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 تبیین مدل ساختاري شادکامی معلمان بر اساس خردمندي و بخشش 
 

 ی، تهران، ایرانئشناسی تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبادانشجوي دکتري روان پایهدانش مسلم

  

 رانیا ،آبادخرم لرستان، دانشگاه ،یشناسروان گروه اریدانش   پوراله قدمعزّت
  

 ی، تهران، ایرانئشناسی تربیتی، دانشگاه عالمه طباطباي رواندانشجوي دکتر حسنوند اهللافضل
  

 آباد، ایرانشناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرمکارشناسی ارشد روان دانشجوي میریانی سجاد

 
 چکیده

در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تبیین  .هاستانسان ۀهم مشترك مطلوب و معاصر انسان ةگمشد شادکامی،
 نظر این پژوهش از اختاريِ شادکامی معلمان بر اساس میزان خردمندي و بخشش انجام گرفته است.مدل س
 بر اساس مدل معادالت ساختاري بود. جامعه همبستگی - توصیفی ماهیت، حیث از و کاربردي نوع از هدف،
 که بود دخترپل رشه وپرورشآموزش دومِ و اول متوسطه ابتدایی، مقطع در شاغل تمام معلمین شامل آماري

. شد گرفته نظر در نمونه حجم عنوانبه نفر 274 مورگان، و کرجسی جدول اساس بر. بودند نفر 950 با برابر
آکسفورد  شادکامیابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه . گرفت انجام ايطبقه تصادفی روش به هاآزمودنی انتخاب

 افزارنرم در هاپاسخ ها،اجرا و تکمیل پرسشنامه از پسبود.  بعدي آردلتپرسشنامه خرد سهو  بخشش هارتلند ، 
SPSS23 افزارنرم در آن، از پس و شد وارد LISREL 8.8 هاي پژوهش نشان یافته  .گرفت انجام سازيمدل

 تر یا همسان با میانگین جامعه بود.داد که میزان شادکامی، خرد و بخشش در معلمان موردمطالعه در سطحی پایین
-بینی نمایند، ولی میزان پیشمعناداري شادکامی معلمان را پیش طوربهمچنین، هم خرد و هم بخشش توانستند ه

  :نویسنده مسئولm_daneshpayeh66@yahoo.com 
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 که کرد استنتاج گونهاین توانمی یافته این اساس بر متغیر خرد بسیار بیشتر از بخشش بود. تأثیرکنندگی و بینی
 در گرفتن قرار سبب به نوعیبه که است افرادي شادکامی افزایش براي کاربردي و مهم ویژگی یک خرد

 بخشندگی ۀروحی پرورش همچنین،. کنندمی نرم وپنجهدست کنندهناراحت مشکالت با محیطی تنگناهاي
 .باشد فرد درون در بیشتر شادکامی و آرامش ساززمینه دتوانمی

 .شادکامی، خرد، بخشش ها:کلیدواژه

 

 مقدمه
دهنده آن سازنده و تکامل حالدرعیناعی برآمده از متن جامعه و نهاد اجتم ترینمهم وپرورشآموزش
). این نظام از عناصر 1383آن در پیشرفت جامعه محسوس است (نوربخش و میر نادري،  تأثیراست و 

یکی از  عنوانبه. معلم مؤثرنداز این عناصر در پیشبرد اهداف آن  هرکداممختلفی تشکیل شده است که 
تواند در تحقق این گروه بزرگ می 1خاصی در نظام تعلیم و تربیت دارد و شادکامیاین عناصر، اهمیت 

 شناسانرواندر این راستا، . )2009بسزایی داشته باشد (عبداهللا،  تأثیر وپرورشآموزشاهداف نظام 
 کامیتوجه خود را بر منابع بالقوه احساسات مثبت، از جمله احساس شاد يریچشمگ طوربه امروزي

 رامونیپ يادیز فیتعار .)2013، 3؛ به نقل از ساالري و شایري2005، 2اند (کوهن و پرسمنز کردهمتمرک
است که  یها از زندگیابیو ارز یشناخت يهاجانیاز ه يامجموعه يشاد. ارائه شده استشادکامی  مفهوم

 ).2007، 4(روجاس شودتصور می يفرد یزندگ تیفیها و کیابیارز نیاز مثبت بودن ا يادرجه عنوانبه
 است ترین محرك اهداف بـشريها و مرکزيانسانی براي تمام نسل ترین بحـثاساسیشادکامی، 

 يبرا منبع سهی است و ذهن یشادکاممبتنی بر ) 2012( 6تعریف سلیگمن ).2004، 5و همکاران (استریت
 یواقع یخوشبختد. منهدف يارهای و کزندگ هايبستگیدلی، ندگز هاي: لذتکندیم انیب شادکامی

1. Happiness 
2. Kohen and Pressman  
3. Salary & Shaieri  
4. Rojas  
5. Street, Nathan, Durkin, Morling, Dzahari, Carson 
6. Seligman   
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 ترکاملاز شادمانی ) 1992( 1وینهوون یابد. تعریفدست  يسه منبع شاد نیکه فرد به ا است یزمان
 زندگی یک عنوانبه اشزندگی کیفیت مورد در شخص که است ايدرجه شادکامی"است: 
، شادکامی را وینهوون نظریه ).2012 ،2فر مسلمی و لو حسن بایرامی،( "کندمی قضاوت بخش،رضایت

 ارزیابی فرایند یک شناختی (نتیجه ،ی)عاطف یمداوم زندگ انیجرعاطفی (تعادل در ابعاد مشتمل بر 
 داند) میباال تلفیقی از عناصرو ترکیبی ( ی)ر زندگد تیاز رضا داریسطح پاانگیزشی ( عامدانه)،

 یزندگ ةدربار یذات ینگرش ییگرالذت هی) نظر2004فلدمن (). 1388(کامیاب و همکاران، 
بیان شد، شناسایی عوامل اثرگذار بر شادکامی  آنچهبر اساس خوب را مطرح ساخته است. 
 معلمان اهمیت آشکاري دارد.

