ی لق دوطتان  نوع

                                                 
1. corona virus 
2. SARS 
3. MERS 
4. gratitude 
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 شود یمسنجا   ارسنید  یسظ سق سما  مف  شکر یبرس ش یک  هم سن  کرده یطاظ مفهو  یجانیه  نوسن ب 
 یها جنب سظ  یق ردسن سحساس( نشان دسدن  2015) ت  و ی سا چنگ،(پ 2020 طان رس، و نایکا ارظ زکا ،یآگن)

 در( 2017) کنزید نیهمچنپ کرد  خوسه  ر کو اهو   ر  حمل قابلرس  یسفسردگ ۀدورسحتماتً  یظن گمثبت 
 درپ اب ی یمکاهش  مؤثر طور ب  یسفسردگ ،یق ردسن شیسطت ک  با سفزس کردهم رح  یق ردسن ۀحوظم ال ا  

رس  یشناخت روسنو منابع  یممکن سطت منابع سجتما  یق ردسن ،1مثبت یها نجایهگسترش و طاخت  یۀنهر
سفرسد مورد  یدشوسر ظن گ یها دورهو در  ی ا در موسقع ضرور کنن  مل  ییها رهیذخ  نوسن ب  ک کن   جادیس

 نیحالت   امل ب  وسن  یم یمنابع سجتما  جادیس طرت،  ی سظ(پ 2001 کسون،ی)فردر رن یگ قرسر  یمف ۀسطتفاد
کنن   جادیس  ر کنن ه تیحما یسجتما  ستمیط  یو ب  سفرسد کم  کن   ا  بخش رس بهبود  یرونیب طیفرد و مح

(پ سظ 2019 کرسون، و فکت چر ،ید) شود فرد  وطط ارسنید یبانیپشت و تیحما سحساس و رشیپذ طبب ک 
بپردسظن  و  ن هیب  آ ی ر مثبتب  سفرسد کم  کن   ا با نارش   وسن  یم یشناخت روسنمنابع  جادیس ار،یطرت د

 (پ2017و لیوبومیرطکی،  تزیفر آرمنتا،) باشن  دسشت  ن هیآمقاومت در برسبر مسائل  یبرس یشتریب  یسم
 یسجتما  یها یدوطتو  ون هایپ تیو  قو جادیس موجب وطط آن  ش ه  ی حر یرفتارهاق ردسنی و  ۀ جرب

 ارسنیک  سظ د ییایسفرسد ب   مرکز بر مزس قی شو ن،یس بر  الوه(پ 2019 نزل ، و کرجتز سطتاچانسکا،) شود یم
 ؛(2019 وسنگ،و  تنقرسر دسرن  ) ارسنیسحساس کنن  مورد  الق  و مرسقبت د شود یم طبب سن  کرده افتیدر

در  رسیظ سطت؛ مهم اریبس یسجتما  یون هایپ ریو طا یدوطت جادیس یبرس یق ردسن نقش رط  یم نهر ب  ن،یبنابرس
 ن،ی و فنگ) شون  گرفت  کار  ب یسجتما  تیحما نی أم یبرس  وسنن  یم یسجتما  یون هایپ نیس ،یموسقع ضرور

 صور  در ارسنید تیحما بودندطترسفرد سظ در سدرسکو  یرطدطت زسنیم ،یسجتما  تیحما سظ منهور(پ 2021
 یرس برس یماد یبانیپشت  نها ن  یسجتما  تیحما(پ 2019بل، -پروسطکول  و بلسیه ال،یس) سطت کم  ب  اظین

 زیبلک  حس م نا و ه ت رس ن کن ، یمفرسهم  دهن  یمک  سفرسد هناا  مقابل  با سطترس سظ دطت  یجبرسن مناب 
رسد سف یرس برس منیس ی یمح  وسن  یم یکاف یسجتما  تیحما(پ 2020 ،وو و تن و،ی)وسنگ، ل بخش  یمبهبود 

  وسن  یم نیبنابرس ؛مر بط صحبت کنن  یها جانیهو  یمنف یها  جرب  ۀدربار ارسنیفرسهم کن   ا آظسدسن  با د
سطت  ش ه مشخص ی جرب یها پژوهش در نی(پ همچن2020 طامسون،فرد رس کاهش ده  ) ی الئم سفسردگ

 خ ر  امل  ی آن فق سن و( 2020 ،و همکارسن یرس کاهش ده  )گر یسفسردگ  وسن  یم یسجتما  تیحما
 ن،ی(پ  الوه بر س2020 طان، و چنگ چنگ، ن،یش) سطت یسفسردگ نشاناان  ی ش  و بروظ یبرس مهم

 یی وسنا یسجتما  تیمناطب حما سدرسکک   ده  یم نشان پرطتارسنکادر درمان و  درخصوص ها پژوهش
 یمنف یشناخت روسن نشاناان ها آن شود یم موجبو  ده  یم شیسفزسدر مقابل مشکال  رس  آنان یطاظگار
 (پ2020 ژسئو، و هوسنگ؛ 2020 انگ،ی و یژسنگ، کونگ، ل ائو،یژدسشت  باشن  ) یکمتر

 رس یسفسردگ ،2یآور  ابمانن   یشناخت روسنمنابع  جادیبا س  وسن  یم یسجتما  منابع جادیس بر  الوه ،یق ردسن
 یشناخت روسنسظ سب اد طالمت  یکی  نوسن ب  یآور  اب(پ 2017 ن،یسطت و یرطکیوبومیل لور،ی ) ده  کاهش زین

                                                 
1. the broaden-and-build of positive emotions 
2. resilience 
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 گوسه و لوس ا،یج ،یطاطاک(پ 2017سشاره دسرد )جورج و مولمان،  یفرد در موسجه  با دشوسر یمثبت، ب  طاظگار
ب   خوسهسفرسد  نیخود لذ  خوسهن  بردپ س یهستن  سظ ظن گ یک  طرشار سظ ق ردسن یسفرسد کردن  م رح( 2020)

