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Abstract 

Background & Aim: Adolescence is a very sensitive and important stage and has several 

unique features. This study aimed to evaluate the effect of gratitude training on empathy and 

communication skills of female adolescents. 

Materials & Methods: This experimental research was performed using a pre-test and post-

test research design with a control group. The statistical population included 3258 eighth-

grade female students in Rasht, Iran in the academic year of 2019-2020. In total, 40 

individuals were selected and randomly divided into two test and control groups. Data were 

collected using the communication skills questionnaire by Quinn Dam (2004), the empathy 

questionnaire by Juliff & Farrington (2006), and Emmons & McCullough’s appreciation 

training questionnaire (2003). Moreover, data analysis was performed using a multivariate 

analysis of covariance. 

Results: In this study, the results were indicative of the effectiveness of gratitude training on 

improved empathy and communication skills of female adolescents (P<0.001). 

Conclusion: According to the results of the study, empathy and communication skills are 

among the unique features of adolescents, which can be improved by gratitude training. 
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 نوجوان دختران یارتباط هایو مهارت یبر همدل یآموزش قدردان یاثربخش یبررس

 
  2ینوشر ، فرزانه رنجبر*2برادران دی، مج1پور یدامآرزو 

 .رانیرشت، ا ه،ینور آستانه اشرف امیدانشگاه پ ،یعموم شناسیارشد روان یکارشناس یدانشجو. 1

 .رانیرشت، ا ه،ینور آستانه اشرف امیدانشگاه پ ،شناسیگروه روان اریاستاد. 2

 29806922100تلفن: ، psycho-2000mb@yahoo.comایمیل: ، نبرادرا دیمج نویسنده مسئول:

 22/11/1933: پذیرش تاریخ    22/12/1932 :دریافت تاریخ

  چکیده

 یپژوهش بررس نی. هدف ااستفرد  منحصربه هاییژگیو یاست که دارا یتیحساس و بااهم اریدوره بس ینوجوان :زمینه و هدف

 دختران نوجوان بود. یارتباط هایو مهارت یبر همدل یآموزش قدردان یاثربخش

 جامعه. شد انجام کنترل گروه با آزمونپس –آزمونشیپ یو طرح پژوهش یشیپژوهش به روش آزما نیا ها:مواد و روش

 هاآن نیبود که از ب 1932-33 یلیهشتم شهر رشت در سال تحص هپای دختر آموزاناز دانش 9222پژوهش شامل تعداد  آماری

 از ها،داده آوریجمع یشدند. برا میو کنترل تقس شیآزمابه دو گروه  ینفر انتخاب و به صورت تصادف 01به تعداد  اینمونه

 و مک مونزیا ی( و آموزش قدردان2112) نگتونیو فار فیجول ی( و همدل2110) دامنیکوئ یارتباط هایمهارت هایپرسشنامه

 شدند. لیو تحل هیتجز یریچندمتغ انسیکووار لیپژوهش با تحل هایاستفاده شد. داده( 2119) کالوگ

 (>111/1Pدختران نوجوان اثرگذار است ) یارتباط هایو مهارت یهمدل شیبر افزا ینشان داد که آموزش قدردان جینتا: ها یافته

 هاییژگیاز و یارتباط هایو مهارت یکرد که همدل یرگیجهینت توانیپژوهش م نیا هایافتهی جیبر اساس نتا: گیرییجهنت 

 مؤثر است. یاستفاده از آموزش قدردان هایژگیو نیا شیافزا یو برا باشدیمنحصر به فرد در نوجوانان م

 یارتباط هایمهارت ،یهمدل ،یآموزش قدردان :یدیکل ه های واژ

 

 مقدمه

دوران نوجوانی مقطع بسیار حساسی از زندگی فرد 

است که در آن نوجوان با تغییر گسترده شناختی و 

دوران در  Ericssonرو است. به عقیده  ساختاری روبه

پردازند و  نوجوانی، کودکان به کشف استقالل خود می

که هایی  (. آن1کنند ) دیگر، خود را حس می عبارت به

تشویق و پشتیبانی مناسبی  های شخصی، از طریق کاوش

دریافت کنند، این مرحله را با حس استقالل و کنترل و 

گذارند؛ و  نیز حسی قوی نسبت به خود پشت سر می

که نسبت به باورها و تمایالت خود نامطمئن کسانی 

گشته  بمانند، درباره خود و آینده نیز نامطمئن و گم

مده معتقد است تکلیف ع Ericsson(. 2خواهند بود )