پژوهشگران این انجام شده توسط  ، یکی از مفاهیم اساسی است که بر اساس مطالعات3خرد
، 4و جست ، آردلت(توماس، بانگن ثیري ویژه بر شادکامی معلمان باشدأرود داراي تگمان می ،مطالعه
 عنوانبه هاي کهن، خرد). در تعریف2013، 6کنا و رونیزاچر، مک ؛2012، 5برگسما و آردلت ؛2017
 ی مطلوبو قدرت و فضیلت شخصیت) 7،2008(بالتس و اسمیت مطلوب انسان رشدعامل مهم در یک 

 شناختیروان تحقیقات .است توصیف شده )2006، 9شوارتز و شارپ، 2004، 8(پترسون و سلیگمن
، 10سلیگمن و (پترسون مورد توافق همگان باشد، وجود نداردکه  تعریفی و خرد در مراحل ابتدایی است

 یک ساختار خرد وجود دارد که شناختیروان ادبیات در نظراتفاق، سطحی از وجودبااین). 2004
آردلت ). 2003 ،11وبستر؛ 2003، آردلت ؛2000، و استادینگر (بالتس چندبعدي دارد و چندوجهی

1. Veenhoven 
2. Bayrami, Hasanloo & Moslemifar  
3. Wisdom 
4. Thomas, Bangen, Ardelt & Jeste 
5. Bergsma and Ardelt 
6 . Zacher, McKenna, Rooney 
7 . Baltes and Smith 
8 . Peterson & Seligman 
9 . Schwartz & Sharpe 
10 . Peterson and Seligman 
11 . Webster 
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 ویژگی سهادغام  با را )، خرد2004استرنبرگ، مطالعاتی ( ةاین حوز در پژوهشگر معتبرترین عنوانبه
براي  تمایل، خرد شناختی تعریف کرده است. بعد تأملیشناختی، عاطفی و  ابعاد متشکل ازی شخصیت

دانستن  خاص طوربه و شودتعریف می فرديندرو و فرديبین مسائل توجه به با زندگی تردرك عمیق
 آگاهی و، خودخودوارسی راهاین است که مردم از  ةدهندخرد نشان تأملیبعد  .حقیقت است

 و ذهنیت بر و مختلف درك کنند اندازهاياز چشم را و رویدادها هاپدیده که گیرندمی یاد خودبینشی
ي بیان احساسات و عواطف، عاطفی خرد دربرگیرنده ). بعد2004شان غلبه کنند (آردلت، هایبینیپیش

ها، ارتباط خرد و ابعاد ). در برخی پژوهش2000همدردي و عشق نسبت به دیگران است (آردلت،
قرار داده است (کاهن،  تأییدشادکامی (مانند رضایت از زندگی و تأثیرات مثبت در زندگی) مورد 

؛ اعتذادي و 2012، 2افکلیدس ؛ فراري، مورایتوو1220برگسما و آردلت،  ؛2011، 1بنایون و نِرو
بیشترین ارتباط مثبت  تأملیبعد همچنین، بررسی ابعاد خرد با شادکامی نشان داده که ). 2013، 3پوشکار

و ارزیابی فردي کیفیت زندگی  هرگاه ) و2012؛ برگسما و آردلت، 2004دارد (آردلت، شادکامی را با 
افراد دارد بیشتري بر خوشبختی  تأثیر نباشد، خرد، مثبتها سختی و هادشواريبا  رویاروییدر 

 ).2005، 2000و آردلت،  1995، 4(کِکِس
طور موفق با عوامل تواند به معلمان کمک کند تا بهیکی دیگر از متغیرهایی است که می 5بخشش

تواند شادکامی می .)2006، 6کالوتحلیل برنده رویارو شوند و شادکامی را تجربه نمایند (بونو و مک
نهایی رضایت انسانی ظاهر شود و اگر بخشش بازتاب قدرت انسانی و تفکر مثبت و  عنوان شکلبه

 8). ساتو2005، 7رود که بخشش منجر به شادکامی شود (مالتبی، دِي و باربِرتعامل باشد، انتظار می
 بخشش نبودن داد نشان هک کرد معرفی را "درونی تعارض مدل" نام به نظري چارچوب یک) 2005(

فرآیند گذشتن از خطا و محو در یک تعریف، بخشش، . شودمی درونی تعارض به منجر فرد در

1 . Ferrari, Kahn, Benayon & Nero 
2 . Moraitou & Efklides 
3 . Etezadi and Pushkar 
4 . Kekes 
5 . forgiveness  
6 . Bono & McCullough 
7 . Maltby, Day & Barber 
8 . Sato  
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ي کسب آرامش درونی، بهبود روابط با طرف مقابل یا انجام عوارض آن است که در یک فرد با انگیزه
ه بر رنجش حاصل از غلب، گیرد و رهایی از احساس منفی نسبت به خاطیرفتاري ارزشی صورت می