  وسن  یم یق ردسن یسجتما  یدرون یریگ جهت کنن ،رس دنبا   ن هیسه ست م نادسر آ ایشت  مثبت نااه کنن  گذ
 یادآوریبا  افتن ی( در2019و  انارون ) ونایل ،یچیر ت،یتولیومشاب ،  طور ب پ شود آنان شتریب یآور  اب موجب

 یمؤثر طور ب  ن هیدشوسر آ یها تیموق  در سفرسد یآور  اب سن ، بوده یق ردسن ۀستیشاک  در گذشت   ییزهایچ
 یشناخت روسنمنبع  شیسفزس قیسظ طر یق ردسن سبرسظ کنن  یمم رح  ها پژوهش نیهمچنپ اب ی یم شیسفزس
س خاذ کنن  و  ی ر طاظگارسن  یرسهبردها یمنف ی ا بتوسنن  در برسبر رخ سدها کن  یمب  سفرسد کم   یآور  اب

ک   یسفرسد ن،یبر س  الوه(پ 2020 نا،یجاطت و کالتا؛ 2016 انگ،یو ژسئو آلاو) دهن  کاهش رس یسفسردگ  الئم
 یبات ر یآور  اب یدر ظن گ ظس سطترسبرسبر  وسمل  در کنن ، یم افتیدر یخود ق ردسن ۀدسد سرسئ در برسبر خ ما  

 لی ما شتریب ها آنپ کنن  یم زیپره یپرخاشار مانن  یمنف یرفتارها با نامسا   طیشرس ب  دسدن پاطخ سظدسرن  و 
کمتر  جرب   یلیرس خ یمانن  سفسردگ یمنف یها جانیهو  نن یرش  بب یها فرصت  نوسن ب دسرن  مشکال  رس 

 یس م ال   ش ه، م رحکنار موسرد  در(پ 2018و هربرس،  یولیو یک؛ 2016و گاتگر،  یسوش سوکانل،کنن  )
هرچ  ط ح  ده  یمنشان  سن  کردهرس  جرب   کرونا روسیو بحرسن و بیآط ک  ییها گروه یرو ی جرب
 (پ2020 ،سوظلو-کارسمان و سوتس طسر،)  یآ یم نییپا آنان یسفسردگ زسنیباش ، م شتریآنان ب یآور  اب

بر نها  به سشت و درمان  یادیفشار ظ مارسنیب شیسفزس روب     سدکرونا  روسیو وعیش ظمان سظ درمجموع،
 سطت طاخت  رو  روب یادیظ یها چالشو آنان رس با  سطت کرده وسرد مق   خطپرطتارسن حاضر در  مخصوصاً
 یکیپرطتارسن  نیدر ب ینشاناان سفسردگ ده  یمنشان  پژوهشخصوص  نیس در(پ 2020 همکارسن، و)کانگ 

 انینما روسیو وعیروظ ب   سظ ش 90کرونا سطت ک  در طو   روسیو یشناخت  هاهرس  روسن نی ر جیرسسظ 
 یریگ هم سظ  یناش یدر برسبر فشارها کنن ه محافهت سمل و یبررط نی( و بنابرس2020 سوس،ی)قبر شود یم

 محققان مثبت، یشناطبا ظهور روسن ریسخ یها طا  در ن،یسطتپ  الوه بر س یضرور پرطتارسن نیکرونا در ب
پ سن  طاخت کنن ، م  وت  جادیس سفرسد یبرس یمنف ی سدهایرو سطت ممکن ک  یمثبت ری أث ب  رس خود  وج  شتریب

شناطی  روسن ۀم ال  کردن ( سظهار 2009سرنست، گیلها ، ریویچ و لینکینس ) امن،یطل خصوص، نیهم در
ی  هیجان مثبت   نوسن ب مثبت بای  بر هیجان مثبت، محیط مثبت و نارش مثبت متمرکز باش پ ق ردسنی 

( و نارش 2020)وسنگ و وو،  یسجتما  تیحما مانن  ی یمح مثبت  وسمل سظ یبی رکممکن سطت سظ طریق 
باذسردپ  ری أث ی( بر سفسردگ2020 و،یطار و سطپانوت س،یدئوکار لنارس،) یآور  ابمانن   یشناخت روسنمثبت 
آوری و سفسردگی رس بررطی   اب ،یسجتما  تیحما ،یق ردسن نیب ۀرسب  بی ر  ب  یقبل یها پژوهشسگرچ  
، آوری ، سما چاونای  أثیر سحتمالی ق ردسنی بر سفسردگی سظ طریق نقش میانجی حمایت سجتما ی و  ابسن  کرده

چارچوب  برمبنایحاضر سین سطت ک  در قالب ی  م    ۀه ت م ال  ر یب  ب ین پکمتر م ال   ش ه سطت
سردگی پرطتارسن طی سثر ق ردسنی بر سف ،مثبت های هیجانطاخت -گسترش ۀشناطی مثبت و نهری روسن
شناختی رس  آوری روسن و  اب ش ه سدرسکحمایت سجتما ی  سی وسط  گیری ویروس کرونا رس بررطی و نقش  هم 

  حلیل کن پ
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 روش

 آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش ۀجامع
آماری پژوهش پرطتارسن ف ا  در پنج  ۀطرح پژوهش حاضر  وصیفی و سظ نوع همبستای سطتپ جام 

نژسد، شه سی هفتم  یر، میالد( در شهر  سرجا ی ویروس کرونا )گلستان، شفا یحیائیان، شهی  هاشمی بیمارطتان
( ک   نوسن 2011) نیکال  گاهید برسطاسب  خ مت ف الیت دسشتن پ  1399دو  طا   ۀ هرسن بود ک  در نیم