نوجوان کسب هویت است؛ یعنی یافتن پاسخی به این 

بحران وی « کنم؟ چه می»و « من که هستم؟»دو سؤال: 

نامید و آن را بخش  بحران هویت این دوره را

اجتماعی دانست. او  -ناپذیر رشد سالم روانی جدایی

دانست،  ییمعتقد است این دوره را باید دوره نقش آزما

ای که فرد ممکن است برای شکل دادن به مفهوم  دوره

ای از خود، رفتارها، عقاید و عالیق گوناگونی  یکپارچه

که کودک به رشد یافتگی  را امتحان کند. از وقتی

کنند.  رسد، خانواده نقش کلیدی ایفا می اجتماعی می

هایی که والدین در  و روش یهای فرزند پرور شیوه

کنند، بر تحول رشد  زندان خود اعمال میبرخورد با فر

ها تأثیر بسزایی  روانی و اجتماعی و سالمت روان آن

(. الگوها و رفتارهای درست والدین و نوع 9دارد )

تواند منجر  تربیت و حضور یا عدم حضور والدین می
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شناختی کودک و  در تحول روان به ایجاد اخالل

کالت نوجوان شده و در آینده منجر به بروز مش

رفتاری، هیجانی و شخصیتی شده و در نتیجه بهزیستی 

 (.0شناختی آنان در معرض خطر قرار گیرد ) روان

توان به از جمله نیازهای ضروری برای نوجوانان می

اشاره کرد. این مهارت به عنوان  های ارتباطیمهارت

های اجتماعی در یک الگوی سه مجموعه مهارت

های دریافت، مهارتهای ای شامل؛ مهارتمرحله

است.  رسانی یا پاسخهای پیامو مهارت پردازش

ها و های معموالً به توجه و درک دقیق پیاممهارت

های گوناگون مربوط های اجتماعی در موقعیتمحرک

است. ارزیابی و تجزیه و تحلیل پیام دریافت شده و 

یافتن پاسخ مناسب برای دادن بازخورد مناسب، به 

و باالخره انتخاب ابزار،  گردد یش برممرحله پرداز

 حاالت، کلمات و چگونگی ارائه بازخورد و پاسخ پیام

رسانی یا پاسخ مربوط دریافت شده به مرحله پیام

های ارتباطی، هر (. با این تعبیر از مهارت2) شود یم

آموزان در فرایند رشد اجتماعی خویش، یک از دانش

دهای خود و برای پیشرفت و شکوفاسازی استعدا

سازگاری مطلوب با محیط و اطرافیان، نیازمند کسب 

آموزی در های ارتباطی هستند. این مهارتمهارت

شود و به فرایند اجتماعی شدن، از خانواده آغاز می

فراخور رشد و سن افراد، در مدرسه و اجتماع شکل 

گیرد. در این میان نقش مدرسه و همساالن بیش از می

 (.2)همه مشهود است 

نیز در  عالوه بر متغیرهای شرح باال، مطالعه همدلی

شناسان قرار دارد. واژه دوره نوجوانی مورد توجه روان

 Titchenerبه وسیله  1321همدلی نخستین بار در دهه 

شناس آمریکایی و برای اشاره به تقلید حرکتی روان

ساله پس از مشاهده  1مشاهده شده در یک کودک 

دیگر به کار گرفته شد. منظور از آشفتگی در کودک 

ها و افکار همدلی، سائق و توانایی فهم حاالت، هیجان

های متناسب و ها با هیجاندهی به آندیگران و پاسخ

همخوان یا به عبارتی توانایی سهیم شدن در 

دیگران و گرایش به تجربه نیابتی حاالت  یها احساس

توانمندی (. در ظاهر قابلیت و 7ها است )هیجانی آن

همدلی در متمایز ساختن افرادی که در رفتار 

شود، نقش مهم بازی درگیر شده یا نمی دوستانه نوع

ادراک  گونه یننوجوان همدل ا که یهنگام. کند یم

کند که فرد دیگری ناراحت است، در نتیجه همدلی می

کند. نشان دادن آشفتگی خود، آن ناراحتی را تجربه می

ها ماهه دیده شده است. انسان 12دیگران در کودکان 

به لحاظ همدلی، تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند 

(. افراد همدل افزون بر احساس آشفتگی دیگران 2)