راهبردي مثبت براي کنار  عنوانبه. بخشش را به دنبال دارد تالفی نسبت به فرد خاطیو پرهیز از  بدي
گیرد دهی مجدد افکار، هیجانات و اعمال نسبت به فرد خطاکار صورت میآمدن با تخلف از راه جهت

همبستگی مثبت و  دهند کهعات نشان میبرخی مطال). 2005، 1(بَري، ورتینگتون، اُکانر، پاروت و وِید
کالو، بونو و مک؛ 2004، 2یانگر، پیفري، جُب و الولرو شادکامی وجود دارد (داري بین بخشش معنی

 ).2010، 4ریجاویچ، جورچیچ و میجوچویچ ؛2007، 3وورتینگتون، ویتولیت، پیترینی و میلر؛ 2006
هاي افزایش توان با کشف زمینهاست که میاز جمله دالیل ضروري براي بررسی شادکامی این 

 از هاي انسانی از آن را فراهم ساخت. همچنین، انسانمندي تمام گروههمتا، امکان بهرهاین موهبت بی
 را رضایتش موجبات چیزي بیشتر چه و کند زندگی بهتـر تواندمی چگونه که بوده این دنبال به دیرباز
 سالمتی تواندمی ). شادکامی1388نقل از کامیاب و همکاران، ؛ به 1999، 5سازد (دیکیمی فراهم

 تر و احساسافزون مشارکتی تر، روحیهگیري آسانباالتر، امکان تصمیم جسمانی بیشتر، احـساس امنیت
هاي دیگر انجام این از ضرورت). 1388بیشتري را به دنبال داشته باشد (کامیاب و همکاران،  رضایت

معلمان در سطحی  ویژهبهها، سطح شادکامی در میان ایرانیان و ر اساس پژوهشپژوهش این است که ب
، نسبسلطانی؛ 1392؛ کوالیی، 1392، زاده، اکبرزاده و دهقانیفر، جانعلیخوش( پایین یا متوسط است

) از سوي دیگر، با توجه به تغییرات 1397، سمیعی، پوردانش و دانشو  13924، آزاده و تافته؛ 1393
 ویژه(به هاي اخیر و افزایش نقش نهادهاي عمومیگرفته در نقش اعضاي خانواده در دهه تصور

(زارع  گیرتر شده استفرزندان، نقش معلمان چشمتربیت ر تأثیرگذاري بر ) دنهادهاي آموزشی
ل را به دنباشادکامی معلمان بازده آموزشی و کارکرد شغلی بهتري و لذا  )1391همکاران،  و آباديشاه

در مناطق محروم و کمتر  اشتغالبه سبب  دخترپلمعلمان شهرستان  ۀدر این میان، جامعداشت. خواهد 

1 . Berry, Worthington, O’Connor, Parrott, & Wade 
2 . Younger, Piferi, Jobe & Lawler 
3 . Witvliet,Pietrini & miler 
4 . Rijavec, Jurčec & Mijočević 
5. Dickey  
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هاي بیشتري رویارو هستند و فقر امکانات آموزشی و فضاهاي آموزشی یافته با دشواريتوسعه
 رسد بسیاريمی نظر بهسازد. همچنین، یکنواخت آنان را با عوامل تهدیدکننده روانی بیشتري روبرو می

پیاپی به خاطر مسائل عمدتاً مالی و امکانات ضعیف از  این شهرستان با حضور در اعتصابات معلمان از
 شغل در را خود استراحت و فراغت این گروه اوقاتافراد و شمار زیادي از ندارند  رضایت شغلشان

دنبال داشته است. با توجه به این  به آموزاندانش نامطلوبی را براي پیامدهاي این امر گذرانند ومی دوم
یک هدف قابل پژوهش و بررسی علمی  عنوانبهبر شادکامی معلمان  مؤثرها، شناسایی عوامل گفته

، پژوهش حاضر 1در این راستا، بر اساس مدل مفهومی نشان داده شده در شکل  مبرهن و منطقی است.
شادکامی معلمان توانند میآیا خرد و بخشش  انجام گرفته است کهاساسی پاسخ به این پرسش  منظوربه

 ؟را تبیین نمایند
 

 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 
 

 
 
 
 
 
 
 

 هاي پژوهشی زیر است:بر این اساس، پژوهشگر به دنبال آزمودن فرضیه
 معنادار دارد. تأثیرخردمندي بر میزان شادکامی معلمان  -
 ار دارد.معناد تأثیربخشش بر میزان شادکامی معلمان آنان  -
 
 

 خرد

 بخشش

 شادکامی
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 روش پژوهش
 معلمیندر خرد و بخشش بر اساس شادکامی  یینتب يبرا یمدل یطراحهدف این پژوهش 

ماهیت،  ثیح از و کاربردي نوع از ،هدف نظر ازبود است. روش انجام این پژوهش  وپرورشآموزش
در سه معلمین شاغل  ۀآماري این تحقیق شامل کلی ۀجامع. است همبستگی پژوهش نوعتوصیفی از 

که بر اساس آمار دریافتی از اداره بود  دخترپلشهر  وپرورشآموزشمقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوِم 
از بین افراد جامعه، بر اساس جدول کرجسی و نفر بودند.  950برابر با  این شهرستان وپرورشآموزش

اي ها به روش تصادفی طبقهانتخاب آزمودنیحجم نمونه در نظر گرفته شد.  عنوانبهنفر  274مورگان، 
-پاسخ به این پرسشنامهکه  ه شداطمینان داد هایبه آزمودن ،در ابتداجهت اجراي پژوهش، انجام گرفت. 