 ها پرطشنام  طؤست برسبر    سد  5و ح سکثر  5/2در م لساظی م ادت  طاختاری حجم نمون  ح سقل  کن  می
ش  ک  با  میسنتخاب   نوسن نمون  ب  نفر 160بای  ح سقل  طؤس  64باش ، در پژوهش حاضر با سحتساب 

گیری دسوطلبان  سنتخاب  نفر با سطتفاده سظ روش نمون  250 ،سحتما  ریزش نمون  درنهرگرفتنبرآورد و با  بیش
بستری ویروس کرونا، قرسرن سشتن در ی   های بخشبودن در  ورود ب  پژوهش شامل ف ا  های مالکش ن پ 

 بر بناکار بود ک   ۀی  طا  طابق وض یت بحرسنی )مانن  طالق، فو  نزدیکان و بیماری( و ح سقل
های  طو  طؤس  خروج سظ پژوهش      کمیل بیش سظ ی  مالکپرطتارسن س ما  ش ن پ  نها  خودگزسرشی

تین طرسحی  پرس سفزسر نر آنالین با سطتفاده سظ  صور  ب  ها پرطشنام  ها، دسدهگردآوری  برسیبودپ  نام پرطش
 ،و  لارس  سپ وس سسجتما ی  های شبک های مختلف پرطتارسن در  کانا  طرگروه پ طپس با همکاری ش ن

دسده ش  و سظ س ضای گروه خوسطت   ب  سنضما  فر  رضایت آگاهان  در سختیار پرطتارسن قرسر ها پرطشنام لین  
 شایانپاطخ دهن پ  ها پرطشنام ش ه و در صور   مایل ب  همکاری ب   ورود م رح های مالکش  با  وج  ب  

سنجا  ش پ مالحها  سخالقی  1399 ماه دیدر  هروظ ظمانی بیست باظۀدر ی   ها دسدهذکر سطت ک  گردسوری 
 ال  ، آظسدی کامل برسی شرکت یا     شرکت در م ال  ، سخذ سظ ه ت م کنن گان شرکتش ن  شامل آگاه

 ضمین رسظدسری ر ایت ش پ همچنین  نوسن ش  ک  در صور  درخوسطت پرطتارسن نتایج و  و رضایت آگاهان 
 در سختیارشان قرسر خوسه  گرفتپ ها پرطشنام  فسیر 

 ابزار سنجش
 (CDRS) 1دیویدسون و کونور آوری تاب مقیاس

  طونیوید و کونور  وططمختلف  سفرسد در آوری  اب میزسن طنجش ه ت و با گوی  25 درسین مقیاس 
(،  یگو 7) یمنف ۀ اطف  حمل(،  یگو 8) یفرد یستایشا سظ  صورسطت و پنج  امل  ش ه یطرسح( 2003)
 برسطاس یگذسر نمرهپ طنج  یم( رس  یگو 2) یم نو رس ی أث( و  یگو 3(، کنتر  ) یگو 5) رییمثبت  غ رشیپذ
 سطت 100 ا  0نمرس  سظ  ۀدسمنپ شود یم سنجا ( درطت ش یهم) چهار  ا( نادرطت کامالً) صفر سظ یکر یل فیط

( ضمن 2003)  طونیوید و کونورپ سطتفرد  شتریب یآور  اب زسنیم اناریباش ، ب بات ر اظیسمت نیک  هرچ  س
، p<001/0) ش ه سدرسکسطترس  اسیبا مق یهمبستا بیضر یابیسرظ قیسظ طر اسیمق ییوسگرس ییروس  یی أ
72/0-=r ،)بیضر و 90/0  ا 76/0 سظ یس دسمن  در کرونباخ یآلفا بیضر قیطر سظ اسیمق یدرون یهمسان 

                                                 
1. Connor and Davidson Resiliency Scale (CDRS) 
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ب  نقل سظ  1389) یمحم   وطط رسنیس در اسیمق نیسپ سن  کرده گزسرش 81/0 زین رس ییباظآظما ییایپا
 اسیبا مق کردن همبست  قیآن سظ طر ییک  روس ش ه یابیهنجار( 1395 ان،یو طبائ یسکبر ی ل ظسده، پیطر 

 درونی پ همچنین همسانیش   أیی م نادسر بود و  64/0 یهمبستا بیسهوسظ با ضر یشناخت روسن یطرطخت
پژوهش حاضر سظ  سطتپ میزسن پایایی سین مقیاس در ش ه گزسرش 89/0کرونباخ  آلفای با روش ضریب مقیاس

 آم پ دطت ب  79/0طریق ضریب آلفای کرونباخ، 

1قدردانی پرسشنامۀ
 (GQ-6) 

ب   شیدر گرس یفرد یها  فاو طنجش  منهور ب ( 2002)  سانگ و سمونز کالو، م   وطط پرطشنام سین 
 1سظ  یس درج  هفت کر یل فیط برسطاسسطت ک    یگو شش یدسرس وروظسن  طاخت  ش ه  یق ردسن ۀ جرب

 بات ر نمرهک  هرچ   سطت 42 ا  6نمرس  سظ  یس دسمن پ شود یم یگذسر نمرهموسفق(  کامالً) 7مخالف(  ا  کامالً)
سمونز و  کالو، م  وطط  پرطشنام  ی امل لی حل جینتاپ سطتفرد  یق ردسن شتریب حی رج زسنیم اناریباش ، ب

  امل  یسشباع آن در  ۀکنن  انیب سبزسر نیس ودسرد  یم لوب ییروس پرطشنام  نیس( نشان دسد 2002 سانگ )
 ییهمارس ییروسپ سن  کردهگزسرش  84/0 ا  76/0 سظ یس دسمن  ررس د پرطشنام  ییایپا زسنیم نیهمچنپ سطت بوده

 قیسظ طر کنن ه شرکت 508ب  حجم  یس نمون ( در 2020بالبست، مورگان و لرمر ) هودط ،در پژوهش  زین اسیمق نیس

م نادسر سطتپ  p<001/0 ط ح در ک  سطت ش ه گزسرش 56/0( MCGM) 2یق ردسن یچن  امل اسیمقبا  یهمبستا