( دارا بودن 1دارای سه ویژگی دیگر نیز هستند؛ 

احساس همدالنه؛ احساس نوعی نگرانی و دغدغه خاطر 

ایی ( محاوره درونی؛ توان2نسبت به نیازهای دیگران، 

( احساس همدلی 9گذاردن خود جای دیگران و 

خیالی؛ افرادی که در این ابعاد از همدلی باالیی 

ها برخوردارند هنگامی که فردی که در اطراف آن

شود پاسخ عاطفی و هیجانی نشان دچار مشکل می

 آیند یو به دنبال آن درصدد رفع آن مشکل برم دهند یم

ل زندگی و (. در واقع نوجوان همدل در قبا3)

دوستی و همیاری نشان اطرافیان خود، نوع یها احساس

بنابراین درک و فهم وضعیت عاطفی دیگران ؛ دهدمی

به عنوان یکی از مراحل مهم در فرایند پردازش 

 جامعه پسندتواند منجر به انجام رفتارهای اطالعات، می

 (.11شود )

برای بهبود و تقویت هر یک از متغیرهای شرح باال، 

راهکارهای گوناگونی وجود دارد. در این زمینه یکی 

از مداخالت آموزشی مهم و پرکاربرد که در حوزه 

شناسی مطرح است، آموزش قدردانی است. این روان

سپاسگزاری تعریف  یا بزرگواری سپاس، واژه به معنای

این واژه بر مهربانی،  مشتقات ریشه التین شود. همهمی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jn
m

p.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             3 / 11

https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-313-en.html


 ...یبر همدل یآموزش قدردان یاثربخش یبررس

 9911 تابستان ،اول شماره ،ششم دوره پیراپزشکی، و مامایی پرستاری، فصلنامه 05

 

دارند.  داللت هدیه گرفتنو  دادن سخاوت، هدیه

 عاطفی و حالت شناختی یک شناسیدر روان قدردانی

که  ادراک همراه است این است. این حالت اغلب با

 را آن یا آن نبوده سزاوار که کرده دریافت فرد منفعتی

 به دلیل نیات بلکه این منفعت نیاورده است، دست به

 (.11است ) رسیده دیگری به او خوب فرد

 Emmons & McCullough شناختی  در تبیین

در وضعیت  که پردازند یموضوع م این به قدردانی

و  به دلیل رفاه دیگران که را هاییتالش قدردانی، ما

 آوریم؛ به عبارتبه یاد می دهند،می انجام بهزیستی ما

 و خوبی که گیرندة خیر کنیمدیگر، ما تصدیق می

به  و قصد رویاز  را نیکی آن فرد خیّر و ایمبوده

 (. افراد12داده است ) انجام عمدی برای ما صورت

رفتار سودمند  خود قدردانی ابراز قدردان برای

این  و با گذشت زمان کنندمی را ابراز اجتماعی

و  افزایش باعث توانندمی اجتماعی سودمند رفتارهای

 شوند. به عالوه، قدردانی فرد روابط اجتماعی ارتقای

 کند. ازمی کمک اجتماعی در روابط اعتمادبه ایجاد 

 قدردانی، دستیابی به عدالت آثار از یکی دیگر طرف

 بر اجتماعی انسان ارتباط و رفتار اجتماعی است. اگر

عدالت اجتماعی  به دستیابی باشد، استوار شناسیحق

های (. در همین رابطه پژوهش19شود )می میسر

و همکاران  مختلفی صورت گرفته است. آذرگون

پس از تعدیل  ( در پژوهشی نتیجه گرفتند که1937)

آزمون، تفاوت میانگین نمرات شادی و امید در پیش

گروه کنترل و آزمایش معنادار بود و گروه آزمایش 

پس از دریافت آموزش قدردانی، شادی و امید بیشتری 

 ( در پژوهشی2117) Lee نی(. همچن10را نشان دادند )

دانشجویانی که آموزش قدردانی را  نتیجه گرفت که؛

نفس و شادی باالتری را  دریافت کرده بودند، عزت

با توجه به مطالب شرح باال در این (. 12تجربه کردند )