-میدر دوره خاصی ن هاآنمربوط به ارزیابی و یا گزینش ها صرفاً جنبه پژوهشی دارد و نتایج آن و ها

 زم داده شد و از ارائه هرگونه توضیحی که احتمالتوضیحات ال هابراي تکمیل پرسشنامه ،سپس. شود
 افزارنرمدر ها پاسخ، پس از اجرا، درنهایت .رفت در پاسخ سوگیري ایجاد کند، خودداري گردیدمی

مالك سازي انجام گرفت. ، مدلLISREL 8.8 افزارنرموارد شد و پس از آن، در  23اس پی اس اس 
امل و حضور داوطلبانه و به تبع، دقت در پاسخ به پرسشنامه ورود افراد به پژوهش، داشتن رضایت ک

 بود.
 هدف با را این پرسشنامه) 1989( 2آرگایل، مارتین و گراسلند: )1989( 1آکسفورد شادکامی پرسشنامه -

که هر گویه مشتمل بر چهار  است؛ گویه 29 کردند که شامل افراد تهیه و شادکامی نشاطمیزان  سنجش
 و این ابزار را ترجمه) 1379( اي و مطیعیاننورباال، اژه پور،. علیاستگویی اس پاسخمقی عنوانبهجمله 

 و نژادهادي. کردند گزارش 93/0برابر با  کرونباخ از آلفاي استفاده با را آن نمودند و پایایی هنجاریابی
 ،)1385( د. بیانیمحاسبه نمودن 78/0 بازآزمایی برابر با روش با را آزمون این پایایی) 1388( زارعی

گزارش کرد. پایایی  -65/0 میزان به بک افسردگی پرسشنامه با همبستگی راه از را پرسشنامه روایی این
 محاسبه گردید. 90/0این پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ برابر با 

1 . oxford Happiness Questionnaire 
2 . Argyle, Martin and Grossland 
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سنجش و  منظوربه 2ر و هافمن): این پرسشنامه توسط تامپسون، اسناید2005( 1پرسشنامه بخشش هارتلند -
و سه خرده  سؤال 18گیري بخشش (عفو و گذشت) ساخته شده است. این پرسشنامه داراي اندازه

. همچنین، پایایی این پرسشنامه بر استمقیاسِ گذشت از خود، گذشت از دیگران و گذشت از شرایط 
) که 1387ي و همکاران، شده است (اکبر گزارش 0,83تا  0,76اساس ضریب آلفاي کرونباخ بین 

. همچنین، پایایی این پرسشنامه در مطالعه حاضر بر اساس ضریب استدهنده پایایی باالي آزمون نشان
 بود. 84/0آلفاي کرونباخ 

): این مقیاس توسط مونیکا آردلت و بر اساس مفهوم خرد از 3D-WSبعدي (پرسشنامه خرد سه -
 5آیتم در طیف لیکرت  39است. این مقیاس شامل  ) ساخته شده1980دیدگاه کالیتون و بیرن (

. پایایی این مقیاس در روش بازآزمایی است، شناختی و عاطفی تأملیاي است و داراي سه بعد درجه
در بعد عاطفی است. در پژوهش نوقابی، رشید  74/0و  تأملیدر بعد  75/0در بعد شناختی،  78/0برابر با 

، 0,84ین ابزار بر اساس روش آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس برابر با )، میزان پایایی ا1395و رضایی (
گزارش شده است. پایایی  59/0و بعد عاطفی برابر با  57/0برابر با  تأملی، بعد 74/0بعد شناختی برابر با 

، بعد شناختی 91/0این پرسشنامه در مطالعه حاضر بر اساس آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس برابر با 
 به دست آمد. 87/0و بعد عاطفی برابر با  82/0برابر با  تأملی، بعد 88/0ر با براب

 

 هاي پژوهشیافته
 الف) تحلیل توصیفی 

 

 : میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیرهاي پژوهشی1جدول 
 هاشاخص

 متغیرها
 انحراف معیار میانگین

 91/13 07/48 شادکامی

1 . Hartland 
2 . Thompson‚ Snyder and Hoffman 
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 23/24 07/105 خرد
 61/15 82/61 بخشش

 

 

 
، میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهشی ارائه شده است. بر این اساس، میانگین 1در جدول 

و  شدمحاسبه  82/61و  07/105، 07/48متغیرهاي شادکامی، خرد و بخشش به ترتیب برابر است با 
 د. بو 61/15و  23/24، 91/13براي این متغیرها به ترتیب برابر با  انحراف معیارمیزان 
 

 هاب) نرمال بودن داده
هاي بسیار اساسی است که باید پیش از انجام مدل معادالت ساختاري فرضنرمال بودن یکی از پیش