گرفتن  ک  با سطتفاده  کار  مذکور رس ب ۀپرطشنامبار  نیسول ی( برس1389) مق   یسصغرو  یریش  ،یلشن رسنیس در
نهر  برسطاسشاخص  ییمحتوس ییروس و سن  کرده  یی أرس  پرطشنام  ی امل   طاختار  یسکتشاف ی امل لی حلسظ 

 یس نمره یدسرس ها  یگو( نشان دسده سطت  ما  CVI) 3محتوس ییش ه سطت ک  شاخص روس یمتخصصان بررط
)نقل سظ  سن  کرده گزسرش 70/0کرونباخ  یآلفا بیسطتفاده سظ ضر با سبزسر ییایپا نیهستن پ همچن 81/0بات ر سظ 
 87/0کرونباخ  یآلفا بیبا سطتفاده سظ ضر پرطشنام  ییایپا حاضر، پژوهش در(پ 1398 ،یو کرم یمؤمنپوردسد، 

 محاطب  ش پ

4دوم ویرایش -بک افسردگی سیاهۀ
 (BDI-II) 

 1971ش  و در طا   ی( م رف1961) سرباتب ، وسرد، من لسون، موک و   وططبار  نینخست اه یط نیس
سطت و  ش ه لی شک یمختلف سفسردگ نشاناان یبررط یبرس  یگو 21آظمون سظ  نیش پ س  نهری ج 

 صفر کل ۀنمر ۀدسمنپ شود یمسنجا   3  ا صفر سظ یس چهاردرج  کر یل اسیمق برسطاس ها  یگوب   ییپاطخاو
 30-63متوطط و  یسفسردگ 19-28 ف،یخف یسفسردگ 10-18 ،یسفسردگ فق سن ۀنشان 0-9 ۀنمرسطتپ  63  ا

 با 86/0  ا 48/0 سظسبزسر رس  نیس ییباظآظما ییای( پا2000) بروسن و ریسطت ب ،پ سطت  یش  یسفسردگ ۀنشان

                                                 
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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 کل ۀنمر یهمبستا قی( سظ طر2000) برسون و ریسطت ب ،  وطط اه یط نیس ییروسپ سن  کرده گزسرش 86/0 نیانایم

BDI-II  با ک گزسرش ش ه سطت  76/0 یحالت یسفسردگ و 69/0 یحالتسض رسب  ۀپرطشنام ی امل یها نمرهبا 

و دسبسون   یوح  اطف رش ،یب ،یفت رسن،یس در در ط ح م لوب سطتپ ییروس p<001/0 ط ح در م نادسرش ن
گزسرش  73/0 نیرس ب کرونباخ یآلفا بیضر اه ،یط یدرون یهمسان نیی   یبرس م ال    ی(، در 1384)

 با برسبر یسصل و ش ه یباظناردو فر   نیب یهمبستا برسطاسرس  اه یط یهمارس ییروس نیهمچنپ سن  کرده
و  لو ی قسظ ظسرع،  نقل) سن  کرده گزسرش 65/0رس  ی ینام اسیش ه با مق یفر  باظنار یو همبستا 89/0

 آم پ دطت ب  82/0کرونباخ،  یآلفا بیضر قیسظ طر اه یط ییایپا ،(پ در پژوهش حاضر1395کاکاون ، 

1شده ادراک یاجتماع یتحما چندبعدی یاسمق
 (MSPSS) 

 تیمنهور طنجش حما ب  طؤس  12و در  1988در طا   یو فارل متیدسهلم، ظ مت،ی وطط ظ اسیمق نیس
طاخت  ش ه  مهم سفرسد تیحماو  دوطتان تیحما خانوسده، تیحمادر ط  محور شامل  ش ه سدرسک یسجتما 

موسفقم(  کامالً) 7مخالفم(  ا  کامالً) 1سظ  یس درج  هفت کر یل اسیمق برسطاس طؤست ب   ییسطتپ پاطخاو
 تیحما شتریب زسنیم اناریباش ، ب بات ر نمرهسطت ک  هرچ   84 ا  12 نیب کل ۀنمر ۀدسمنپ شود یمسنجا  
 یها یژگیو ی( با ه ت بررط1988و همکارسن ) متیظ ۀم ال  جینتاپ سطت فرد  وطط ش ه سدرسک یسجتما 
م نادسر با  یمنف یهمبستا برسطاسرس  ییبات ییوسگرس ییروس اسیکل مق ۀنمرنشان دسد  اسیمق یطنج روسن

 کل یکرونباخ برس یآلفا بیضر ظبا سطتفاده س اسیمق ییایپا و( p، 67/0-=r<001/0) ده  یمنشان  یسفسردگ
( 1394) خشاب طلیمانیو  ظسده یدهقان ،یمرسد قرسر دسردپ 91/0 ا  83/0 ۀدسمن در آن یها اسیمق خردهو  اسیمق

 ک  سن  کردهگزسرش  84/0ضریب همبستای درونی موسد مقیاس رس برسبر  ۀروسیی مقیاس سظ طریق محاطب
نشانار ط ح م لوب روسیی سطتپ همچنین ضرسیب آلفای کرونباخ  امل کلی و سب اد خانوسده، دوطتان و 

 سظ پ در پژوهش حاضر نیز پایایی با سطتفادهسن  کردهگزسرش  89/0و  85/0، 86/0، 92/0  ر یب ب دیارسن رس 
  ر یب ب خانوسده، دوطتان و دیارسن  های مقیاس خردهو برسی  85/0آلفای کرونباخ برسی کل مقیاس ضریب 
 محاطب  ش پ 83/0و  86/0، 89/0برسبر با 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
بودن سظ   لت مخ وش ب  پرطشنام  31  گردآوری ش  و در سین بین پرطشنام 250ها   پرطشنامپس سظ سجرسی 