پژوهش هم این سؤال مطرح است که آیا آموزش 

های ارتباطی نوجوانان قدردانی بر همدلی و مهارت

 تأثیر دارد؟

 هامواد و روش

از نوع آزمایشی و طرح پژوهشی  پژوهشروش این 

در این آزمون با گروه کنترل بود. پس -آزمونپیش

آموزان دختر پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه دانش

بود.  1932-33پایه هشتم شهر رشت در سال تحصیلی 

برابر آمار دریافتی از کارشناسی طرح و برنامه اداره کل 

آموزان انشآموزش و پرورش استان گیالن تعداد این د

نفر  21نفر ) 01نفر بود. نمونه این تحقیق شامل  9222

 نفر در گروه کنترل( از دانش 21در گروه آزمایش و 

آموزان دختر پایه هشتم مدرسه غیرانتفاعی نخبگان 

رشت در  1گیالن مستقر در آموزش و پرورش ناحیه 

در این پژوهش برای بود.  1932-33سال تحصیلی 

گیری تصادفی ا از روش نمونههانتخاب آزمودنی

به صورت تصادفی  کنندگان شرکتو نیز استفاده شد 

در در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. 

شود به هایی که به صورت آزمایشی انجام میپژوهش

ها در مطالعه و نیز دلیل حضور بدون سوگیری آزمودنی

های ها در گروهبه خاطر توزیع بدون سوگیری آزمودنی

گیری تصادفی استفاده آزمایش و کنترل، از روش نمونه

های آوری دادهشود. در این پژوهش برای جمعمی

 های شرح زیر استفاده شد:مورد نیاز از پرسشنامه

این پرسشنامه توسط  های ارتباطی:پرسشنامه مهارت

Queendom (2110 ساخته شده و از )سؤال در  90

(، 2(، بندرت )1)ای شامل؛ هرگز درجه 0طیف 

( تشکیل شده است. این 0( و اکثر اوقات )9) یگاه گاه

توانایی دریافت  نامه دارای پنج خرده مؤلفه شاملپرسش

و ارسال پیام، کنترل عاطفی، مهارت گوش دادن، بینش 

 نسبت به فرآیند ارتباط و ارتباط توأم با قاطعیت است.

 23/1اخ پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونب

و  االسالمیشیخ ینچن هم (.12شده بود )گزارش 
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( در پژوهشی پایایی پرسشنامه مذکور 1932)همکاران 

اند محاسبه کرده 73/1را با استفاده از آلفای کرونباخ 

(17.) 

 & Jolliffe: این پرسشنامه توسطپرسشنامه همدلی

Farrington (2112 ساخته شده و دارای )سؤال  21

پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس شامل؛ است. این 

-هیجانی و شناختی است. هر یک از آزمودنی -عاطفی

تا  1میزان موافقت خود را بر اساس شدت درجه از  ها

کمترین شدت مخالفت و  1زند. پاسخ عالمت می 2

در نیز بیشترین شدت موافقت است.  2پاسخ 

برای کل Jolliffe & Farrington (2112 )مطالعه

و برای  27/1مقیاس ضریب آلفای کرونباخ 

 70/1و شناختی  22/1هیجانی  -مقیاس عاطفی خرده

(. همچنین در تحقیق گلستانی و 12گزارش شده است )

های آلفای ( پایایی کل مقیاس به روش1932همکاران )

 (.13به دست آمد ) 29/1کرونباخ به میزان 

 3در  آموزش مبتنی بر قدردانی پکیج آموزش قدردانی:

دقیقه( به شیوه گروهی برای گروه  31جلسه )هر جلسه 

آزمایش اجرا شد. این بسته آموزشی با استفاده از 

 Emmons & McCulloughهای پیشنهادی روش

های متون دینی و ادبی و بر اساس رهیافت( 2119)

فرهنگ ایرانی در خصوص قدردانی طراحی شده است. 

پژوهش قمرانی، کج بسته آموزشی قدردانی در  ییکارا

از طریق یک مطالعه مقدماتی ( 1923)و همکاران  باف

انتخاب نفر که به صورت تصادفی  91و اجرا بر روی 

ها شده بودند، بررسی شد. بدین منظور، آزمودنی

 Emmonsپرسشنامه قدردانی صفتی فرم شش سؤالی 

& McCullough (2119 ) پیش از  -1دو نوبت؛ را در

پس  -2آزمون( و آموزشی قدردانی )پیشاجرای بسته 

. آزمون( تکمیل کردنداز اجرای بسته آموزشی )پس

 خالصه جلسات در جدول شرح زیر ارائه شده است.