آمده دستاسمیرونوف مورد بررسی قرار گیرد. سطح معناداري به -آزمون کلموگروف  يوسیلهبه
ها براي هر سبب، نرمال بودن توزیع داده است و به همین 05/0براي تمام متغیرهاي این پژوهش باالتر از 

، خرد با 23/0داري در سطح معنی 04/1شود. بر این اساس، شادکامی با آماره توزیع می تأییدسه متغیر 
در سطح  742/0و بخشش با میزان آماره توزیع  45/0داري در سطح معنی 846/0آماره توزیع 

با استفاده از مدل معادالت ساختاري به آزمودن  تواننرمال هستند. اکنون، می 64/0داري معنی
 هاي پژوهش پرداخت.فرضیه

 

 ج) برازش مدل کلی پژوهش 
ها، اکنون، با استفاده از مدل معادالت نرمال بودن داده تأییدهاي توصیفی و پس از بررسی شاخص

با استفاده از این ، 2هاي پژوهش و برازش مدل آماري پرداخته شد. در شکل ساختاري به بررسی فرضیه
ها با سؤاالت مربوط به خود بررسی ارتباط علی متغیرهاي پژوهشی با یکدیگر و روابط آن ،روش تحلیل
 شده است. 
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 بینی شادکامی بر اساس خرد و بخشش: مدل پیش2شکل 
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-توصیف شده گونهاینها هاي آن، متغیرهاي پژوهشی و پرسشتحقیقدر این در مدل برازش داده شده 

 اند: 
 

پرسش  29شده است و داراي در سمت راست مدل مشخص  )shadkamiمتغیر شادکامی: با واژه ( -
 .است

پرسش  39شده است و داراي در سمت چپ مدل مشخص  )khradmandiمتغیر خرد: با واژه ( -
 .است

پرسش  18شده است و داراي در سمت باالي مدل مشخص  )baksheshمتغیر بخشش: با واژه ( -
 .است

 
هایی که هاي هر یک از پرسشنامهکه پرسش شودمشاهده می، 2در شکل  افتهیبرازش  بر اساس مدل

اند، داراي بار عاملی مناسب هستند، زیرا براي سنجش متغیرهاي شادکامی، خرد و بخشش به کار رفته
شود می تأییدتبار آن پرسش باشد، اع 3/0شده براي هر پرسش باالتر از بار عاملی محاسبه کهدرصورتی

هاي موجود در مدل مفهومی تحقیق حاضر درست ) و این گفته در مورد تمام پرسش1387(هومن، 
براي هر پرسش  آمدهدستبهشده، میزان بار عاملی ، براي درك بهتر ضرایب محاسبه2. در جدول است

بود و اعتبار  0,05تر از ها پایینسشتمام پر تأثیرهمچنین، مقداري معناداري ضریب  بیان گردیده است.
 گردید. تأییدها براي حضور در مدل تمام پرسش
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 هاهاي پرسشنامهشده براي پرسشمحاسبه t ریمقاد: ضرایب بارهاي عاملی و 2جدول 

 

، 49/0، 38/0، 43/0، 34/0پرسش پرسشنامه خرد به ترتیب برابر با  39، بار عاملی 2بر اساس جدول 
46/0 ،32/0 ،46/0 ،37/0 ،42/0 ،47/0 ،54/0 ،48/0 ،42/0 ،54/0 ،53/0 ،34/0 ،51/0 ،34/0 ،48/0 ،
40/0 ،49/0 ،39/0 ،38/0 ،67/0 ،47/0 ،49/0 ،63/0 ،53/0 ،50/0 ،46/0 ،49/0 ،34/0 ،54/0 ،51/0 ،
به ترتیب پرسش مربوط به پرسشنامه شادکامی  29است. بار عاملی  43/0و  55/0، 54/0، 50/0، 31/0

، 56/0، 47/0، 59/0، 51/0، 49/0، 54/0، 40/0، 38/0، 45/0، 49/0، 50/0، 50/0، 45/0، 32/0برابر با 
و  46/0و  57/0، 55/0، 46/0، 45/0، 52/0، 46/0، 50/0، 44/0، 47/0، 46/0، 59/0، 60/0، 55/0، 50/0

غیر
مت

 

 بار عاملی هاپرسش

غیر
مت

 

 بار عاملی هاپرسش

غیر
مت

 

 بار عاملی هاپرسش
غیر

مت
 

ر با هاپرسش
 عاملی

رد
خ

           

 1خرد 
 2خرد 
 3خرد 
 4خرد 
 5خرد 
 6خرد 
 7خرد 
 8خرد 
 9خرد 
 10خرد 
 11خرد 
 12خرد 
 13خرد 
 14خرد 
 15خرد 
 16خرد 
 17خرد 
 18خرد 
 19خرد 
 20خرد 

34/0 
43/0 
38/0 
49/0 
46/0 
32/0 
46/0 
37/0 
42/0 
47/0 
54/0 
48/0 
42/0 
54/0 
53/0 
34/0 
51/0 
34/0 
48/0 
40/0 

خ
 رد

 

 21خرد 
 22خرد 
 23خرد 
 24 خرد
 25 خرد
 26 خرد
 27 خرد
 28 خرد
 29 خرد
 30 خرد
 31 خرد
 32 خرد
 33 خرد
 34 خرد
 35 خرد
 36 خرد
 37 خرد
 38 خرد
 39 خرد