میاناین و سنحرست ) آمار  وصیفی سظ نفر با سطتفاده 219های مربوط ب   و دسده ن ش حذت ش رون  پژوه
ذکر  شایانم ادت  طاختاری(  حلیل ش پ  م لساظیضریب همبستای پیرطون و ) سطتنباطیآمار  سطتان سرد( و

 ش پسطتفاده  21 ۀنسخ AMOSو  23 ۀنسخ SPSS سفزسرهای نر سظ  ها دسدهسطت ک  برسی  حلیل 

                                                 
1. Multidimensional Scale of Perceives Social Support (MSPSS) 
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 ها یافته
 شناختی یتجمعالف( توصیف 

 نفر( 175درص  ) 9/79نفر( مرد بودن پ  82درص  ) 5/37نفر( ظن و  137درص  ) 5/62در میان پاطخاویان، 
 71/4 یب ر  ب کل پرطتارسن طن  سطتان سردو سنحرست  نیانایمنفر( مجرد بودن پ  1/20) درص  7/11و  متأهل

بودپ  49/8 ± 27/3 یب ر  ب کار پرطتارسن گروه نمون   ۀطابق سطتان سردو سنحرست  نیانایپ مبود 53/39 ±
نفر  154، دیپلم فوقنفر  19سطت ک   حصیال   ذکر قابلط ح  حصیال  پرطتارسن گروه نمون   درخصوص
 پن بود لیسانس فوقنفر  46لیسانس و 

 ی پژوهشها شاخص و همبستگی ب( توصیف

 پژوهش متغیرهای همبستگی ماتریس و توصیفی یها . آماره1جدول 

 ها شاخص

 متغیرها

 یهمبستگ یبضرا توصیفی

 (4) (3) (2) (1) استاندارد انحراف میانگین
    1 93/4 71/25 ( ق ردسنی1)

   1 63/0** 28/5 46/53 ش ه ( حمایت سجتما ی سدرسک2)

  1 46/0** 41/0** 07/6 25/61 شناختی آوری روسن (  اب3)

 1 -59/0** -51/0** -37/0** 51/3 68/17 ( نشاناان سفسردگی4)
** 01/0 p< 

ده  بین  یمنشان  کنن گان شرکتنمرس   در کنار پردسختن ب  میاناین و سنحرست سطتان سرد 1ج و  
 یس وسط  بررطی نقش  ی  م نادسربودن سین همبستای، سمکانأیمتغیرها همبستای وجود دسرد ک  با  وج  ب   

 و نشاناان سفسردگی فرسهم سطتپ بین ق ردسنی ۀدر رسب  شناختی روسن آوری  ابو  ش ه سدرسکحمایت سجتما ی 

 ها یهفرضج( تحلیل مدل پژوهش و آزمون 
های سطاطی آن سطمینان حاصل ش پ  سظ برقرسری مفروض  ،پیش سظ سجرسی م لساظی م ادت  طاختاری

2( و کشی گیS) 1کجی یها شاخص برسطاس ها دسدهبهنجاری  وظیع 
 (K نشان دسد ک   وظیع ق ردسنی )

(59/0- =S  08/1و=K حمایت سجتما ی ،)ش ه سدرسک (73/0 =S  91/0و- =K ،)یشناخت روسن یآور  اب 
(51/0- =S  22/1و=K )یسفسردگ نشاناان و (49/0 =S  92/0و=Kبرسطاس د )( ک  2011) نیکال  گاهی

شاخص  نرما  قرسر دسرن پ ۀ، در دسمنکن  یم( رس م رح -2و  2)( و کشی گی -1و  1کجی ) یرشپذ قابل ۀدسمن
  نوسن ب  6/0آم  ک  بیانار کفایت حجم نمون  سطت )ضریب  دطت ب  690/0( KMO) 3سولکین-میر-کیسر

                                                 
1. skewness 

2. kurtosis 

3. Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) 
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چن گان  نشان دسد  خ ی هم(پ همچنین نتایج بررطی شود میح سقل مق سر تظ  برسی  حلیل درنهر گرفت  
، 18/4و  69/0  ر یب ب ( در متغیر ق ردسنی 10( و  امل  ور  وسریانس )کمتر سظ 10/0 ر سظ   حمل )بزرگ ۀآمار

 51/4و  43/0  ر یب ب  شناختی روسن آوری  اب، و در 74/3و  72/0  ر یب ب  ش ه سدرسکدر حمایت سجتما ی 
م    2چن گان  وجود ن سردپ شکل  خ ی همتغیرهای پژوهش بنابرسین بین م؛ پذیرش قرسر دسرن  ۀدر دسمن

ضرسیب  برسطاسم   پژوهش  1ده پ نمودسر  ( رس نشان میβ) سطتان سردش هضرسیب  برسطاسپژوهش 
 پده  یم( رس نشان β) سطتان سردش ه

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 شده آزمون نهایی مدل. 1 شکل

درص   36 درمجموعشناختی،  آوری روسن و  اب ش ه سدرسکدسنی، حمایت سجتما ی ، ق ر1با  وج  ب  شکل 

 یافسردگ نشانگان یقدردان

 یاجتماع تیحما

 شدهادراک

 یآورتاب

 یشناختروان

 مهم افراد تیحما دوستان تیحما خانواده تیحما

 یفرد یستگیشا کنترل رییتغ مثبت رشیپذ یمنف ۀعاطف تحمل یمعنو راتیتأث

R2=36/0 

52/0 

92/0 

28/0 

32/0- 

41/0- 

94/0 

88/0 84/0 95/0 91/0 92/0 

89/0 

19/0- 
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 پسن  ش ه گزسرشبرسظش م    یها شاخص 2در ج و   کنن پ یمسظ وسریانس نشاناان سفسردگی رس  بیین 