 : خالصه جلسات آموزشی مبتنی بر قدردانی1جدول شماره 

 مدت اجرا موضوع جلسه جلسه

 دقیقه 31 آشنایی و طرح کلیات اول

 دقیقه 31 های افراد قدرشناسهای قدردانی و ویژگیآموزش حوزه دوم

 دقیقه 31 های ابراز قدردانیها و روشآموزش سبک سوم

 دقیقه 31 کنندگان به خودشناسی و بررسی شخصیت خود ترغیب شرکت چهارم

 دقیقه 31 های قدردانیآموزش نوشتن نامه پنجم

 دقیقه 31 های قدردانیبازخوانی نامه ششم

 دقیقه 31 یروبرکتآموزش روش ثبت و یادداشت روزانه حوادث مبتنی بر خ هفتم

 دقیقه 31 یروبرکتکنندگان در خصوص ثبت حوادث پر خ ارائه گزارش و تجربیات شرکت هشتم

 دقیقه 31 ها در زندگی روزمرهروش یریکارگ بندی و ارائه راهکارهایی برای حفظ و بهجمع نهم

 

های این پژوهش در بخش توصیفی با استفاده از داده

و انحراف استاندارد انجام شد. در بخش  نمیانگی

ها از استنباطی نیز ابتدا برای بررسی نرمال بودن داده

ها داده که ییویلک استفاده شد. ازآنجا -آزمون شاپیرو

آزمون تحلیل ز آماری ا وتحلیل یهنرمال بودند برای تجز

 انجام شد.  12/1کوواریانس با سطح معناداری 

 نسخه SPSSافزار کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم

 گردید. وتحلیل یهتجز 20

 هایافته

از بین جمعیت نمونه، کمترین فراوانی در این مطالعه 

مربوط به سال سن  12نفر دارای  2ها با تعداد آزمودنی

ها نیز با تعداد گروه کنترل و بیشترین فراوانی آزمودنی
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سال سن مربوط به گروه کنترل بود.  10نفر دارای  12

نفر  9ها با تعداد همچنین کمترین فراوانی آزمودنی

نفر و بیشتر مربوط به  2دارای تعداد اعضای خانواده 

نفر  2ها نیز با تعداد گروه کنترل و بیشترین فراوانی آن

نفری مربوط به گروه کنترل  9دارای اعضای خانواده 

ها با تعداد بود. از سوی دیگر کمترین فراوانی آزمودنی

تر مربوط نفر دارای مادران با تحصیالت دیپلم و پایین 2

ها نیز با به گروه آزمایش و بیشترین فراوانی آزمودنی

ط نفر دارای مادران با تحصیالت لیسانس مربو 7تعداد 

که کمترین فراوانی به گروه آزمایش بود. ضمن این

نفر دارای پدران با تحصیالت  2ها با تعداد آزمودنی

تر مربوط به گروه کنترل و بیشترین دیپلم و پایین

نفر دارای پدران با  7ها نیز با تعداد فراوانی آزمودنی

باالتر مربوط به گروه کنترل  و یسانسل تحصیالت فوق

.بود

 
 : نتایج میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش2شماره جدول 

 

 متغیرها

 

 هاگروه

 آزمون پس آزمون پیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 

 های ارتباطیمهارت

 17/2 22/27 01/9 29/93 آزمایش

 10/2 20/97 22/0 22/99 کنترل

 

 توانایی دریافت و ارسال پیام

 12/1 02/19 22/1 11/11 آزمایش

 02/1 13/11 72/1 19/3 کنترل

 

 کنترل عاطفی

 92/1 02/19 92/1 19/11 آزمایش

 72/1 12/3 23/1 22/3 کنترل

 

 مهارت گوش دادن

 17/1 77/11 71/1 17/7 آزمایش

 22/1 72/2 39/1 92/2 کنترل

 

 بینش نسبت به فرایند ارتباط

 92/1 12/3 22/1 12/2 آزمایش

 29/1 92/2 71/1 12/2 کنترل

 

 ارتباط توأم با قاطعیت

 22/1 11/11 32/1 10/2 آزمایش

 03/1 23/2 22/1 17/0 کنترل

 

 همدلی

 22/2 71/71 12/2 07/01 آزمایش

 12/2 72/02 11/7 11/01 کنترل

 

 هیجانی -عاطفی

 03/9 11/92 22/9 01/13 آزمایش

 13/9 12/21 11/0 20/21 کنترل

 

 شناختی

 01/9 71/92 21/9 17/21 آزمایش

 11/9 71/21 91/9 27/21 کنترل

 

دهد که؛ میانگین نمرات  نشان می 2های جدول  یافته

-های آزمایش در هر دو متغیر مهارتآزمون گروه پس

ها، های آنهای ارتباطی و همدلی و نیز در خرده مؤلفه

مذکور افزایش یافته آزمون متغیرهای  نسبت به پیش

 است.