 

49/0 
39/0 
38/0 
67/0 
47/0 
49/0 
63/0 
53/0 
50/0 
46/0 
49/0 
34/0 
54/0 
51/0 
31/0 
50/0 
54/0 
55/0 
43/0 

می
کا

شاد
 

 
 1 یشادکام

 2 امیشادک
 3 شادکامی
 4 شادکامی
 5 شادکامی
 6 شادکامی
 7 شادکامی
 8 شادکامی
 9 شادکامی
 10 شادکامی
 11 شادکامی
 12 شادکامی
 13 شادکامی
 14 شادکامی
 15 شادکامی
 16 شادکامی
 17 شادکامی
 18 شادکامی
 19 شادکامی
 20 شادکامی
 21 شادکامی
 22 شادکامی
 23 شادکامی

 

32/0 
45/0 
50/0 
50/0 
49/0 
45/0 
38/0 
40/0 
54/0 
49/0 
51/0 
59/0 
47/0 
56/0 
50/0 
55/0 
60/0 
59/0 
46/0 
47/0 
44/0 
50/0 
46/0 

ش
خش

ب
 

 24 شادکامی
 25 شادکامی
 26 شادکامی
 27 شادکامی
 28 شادکامی
 29 شادکامی

 
 1 بخشش
 2 بخشش
 3 بخشش
 4 بخشش
 5 بخشش
 6 بخشش
 7 بخشش
 8 بخشش
 9 بخشش
 10 بخشش
 11 بخشش
 12 بخشش
 13 بخشش
 14 بخشش
 15 بخشش
 16 بخشش
 17 بخشش
 18 بخشش

52/0 
45/0 
46/0 
55/0 
57/0 
46/0 
 
40/0 
44/0 
51/0 
46/0 
45/0 
47/0 
41/0 
56/0 
63/0 
39/0 
47/0 
57/0 
53/0 
64/0 
50/0 
45/0 
39/0 
43/0 
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، 46/0، 51/0، 44/0، 40/0با پرسش مربوط به متغیر بخشش به ترتیب برابر  18، بار عاملی درنهایت
 .است 43/0و  39/0، 45/0، 50/0، 64/0، 53/0، 57/0، 47/0، 39/0، 63/0، 56/0، 41/0، 47/0، 45/0

 

 د) برازش مدل پژوهش
هاي برازش شاخص«بحث اصلی  مدل نظري با استفاده از داده تأییدپذیرش براي معیارهاي علمی قابل

میانگین مربعات خطاهاي تخمین  ۀشاخص ریشداخته شده است. که در ادامه به آن پر است 1»مدل
)RMSEAیابی معادالت ساختاري است که در هاي اصلی نیکویی برازش در مدل)، یکی از شاخص

شود. بر اساس دیدگاه هاي معادالت ساختاري از آن استفاده میهاي عاملی تائیدي و مدلبیشتر تحلیل
باشد،  05/0)، اگر مقدار این شاخص کمتر از 1387قل از هومن، ؛ به ن1996کالوم و همکاران (مک

کنند که اگر این برازندگی مدل بسیار عالی است، ولی بیشتر پژوهشگران از این قاعده استفاده می
که است. در پژوهش حاضر، با توجه به این تأییدباشد، برازندگی مدل مورد  1/0تر از شاخص کوچک

 گردید. تأییدتوان گفت که برازش مدل است، می 1/0بوده و زیر  072/0ا مقدار این شاخص برابر ب
 

 هاي برازش مدل پژوهش حاضر: شاخص3جدول 
 وضعیت برازش سطح مطلوب مقدار شاخص شاخص برازش مدل

ریشه میانگین مجذورات 
 2تقریب

 مطلوب است 1/0زیر  072/0

شاخص برازش 
 3استاندارد

 لوب استمط 9/0باالتر یا مساوي  91/0

-نرمالشاخص برازش  
 4نشده

 مطلوب است 9/0باالتر یا مساوي  91/0

1 . modeling fit indexes 
2 . root mean square error of approximation (RMSEA) 
3 . normalized fitness index (NFI) 
4 . non Normalized fitness index (NNFI) 
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 مطلوب است 9/0باالتر یا مساوي  93/0 1شاخص برازش تطبیقی

شاخص برازش تطبیقی 
 2شدهنرمال

 مطلوب است 9/0باالتر یا مساوي  0,93

شاخص برازش این  
 3کري منتال

 مطلوب است 9/0باالتر یا مساوي  92/0

 مطلوب است 9/0باالتر یا مساوي  93/0 4لوئیس -تاکر ضریب
 

نشده، برازش تطبیقی، برازش تطبیقی هاي مانند برازش استاندارد، برازش نرمالشاخص کههنگامی
باشند، برازندگی مناسب  9/0لوئیس باالتر یا مساوي  -کري منتال و ضریب تاکرشده، برازش ایننرمال
، 91/0ها در مدل این پژوهش به ترتیب برابر با ، این شاخص3جدول شود. بر اساس می تأییدمدل 

ي مدل برازش داده شده، در پس از ارائه توضیح کامل درباره هستند. 93/0و  92/0، 0,93، 93/0، 91/0
 جداگانه بررسی گردید. صورتبههاي پژوهشی ، فرضیه2بر اساس شکل  ادامه،
 