 ساختاری معادلۀ مدل برازش یها . برآورد شاخص2 جدول

𝝒𝟐 برازش یها شاخص 𝐝𝐟⁄  RMSEA GFI AGFI CFI NFI NNFI 

 93/0 91/0 95/0 88/0 93/0 04/0 05/2 مقادیر سلاو

 >90/0 >90/0 >90/0 >80/0 >90/0 <08/0 <3 پذیرش ۀدسمن

آم ه سظ  دطت برسظش ب  یهاشاخص یده   مامینشان م 2برسظش م   در ج و   یها شاخصبررطی 
 مربوط ب  های شاخص ین ر مهم درخصوص (2011) نیکال  گاهیم ابق د رسیظ برخوردسرن ؛ ییبات تیم لوب

𝜘2) یآظسد ۀدو ب  درج نسبت خی ،برسظش م   𝑑𝑓⁄) یقی  ب، شاخص برسظش 3سظ  کمتر (CFIو ) صشاخ 
نشانار  08/0 ( کمتر سظRMSA) میاناین مجذور خ ا ۀو ریش 90/0 ر سظ  بزرگ (GFIبرسظش )نیکویی 

 م نهر مفهومی ها با م   دهن  ک  دسده آم ه نشان می دطت های ب  شاخص ؛ بنابرسینبرسظش م لوب سطت
مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم   خمین سطتان سردنتایج  3در ج و  پ برسظش دسردها برسی روسبط متغیر پژوهش

 م   گزسرش ش ه سطتپ

 متغیرها شدۀ تبیین واریانس و کل یرمستقیم،غ یم،. اثرات مستق3 جدول

 شده تبیین واریانس کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم اثر مسیرها
     سظ: ش ه سدرسکبر حمایت سجتما ی 

  52/0 - 52/0 ق ردسنی

     :شناختی روسن آوری  اببر 

  28/0 - 28/0 ق ردسنی

 36/0    سظ:بر نشاناان سفسردگی 

  -19/0- - 19/0 ق ردسنی

  -32/0- 16/0- 48/0 ش ه سدرسکحمایت سجتما ی 

  -41/0- 11/0- 52/0 شناختی روسن آوری  اب

P 001/0>
*
 
* 

P 01/0>
*
 

ک  سثر مستقیم  شود یممشاه ه  3( و نتایج ج و  1ش ه در م   )شکل  مسیرهای آظمون برسطاس

 شناختی روسن آوری  اب( و P<001/0و  ß ،24/5=C.R=37/0) ش ه سدرسکحمایت سجتما ی  ق ردسنی بر

(33/0=ß ،80/4=C.R  001/0و>Pمثبت م نادسر سطتپ سثر مستقیم ) 29/0) ق ردسنی=ß ،62/3=C.R  و

001/0>P ش ه سدرسکحمایت سجتما ی (، سثر مستقیم (52/0=ß ،94/7=C.R  001/0و>P و سثر مستقیم )

م نادسر سطت و سین  منفی( بر نشاناان سفسردگی P<001/0و  ß ،30/6=C.R=47/0) شناختی روسن آوری  اب

 دسرن پس ر نشاناان سفسردگیدرص  سظ وسریانس  36ط  متغیر درمجموع  وسنایی  بیین 
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 یبر نشانگان افسردگ یقدردان میرمستقیمربوط به اثر غ جینتا. 4 جدول
 نییپا حد باال حد یدار یمعن سطح برآورد استاندارد یخطا ریمس بیضر میرمستقیغ ریمس

سظ  یبر نشاناان سفسردگ یق ردسن
 ش ه سدرسک یسجتما  تیحما قیطر

16/0- 04/0 003/0 7914/0 0824/0 

سظ  یبر نشاناان سفسردگ یق ردسن
 یشناخت روسن یآور  اب قیطر

11/0- 07/0 009/0 8351/0 0632/0 

نقش  نشاناان سفسردگی وق ردسنی بین  ۀدر رسب  ش ه سدرسکحمایت سجتما ی  ،4با  وج  ب  ج و  

سطمینان  ۀسطتپ با  وج  ب  سینک  ح  پایین فاصل ß= -16/0 میرمستقیغدسرد ک  ضریب بتای مسیر  یس وسط  

در ط ح  یس وسط   ۀسین رسب  ،سطت و صفر بیرون سظ سین فاصل  قرسر دسرد 79/0و ح  باتی آن  08/0
01/0p< ق ردسنی با نشاناان  ۀدر رسب  یشناخت روسن یآور  ابک   شود یممالحه  پ همچنین م نادسر سطت

سطتپ با  وج  ب  سینک  ح   ß= -11/0برسبر  میرمستقیغدسرد ک  ضریب بتای مسیر  یس وسط  نقش  سفسردگی

 ۀسین رسب  ،بیرون سظ سین فاصل  قرسر دسرد سطت و صفر 83/0و ح  باتی آن  06/0سطمینان  ۀپایین فاصل
 پم نادسر سطت >01/0pدر ط ح  یس وسط  

 گیری نتیجهبحث و 
 ۀشناختی در رسب  آوری روسن و  اب ش ه سدرسکحمایت سجتما ی  سی وسط  پژوهش حاضر با ه ت   یین نقش 

 ۀسفسردگی پرطتارسن رسب  ونی سین م ال   نشان دسد بین ق ردس پنشاناان سفسردگی سنجا  ش  وبین ق ردسنی 
 کنزید(، 2016) انیوم جیکو و یپتروچ(، 2015و ت  ) یچنگ،  سا یها پژوهش جینتا با ک  دسرد وجودمنفی 

گسترش و طاخت  یۀنهر برسطاس افت ی نیس نیی( همخوسن سطتپ در  ب2021) ونسیو ش کرگ(، 2017)
  گاهی ا سظ د کن  یممثبت ب  سفرسد کم   جانیه  ی  نوسن ب  یدسشت ق ردسن انیب  وسن یممثبت  یها جانیه