قبل از استفاده از آزمون تحلیل استنباطی تحلیل 

های آن اقدام کوواریانس، نسبت به بررسی مفروضه

های شد؛ بنابراین ابتدا وضعیت نرمال بودن توزیع داده

 -نتیجه آزمون نشان داد که مقدار شاپیروبررسی شد. 

ه بود ک 12/1تر از  ویلک برای هر دو متغیر بزرگ
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به منظور ها در بین متغیرها بود. دهنده توزیع داده نشان

بررسی مفروضه همگنی ماتریس واریانس و 

باکس انجام گرفت. نتایج این کوواریانس، آزمون ام

دار نبودن مقدار آزمون نشان داد با توجه به معنی

370/1 =p ،211/1( =171/7013 ،2)F  برای متغیر(

 p ،211/1 =(171/7013 ،2)F= 370/1همدلی( و 

های ارتباطی(، چون سطح هارت)برای متغیر م

به دست آمد، شرط  12/1از  تر بزرگ داری یمعن

کوواریانس برقرار بود.  -های واریانسهمگنی ماتریس

آزمون لوین جهت بررسی  Fهمچنین نتایج آماره 

 یها خطای متغیرها در گروه های یانسهمگنی وار

( و <122/1Pپژوهش برای متغیرهای همدلی )

نبود. این  دار ی( معن<120/1Pهای ارتباطی )مهارت

خطای این  های یانسدهنده همگنی وار نشان ها یافته

 ها بود. متغیرها در گروه

 یش همدلی دختران نوجوان: نتایج تحلیل کوواریانس جهت تعیین اثربخشی آموزش قدردانی بر افزا3جدول شماره 

منبع 

 تغییرات
 متغیر وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داری معنی

ضریب 

 اتا

توان 

 آماری

 223/1 321/1 122/1 222/221 112/2021 1 112/2021 همدلی گروه

 022/1 122/1 112/1 222/2 012/01 2 222/22 هیجانی -عاطفی گروه

 029/1 102/1 111/1 021/2 921/91 2 722/21 شناختی گروه

 029/1 102/1 111/1 021/2 921/91 2 722/21 شناختی گروه

 

دهد با  نشان می 9های جدول  طوری که داده همان

آزمون، بین نمره همدلی  کنترل نمرات پیش

(111/1P˂ ،222/221 =F  در دو  223/1و )اندازه اثر =

داری مشاهده شد؛  گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی

باعث افزایش نمره همدلی در آموزش قدردانی یعنی 

درصد  22شده و توانست  آزمون گروه آزمایش پس

توان  واریانس متغیر وابسته را تبیین کند؛ بنابراین می

افزایش همدلی دختران آموزش قدردانی در گفت 

های همدلی نوجوان مؤثر بود. این نتیجه در زیر مقیاس

 نیز مشاهده شد.
 های ارتباطی دختران نوجوان: نتایج تحلیل کوواریانس جهت تعیین اثربخشی آموزش قدردانی بر افزایش مهارت4جدول شماره 

منبع 

 تغییرات
 متغیر وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داری معنی

ضریب 

 اتا

توان 

 آماری

 272/1 227/22 111/1 227/22 232/1022 1 232/1022 های ارتباطیمهارت گروه

 321/1 010/1 111/1 122/3 227/223 2 990/023 توانایی دریافت و ارسال پیام گروه

 337/1 222/1 111/1 121/10 727/132 2 022/939 کنترل عاطفی گروه

 331/1 027/1 111/1 901/12 119/120 2 112/922 مهارت گوش دادن گروه

 311/1 920/1 119/1 192/7 939/29 2 722/122 بینش نسبت به فرایند ارتباط گروه

 312/1 927/1 119/1 223/7 232/27 2 122/172 ارتباط توأم با قاطعیت گروه

 

دهد با  نشان می 0های جدول  دادهطوری که  همان

های آزمون، بین نمره مهارت کنترل نمرات پیش

= اندازه  272/1و  111/1P˂ ،222/22 =Fارتباطی )

داری  اثر( در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی
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باعث افزایش نمره آموزش قدردانی مشاهده شد؛ یعنی 

ه شد آزمون گروه آزمایش های ارتباطی در پسمهارت

درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین  27و توانست 

آموزش قدردانی در توان گفت  کند؛ بنابراین می

ارتباطی دختران نوجوان مؤثر بود.  یها افزایش مهارت

های ارتباطی نیز های مهارتاین نتیجه در زیرمقیاس

 مشاهده شد.