 هاي پژوهشی ه) بررسی فرضیه
 0,523در بررسی فرضیه نخست پژوهش، این نتیجه به دست آمد که خرد داراي تأثیري مثبت به میزان 

معنادار است. بر این اساس، فرضیه نخست این پژوهش  0,001بر شادکامی معلمان است که در سطح 
 گردید. تأیید

بر شادکامی  0,23بررسی فرضیه دوم پژوهش نشان داد که بخشش داراي تأثیري مثبت به میزان 
؛ گرددمی تأییدبنابراین، فرضیه دوم این پژوهش نیز ؛ معنادار است 0,002معلمان است که در سطح 

 رو پس از برازش به شکل زیر نشان داده شده است:بنابراین، مدل مفهومی پژوهش پیش
 

1 . comparative fitness index (CFI)  
2 . parsimony Comparative fitness index (PCFI) 
3 . incremental fitness index (IFI) 
4 . tucker-Lewis coefficient (TLI) 
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 : ضرایب استاندارد مدل تبیین شادکامی بر اساس خرد و بخشش3شکل 

 
 

 
 

 

 

 
 

مجموع اثرات منفرد و تعاملی دو متغیر شده مشخص شد که هاي آماري انجاماساس محاسبه بر
درصد  35توانند بینی میدهد این دو متغیر پیشدرصد است که نشان می 35خرد و بخشش برابر با 

 بینی نمایند.از تغییرات شادکامی را پیش
 

 گیريبحث و نتیجه
بخشش بود که بر اساس یک  وخرد  اساس ی معلمان برشادکام مدل تبیین حاضر، پژوهش هدف

 بر مبنی پژوهش، اوّل همبستگی بر پایه مدل معادالت ساختاري انجام گردید. فرضیه - پژوهش توصیفی
هرچه میزان خرد در معلمان باالتر  اساس، این بر. )2گردید (شکل  تأیید شادکامی معلمان بر خرد تأثیر

 )،2000( 2آردلت)، 1995( 1ککس پژوهش نتایج با یافته یز باالتر است. اینباشد، میزان شادکامی آنان ن
 2بوزو و 1) و برهان2017( 5، آردلت و اورول4)، شی2015( 3)، آردلت و ادواردز2000فرانکل (

1 . Kekes 
2 . Ardelt 
3 . Edwards 
4 . Shi 
5 . Orwoll 

 خرد

 بخشش

 شادکامی

0,53 

0,27 
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 5)، باس2000( 4)، براگمن1997( 3نتایج پژوهش وینک و هلسون کهدرحالی. است خوان) هم2017(
) ناهمخوان با این 2007( 8) و نف، رود و کیرکپاتریک2004( 7)، امیر2003( 6یلتز)، کانرمن و ب2004(

رسان براي ها، خرد یک عامل یاريکه بر اساس پژوهش گفت توانمی یافته این تبیین یافته است. در
 10وینک؛ 2000 9(برگمن،کسانی است که به هر نحوي در جامعه از نظر اقتصادي دچار مشکل هستند 

-نرم می وپنجهدستهاست با دغدغه معیشت و مشکالت مالی و معلمان نیز سال )1997، 11و هلسون

ها و هاي نداشتنداشتن مدارك تحصیلی باال هنوز اندر خم کوچه باوجوداز سویی، این گروه  کنند.
 منابع کمتري براي رضایت و خوشبختی در محیط کهدرحالیها با تنگناهاي مالی رویارو بوده و نبودن

تواند کمک شایانی به یک اهرم کلیدي می عنوانبهخارجی براي این گروه برجسته وجود دارد، خرد، 
اند در شرایط زندگی واقعی نامطلوب شواهد تجربی نشان داده کهاینافزایش شادکامی آنان نماید. کما 

(آردلت و  است شادکامی کنندهبینیخرد بهترین پیش)، اقتصادي نامناسبو وضعیت  (محیط فیزیکی
 و زندگی خارجی کیفیت اگرکند که ) بیان می2000این گفته، آردلت ( تأییددر . )2017، 12اورول
الزم  شادکامی برايوجود خرد  در دسترس نباشد، الزم زندگی منابع دچار نقصان باشند و زندگی نتایج

بط است (سیکزنتمیهالی و مرتبا نشاط و شادکامی افراد  ذاتی طوربه خرد است. افزون بر این، رشد
 زندگی ةدربار عمیق کردن درنگ و تأمل که کندمی استدالل) 2003( 14مارینوف). 2005، 13ناکامورا

 گسترش زندگی رویدادهاي با کارآمدتر رویارویی براي را خویش خرد تا کندمی کمک مردم به

1 . Borhan 
2 . Bozo 
3 . Wink and Helson  
4 . Brugman  
5 . Buss  
6 . Kunzmann and Baltes  
7 . Amir  
8 . Neff, Rude & Kirkpatrick  
9 . Brugman 
10 . Wink 
11 . Helson 
12 . Orwoll 
13 . Csikszentmihalyi & Nakamura  
14 . Marinoff   
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-ته صحه نهادند که خرد پایه) نیز در مطالعات خود بر این گف2003) و آردلت (2005( 1لورسون .دهند