  وسن  یم مرور ب  طیشرس نیخود خلق کنن  ک  س یبرس یخوب لحها و  کنن و جهان نااه  ارسنیب  د ی ر مثبت
سظ گذشت   رس وج  سفرسد  یگفت ق ردسن  وسن یم نیهمچن(پ 2001 کسون،یفردرشود ) یموجب کاهش سفسردگ
 ینشاناان سفسردگ ج یدرنتسفرسد سظ ظمان حا  خود لذ  ببرن  و  شود یم طببو  کن  یمب  ظمان حا  جلب 

 نیب  سفرسد س یق ردسن ۀ جرب ش ه، م رح(پ در کنار موسرد 2015 ت ، و ی سا چنگ،سظ خود نشان دهن  ) یکمتر
 طیشرس نیدرک کنن  ک  س بام نا رخود رس  یدسشت  باشن  و ظن گ ینارش مثبت عیوقا ب  ک  ده  یمسمکان رس 

 (پ2019 کرسون، و فکت چر ،ی)د دسرد نقش یسفسردگ نشاناان اهشدر ک
رس در پرطتارسن  یسفسردگ ،یسجتما  تیحما یبا سر قا  وسن  یم ینشان دسد ق ردسن حاضر ۀم ال  نیهمچن

 همکارسن و یطاطاک ،(2020) همکارسن و نیش ،(2020) همکارسن و وسنگ م ال ا  جینتا با ک کاهش ده  
 گفت  وسن یم افت ی نیس نییپ در  بسطت همخوسن( 2021) نی و فنگ( و 2020) گوسه و لوس ا،یج ،(2020)

 تیحما  نوسن ب  اریهش یدر آگاه ک منجر شود  شتریب ۀتارسنیحما یها طیمح جادیس ب  سطت ممکن یق ردسن
طبب  یق ردسن ن،یس بر  الوه(پ 2019بل، -پروسطکول  و بلسیه ال،یس) شود یم انینما ش ه سدرسک یسجتما 
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 کنن  یم افتیرس ک  در یکمک ق ردسن، سفرسد و شود یم یسجتما  یها تیموق ب   یخاص یها یژگیوسنتساب 
 آنجا سظ(پ 2019 وسنگ، و تن) کنن  یم سدرسک  ر دوطتان  نوعخود رس  یو سه ست کار کنن  یم ری فسسرظشمن  ر 

ب  نهر  ،سطت لیدخ ها تیموق مثبت  یابیسرظو هم در  یوسق  یتیحما یرفتارها قیهم در  شو یق ردسن ک 
 نزل ، و کرجتز سطتاچانسکا،) شود یممنجر  ش ه سدرسک یسجتما  تیحما  ب ژهیو طور ب  یق ردسن رط  یم

 ینقش مهم زین یسجتما  تی( حما2020و همکارسن ) یگر( و 2020) طامسون م ال ا  با م ابق و( 2019
پ در کنار ده  یمکاهش  ینشاناان سفسردگ ب  سبتفرد رس ن یریپذ بیآطو  کن  یم فایسفرسد س یدر حفظ طالمت

( سشاره کرد ک  2020و همکارسن ) ائویب  پژوهش ژ  وسن یم حاضر ۀم ال با  ییهمسو در ش ه، م رحموسرد 
پر نش مانن   یها طیمحسظ  وسمل فشارظس در  یذهن یابیسرظ بر یسجتما  تیحما م لوب سدرسک کنن  یمم رح 

رس کاهش  ینشاناان سفسردگ  وسن  یم یسجتما    امل ۀلیوط ب و  گذسرد یمسثر  یریگ هم در دورسن  مارطتانیب
 ده پ

 یآور  اببا بهبود  ینشان دسد ق ردسن یآور  اب قیسظ طر یبر سفسردگ یق ردسن نقش لی حل جینتا نیهمچن
(، 2017) یرطکیوبومیل و تزیفر آرمنتا،با م ال ا   ک شود  یسفسردگ کاهش موجب  وسن  یمدر پرطتارسن 

( 2020) نایو جاطت کالتا( و 2019بل )-پروسطکول  و بلسیه ال،یس(، 2017) نیسطت و یرطکیوبومیل لور،ی 
سطت ک   یخود ق ردسن هستن  ب سن م ن یک  در ظن گ یسفرسدگفت   وسن یم افت ی نیس نییم ابقت دسردپ در  ب

دسرن   یشتریب یآور  ابمثبت نااه کنن  و  ن هیب  آ  وسنن  یم سغلب دسرن ، خود ۀگذشتسظ  ی ر مثبت یابیسرظ
ب    وسن  یم کردن ، یمکم   ها آنک  در گذشت  ب   یرسدسظ سف یق ردسن نیهمچن(پ 2020 همکارسن، و یطاطاک)

 شون  آور ر  ابو  ن یبرآ ن هیآ یها چالشو  مشکال  ۀ ه سظ  ی ر مثبتش سفرسد کم  کن   ا با نار
پرطتارسن در برسبر  یآور  ابط ح  ،یریگ هم  ی(پ ط2020 گوسه، و لوس ا،یج ؛2020 همکارسن، و یطاطاک)

 یسصل یشناخت یموجب شکست باورها سطت ممکن یریگ هم برخوردسر سطتپ  یس ژهیو تیسظ سهم یسفسردگ
شود  یآور  اب دسدندطتسظ یحت وجهان  ای ارسنیخود، د کنتر  سحساس دسدنسظدطت ،جهان درموردپرطتارسن 

 وج  خود  کرونا یریگ هم  ریپرطتارسن  حت  أث شود طبب  وسن  یم یآور  اب(پ 2019و همکارسن،  تیتولی)و
ب   شتری وج  ب ب سفرسد  و کنن منحرت  ریگ هم  یماریمربوط ب  ب یمانن  گزسرش سخبار منف ییها طرنخرس سظ 

ب  پرطتارسن   وسن  یم یآور  اب ن،ی(پ  الوه بر س2018 هربرس، و یولیو یک) شون  بیسطال ا  مثبت  رغ
بحرسن رس کشف  نیمفهو  مثبت پشت س ن ،یایکنار ب  کنن هیبهتر با  جارب ناسم ،یریگ هم  یکم  کن   ا ط