 گیریبحث و نتیجه

قدردانی بررسی اثربخشی آموزش این مطالعه با هدف 

های ارتباطی دختران نوجوان انجام بر همدلی و مهارت

آموزش قدردانی بر افزایش نتایج نشان داد که شد. 

ان همدلی به عنوهمدلی دختران نوجوان اثرگذار بود. 

  ،اییـناک توـیان وـه عنـز بـنیو یژگی شخصیتی ویک 

هم افر ها یدهر از پدتوجه به بسیاای برزم را یط الاشر 

ه یدگادشتن به داتوجه از خاصی ع . همدلی نوکند یم

عاطفی  یها ادراک واکنشطریق د از ست. فران ایگرد

که  دهد ین منشاد خواز عاطفی  یها واکنش ان، یگرد

بط اری روابرقرر (. به منظو21همدلی گویند )آن به 

، شتهاگذان یگری دجاد را خو   نداباید بتود همدالنه فر

گر ابپرسد که د خوو از ببیند ن ناه آیدگار را از دموا

ای برزم الط شر؟ شتمداحساسی اچه دم بوی او جا

ه نگا، آبشناسدد را خود ست که فراین ری اچنین کا

هستند با    ضعیتی کهن ونیز با هماان را یگرتواند دمی

ها آنبه د و بپذیر هایشان یو توانمندضعفها م تما

توان گفت می در تبیین این یافته(. 21ام بگذرد )حترا

افراد همدل نسبت به دیگران مهربانی و رفتارهای 

اند و  ها برای دیگران حساسدهند. آنمراقبتی انجام می

شوند. افراد ها میدر مواقع آسیب دیدن، نگران آن

همدل هیجانات مثبتی نسبت به دیگران دارند )خنده، 

زدگی(، با دیگران تعامالت فیزیکی مثبتی لبخند، هیجان

ارند )همکاری، مشارکت، عاطفه(، تعامالت کالمی د

کنند )گوش کردن، تحسین، تشویق( و مثبت برقرار می

نسبت به تعامالت غیرکالمی )زبان بدن، حاالت چهره، 

وقتی (. از طرفی 22اند ) تن صدا، اشارات( نیز حساس

گیرند، نوجوانان در معرض آموزش قدردانی قرار می

دگی و ارتباط با سایر افراد کنند آن را در زنسعی می

بکار گیرند. همچنین حساس شدن به رفتارهای دیگران 

گیری و تالش برای پی بردن به ماهیت و شکل

شود که نوجوانان با فردی رفتارهای اطرافیان موجب می

زد احساس نزدیکی و همدلی که رفتاری از او سر می

-بیان می (1931(. در همین رابطه خدابخش )2نماید )

و شناسی زه روانحودر مهمی م همدلی مفهوکند 

ان، یگردحتی رانا   ن ازشدان ست نگردی ابین فرط تباار

ن میادر ز ـنیماهه و  ن دوازدهکادکون میادر حتی 

                                                 (. 29د )شومیه مشاهد   ها ینهو بوز ها یمونم

در بخش دیگری از این پژوهش نتایج نشان داد 

های ارتباطی دختران مهارت شیآموزش قدردانی برافزا

وندی و سپهدر همین رابطه نوجوان اثرگذار بود. 

 نیبآنچه در ارتباط کنند ( اظهار می1932همکاران )

تواند کند و میای ایفا مینقش عمده یفرد

تأثیرگذاری مطلوب والدین نسبت به  کننده لیتسه

فرزند باشد، نگرش مثبت والدین نسبت به فرزند است؛ 

بدین معنا که به فرزند به عنوان هدیه و امانت الهی و 

حتی به صرف انسان بودن باید ارج نهاد و بدون توجه 

به مشکالت و رفتارهای ناهنجار وی، او را به عنوان 

های بالقوه نایی و قابلیتگونه تواانسانی که دارای همه

(. با این نوع نگرش 20است نگریست و توجه کرد )

توان به او امکان داد تا آنچه هست باشد و احساسات می

واقعی خویش را بیان و ابراز کند. در حقیقت، نگرش 

مثبت شامل یک نوع عشق و عالقه انسانی به فرزند 

رسد می (. بنابراین، به نظر2عشق توأم با احترام است )