 معنوي ارزش نوعی خرد، ،)2005 و 1997( آردلت دیدگاه اساس اي براي افزایش شادکامی است. بر
 ناامیدي برابر در) من( ایگو یکپارچگی کسب و اجتماعی روانی هايبحران وفصلحل از پس که است

 و دانندمی خوب را زندگی هايسختی و هابحران با مقابله درست هايشیوه دانا افراد. آیدمی دست به
) 2007( همکاران و ناف دیگر، تبیینی در دارندمی نگه دشوار شرایط در حتی را خود عاطفی بهزیستی
 بنابراین و دارد همبستگی خرد ابعاد و شادکامی سازه دو هر با مثبت طوربه کنجکاوي که دریافتند

 و خرد میان رابطه گرتبیین شخصیتی هايویژگی ردیگ کنار در شخصیتی ویژگی این که است ممکن
ساز تواند زمینه، آزمون این فرضیه نشان داد که خرد عاملی است که میرفتههمروي .باشدمی شادکا

 افزایش شادکامی در زندگی معلمان باشد.
. )2قرار گرفت (شکل  تأییدمورد  شادکامی معلمان بر بخشش تأثیر بر مبنی پژوهش، دوم فرضیه

 هرچه میزان بخشش در معلمان بیشتر باشد، سطح شادکامی آنان نیز باالتر خواهد بود. این اساس، این بر
 و توسیانت)، 2005)، تامپسون (2001( 2)، اینرایت و فیتزگیبونز2000فینچام ( پژوهش نتایج با یافته

-ت. در تبیین این یافته می) همخوان اس2014( 4و مالونه، میر، تارلتون و همکاران) 2008( 3یورگنسون

توان گفت که هر فرد با بخشیدن دیگران قادر به غلبه بر اثرات منفی عواطف خود و این باعث مثبت 
). همچنین، افراد بخشنده 2000شود (فینچام، شدن روابط خود با دیگران شود که به شادکامی منجر می

ها و خطاهاي خود و دیگران، ش اشتباهتوجهی به افکار و احساسات منفی، درك و پذیربه سبب کم
هاي منفی ثابت، کسب انتقادپذیري باال، نداشتن ناراحتی و کینه پایدار نسبت به دیگران، نزدن برچسب

زمینه داشتن یک زندگی  کنترلغیرقابل آرامش پس از بروز نامالیمات و پذیرش رویدادهاي نامطلوبِ
توانایی تبدیل احساسات منفی نسبت به  عنوانبهبخشش ین، مندانه را دارند. افزون بر اشاد و رضایت

که  گونههمانانجامد؛ طرف یا مثبت، به شادکامی بیشتر میها به احساسات بیخود، دیگران و موقعیت
قدرت بخشندگی با افسردگی پایین، خشم و اضطراب اندك و کند: داشتن ) بیان می2005تامپسون (

1 . Levenson  
2 . Enright and Fitzgibbons  
3 . Toussaint & Jorgensen 
4 . Malone,  Meyer, Tarlton, Wasielewski, Reuben, West & Mitchell 
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 شواهد ،)2001( فیتزگیبونز و اینرایت مطالعات اساس همچنین، بر .رضایت زندگی باال مرتبط است
 و توسیانت و دارد وجود بخشنده افراد در روانی و عاطفی هايسودمندي وجود براي نیرومندي

 بخشندگی بین معناداري و مثبت همبستگی که اندداده نشان نیز) 2006( 1اورکات و) 2008( یورگنسون
 و استرس با مرتبط منفی احساسات است ممکن بخشش زیرا دارد، وجود انیرو بهزیستی هايمؤلفه و

، بر اساس نتایج رفتههمرويگردد.  هویدا شادکامی افزایش ۀزمین و دهد کاهش را عاطفی هايعارضه
در کنار دیگر عوامل  تواندسطحی بسیار باال می در توان استنتاج کرد که بخششآزمون این فرضیه می

 فزایش شادکامی در معلمان و افراد جامعه باشد.ساز ازمینه
هاي گردآوري اطالعات مانند هاي این پژوهش عدم استفاده از دیگر راهاز جمله محدودیت

مصاحبه بود که دلیل آن بیشتر به سبب عدم همکاري معلمان در خارج ساعات اداري و کاري بود. 
که داراي شرایط بسیار خاصی هستند، امکان  به دلیل تمرکز این پژوهش بر جامعه معلمان همچنین،

بر اساس  تعمیم نتایج به جوامع دیگر (مانند دانشجویان و دیگر کارمندان) باید با احتیاط صورت گیرد.
شود که با در سطح کالن پیشنهاد می وپرورشآموزشاز این پژوهش به مدیران  آمدهدستبهنتایج 

، تفکر و درك مسائل واقعی زندگی از راه تأمل يسوبهمان مناسب براي سوق دادن معل ۀایجاد زمین
هاي کارگاهی، موجبات پرورش خرد و به دنبال آن، پیامدهاي مثبت هاي ضمن خدمت و کالسبرنامه
مانند شادکامی و رضایت از زندگی را فراهم آورند. همچنین، به دیگر پژوهشگران  شناختیروان

 ه شناسایی دیگر عوامل اثرگذار بر شادکامی بپردازند.شود که تالش کنند تا بپیشنهاد می
 

 تعارض منافع
-یچ گونه تضاد منافعی گزارش نکردهمسائل اخالقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هۀ ر این پژوهش همد
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