در کاهش  تیدرنهاشون  و  بیمقابل  با مشکال   رغ درجهتخود  یها یی وسناکشف کامل  یکنن  و برس
 (پ2020سوظلو، -کارسمان و سوتس طسر،نقش دسشت  باش  ) ها آن یسفسردگ

 ،پژوهش حاضر در پذکر سطت ک  هر پژوهشی دسرسی مح ودیت سطت شایان ش ه م رحدر کنار موسرد 
ش ه سطت و نتایج ب  طایر پرطتارسنی ک   آوری جمعو  لارس   سپ وس سمجاظی  های شبک  نها سظ طریق  ها دسده

 شناختی روسن های سختال پ  الوه بر سین، سبتال ب   ضویت ن سشتن  بای  با سحتیاط صور  گیرد ها شبک در سین 
پرطتارسن  دهی خودگزسرش برسطاسورود ب  پژوهش  های مالکهمچنین  پدر پرطتارسن بررطی نش ه سطت

سنتخاب نمون  سظ روش دردطترس  برسی، درنهایتسطتناد نش ه سطتپ  ها آنشغلی  ۀس ما  ش ه و ب  پرون 
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 ش ه م رح های مح ودیت برسطاسپ کن  میرو   رس با مح ودیت روب ها یافت سطتفاده ش ه سطت ک    میم 
بین سین متغیرها در  ظمینۀ در صادفی و بررطی می سنی  گیری نمون  های روشبا سطتفاده سظ  شود میپیشنهاد 

در  شود میپ همچنین پیشنهاد بیفزسی سین متغیرها   ر کاملپرطتارسن م ال ا  بیشتری صور  گیرد  ا ب  درک 
 های پرون هبررطی شود و در صور  سمکان  شناختی روسن های سختال سحتما  سبتال پرطتارسن ب  م ال ا  آ ی 

حاضر  ۀ، م ال درنهایتدپ شوورود بررطی  های مالک  ین  برسیکرونا  های بخششغلی پرطتارسن ف ا  در 
ک  با سطتفاده سظ م ال ا  طولی و همچنین رویکردهای کیفی  شود میپیشنهاد  ؛ بنابرسینی  طرح مق  ی بود

 حوظۀن اسین متغیرها م ال ا  بیشتری سنجا  شودپ نتایج سین م ال   برسی پرطتارسن و متخصص ظمینۀ در
ن امتخصص  وسن گفت می ها یافت  برسطاسکاربردی دسردپ سبت س سینک  به سشت و درمان چن ین پیشنهاد 

ب  پرطتارسن کم  کنن  ک   آوری  اببا ه ت سفزسیش  سی مشاورهسظ طریق آموظش و م سخال    وسنن  می
ن ت کنن  و سظ پیام های منفی آن پیشایری کنن پ دو  سینک  مسئوتینشاناان م مو  سفسردگی رس م یر

 ،ق ردسنی ب  پرطتارسن کم  کنن   ا بتوسنن  سظ طریق سدرسک حمایت سجتما یبا سبرسظ   وسنن  می ها بیمارطتان
 های هیجانگیری کرونا و شرسیط طخت محیط کار خود و همچنین  طور ف ا  با مشکال  موجود در هم  ب 

 حوظۀ  متخصصان م رح کرد ک  وسن میسین م ال    برسطاس، درنهایت .منفی مانن  سفسردگی کنار بیاین 
منفی سفسردگی ب  پرورش و رش  هیجان مثبت  هیجانجهت کاهش سثرس  مخرب در  وسنن  میطالمت روسن 

 ق ردسنی نیز  وج  دسشت  باشن پ

 منابع
قا ردسنی و   ۀسی حمایات سجتماا ی و شاادکامی در رسب ا     نقاش وسطا     (پ1398پ )ج ،کرمیو  پ،خ ،یمؤمن ، صپ،پوردسد

 پ57-80 (،1)15پ شناختی م ال ا  روسن نپسض رسب مرگ در طالمن س

 فکار سر جاا ی و    گاری  یاانجی مبین سض رسب و سفساردگی باا    ۀ(پ رسب 1395رپ )پ و کاکاون ، ع ، صپ،لو ی قظسرع،  پ، 
 پ455-464، (4)18(پ نام  یژهو) یروسنبه سشت  ۀمجلب  روش م ادت  طاختاریپ  ییگرس کما 

آوری طالمن سن شاهر سصافهانپ    (پ سثربخشی م نویت درمانی بر  اب1395و طبائیان،  پ ) ،  پ،سکبری ی لظسده، سپ،  طر یپ
 پ56-63 (،1)14 حقیقا   لو  رفتاریپ  ۀمجل

 هاای  حالات  هاا،  طرحاوسره  م ناگاذسر  (پ طااختارهای 1384دسبسون، کپ ) و وحی ،  پ کپ، بیرش ، بپ،  اطف فتی،  پ،
 یشناطا  روسن و پزشاکی  روسن ۀمجلا  مفهاومیپ  چارچوب دو ۀمقایس: هیجانی سطال ا  شناختی پردسظش و هیجانی

 پ312-326 (،3)11 پرسنیس ینیبال

 بینای  خاوش و  یامک، شااد یمثبت و منف ۀبا  اطف یرگزسرکش ۀرسب (پ 1389،  پ )مق   سصغریلشنی، ظپ، ش یری،  پ، و 
 پ135-139، (5)2به سشت روسنی، پ انیدسنشجو

و طرظن گی  حصیلی: نقاش   ش ه سدرسک(پ حمایت سجتما ی 1394، عپ )خشاب طلیمانی،  پ حپ، و ظسده دهقانیمرسدی،  پ، 
 پ1-24 ،(1)68م ال ا  آموظش و یادگیریپ  ۀمجلباورهای خودکارآم ی  حصیلیپ  سی وسط  
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