ترین مبنایی که در ارتباط مؤثر والدین با فرزندان مهم

کند، نگرش والدین نسبت به هستی، می ینیآفر نقش

خداوند، انسان، زندگی و جایگاه فرزند در مجموع 
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فرزند در هستی است. در واقع، رابطه والدین با جهان

درجه اول متأثر از نگرش والدین به جهان هستی و 

در تبیین این یافته (. 22ن است )جها بخش یهست

 ماند،می زنده ارتباط کمک به نوجوانانگفت  توان یم

آنان تا  و خوشبختی و سعادت یابد یرشد و تکامل م

دیگران بستگی  ها باآن رابطه چگونگی به زیادی حد

های (. نوجوانان در جریان برقراری مهارت12دارد )

ارتباط  فرایند و یفرد ینب هایارتباطی، درگیر تعامل

های متفاوتی را از خود نشان و مهارت شوندمی

 گوش های کالمی،ها مهارتترین آنکه مهم دهند یم

 یریکارگ به ها از(. آن12است ) و بازخورد دادن مؤثر

 ترغیب منظور به کالمی و غیرکالمی آگاهانه نمادهای

 کار، گوش دادن مؤثر، توانایی در انجام دیگران به

 و درک دیگران یا سؤاالت پیشنهادها، نظرات توجه به

نوجوانان هنگامی که بابت  (.11گیرند )ها بهره میآن

نمایند رفتارهای پسندیده دیگران اقدام به قدردانی می

و دیگران را  انگیزانند یتحسین و رضایت سایرین را برم

ها را پاسخ دهند. در کنند که قدردانی آنتشویق می

شوند که در مورد سایر مند میعالقه جریان این گفتگو

-موضوعات نیز گفتگویی داشته باشند؛ بنابراین مهارت

 (.10شود )ها ایجاد میهای ارتباطی بیشتری بین آن

توان هایی روبرو بود که میاین پژوهش با محدودیت

تغییرات  پیگیری عدمبه موارد زیر اشاره کرد: الف( 

نیمسال  طول در کم زمان دلیل به ناشی از آموزش

ها در آزمودنی دوباره کردندشواری جمع و تحصیلی

نداد.  را مطالعات پیگیری اجرای که اجازه پژوهش بود

 تحصیلی نیمسال پایان به شدن نزدیک دلیل ب( به

موجب شد کار  داشت که محدودیت زمانی وجود

 شود. به همین دلیل امکان انجام عجله با گیریآزمون

با گذاری باال وجود داشت. ج( نمرهو  اجرا در خطا

وجود تالش بسیار، پژوهشگر موفق به پیدا کردن 

پژوهشی که به طور مستقیم به این موضوع پرداخته 

ها به های پرسشنامهباشد، نشد. د( تعداد زیاد سؤال

طوالنی شدن زمان اجرای آن انجامید که بر مقدار دقت 

به منظور رفع تأثیر نبود. های شرکت کنندگان بیپاسخ

های یاد شده، پیشنهادهای زیر ارائه محدودیت

های بعدی به جهت آگاهی از در پژوهش( 1: گردد یم

( 2میزان پایداری نتایج، از آزمون پیگیری استفاده شود. 

هایی به چند ماه زمان نیاز از آنجایی که چنین پژوهش

دارد، به جهت جلوگیری از تداخل آن با برنامه 

آموزان، اجرای آن در پایان نیمسال دانشامتحانات 

به جهت اهمیت ( 9اوایل نیمسال تحصیلی انجام شود. 

سازی پیشینه مطالعاتی، موضوع قدردانی و غنی

نظیر آموزش و پرورش انجام چنین  ییها سازمان

( 0هایی را در اولویت انجام قرار دهند. پژوهش

متر تهیه های کهای استاندارد با تعداد سؤالپرسشنامه

ها دچار پرسشنامهها در هنگام تکمیل شود تا آزمودنی

( مشابه این پژوهش برای 2دقت نشوند. خستگی و بی

 آموزان مدارس دولتی نیز اجرا گردد.دانش

 تشکر و قدردانی

نامه کارشناسی ارشد با کد این مطالعه حاصل پایان

شناسی است. از در رشته روان 111710/1120تصویب 

ها که در انجام این پژوهش همکاری آزمودنی تمامی

 شود.داشتند، تشکر و قدردانی می
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