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  چکیده

 ارتباطی هایمهارت و همدلی بر قدردانی آموزش اثربخشهههی پژوهش این هدف: مقادمه 
 .  بود نوجوانان
 کنترل گروه با آزمون پس –آزمون پیش پژوهش طرح و آزمایشی روش به پژوهش این: روش
 هشههتم پایه دختر آموزان دانش از 3901 تعداد شههامل پژوهش آماری جامعه. شههد انجام

 نفر 49 تعداد به اینمونه هاآن بین از که بود 7361-66 تحصیلی سال در رشهت  شههرسهتان  
 آوریجمع برای. شههدند تقسههیم کنترل و آزمایش گروه دو به تصههادفی صههورت به و انتخاب
 و جولیف همدلی و( 9994) دام کوئین ارتباطی هایمهارت هایپرسهههشهههنامه از ها،داده

 هایداده. شههد اسههتفاده( 9993) کالوگ مک و ایمونز قدردانی آموزش و( 9999) فارینگتون
 .  شدند تحلیل و تجزیه چندمتغیری کوواریانس تحلیل با پژوهش
 هایمهارت و( ˂991/9P) همدلی افزایش بر قدردانی آموزش که داد نشههان نتایج: هاتافته

 .  (˂997/9P) است اثرگذار نوجوان دختران ارتباطی
 نوجوانی هدور که کرد گیرینتیجه توانمی پژوهش اینهای یافته نتایج اساس بر: گیرینتیجه
 این در و باشدمی فرد به منحصر هایویژگی دارای که اسهت  اهمیتی با و حسهاس  بسهیار  دوره
 . باشد مؤثر تواندمی قدردانی آموزش زمینه
 نوجوانان دختران ارتباطی، هایمهارت همدلی، قدردانی، آموزش: کلیدی کلما 
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Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to effectiveness of 
gratitude training on empathy and communication skills in 
adolescents girls.  
Method: This research was conducted through a pre-test and post-
test research design with a control group. The statistical 
population of the study consisted of 3258 female eighth-grade 
students in Rasht city in the academic year of 2019-2020, from 
which a sample of 40 was selected and randomly divided into 
experimental and control groups. For data collection, Quinn Dam 
(2004), Empathy Juliff & Farrington (2006), and Emmons & 
McCullough Appreciation Training Questionnaire (2) were used. 
The data were analyzed by multivariate analysis of covariance.  
Results: The results showed that gratitude training influenced 
female adolescents' empathy (P˂0. 028) and communication skills 
(P˂0. 001).  
Conclusion: According to the findings of this study, it can be 
concluded that adolescence is a very important and important 
period with unique characteristics. In this context, appreciation of 
training can be effective.  
Keywords: Gratitude training, Empathy, Communication skills, 
Adolescent girls 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1.  M.A. in Psychology, Payame Noor University of Astaneh Ashrafie, Rasht, Iran 

* Corresponding author:   arezoo.omidpoor@gmail.com 

2. Assistant Professor of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran 

3. Assistant Professor of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran 



  9911تابستان ، وهشتمسی شماره شناسی اجتماعی،های روانپژوهش

153 

 مقدمه
 ندگيز هایزمینه تمام در تقریباً افراد آن طي که است بزرگسالي به کودکي از گذار دوره 1نوجواني

 و تانوادگي روابط و اجتماعي هایمحیط شااناتتي، هایظرفیت بیولوژیکي، عملکرد جمله از تود
 دوران این در. (6019 ،6تامپسون و گرین بایلن،) کنندمي تجربه را توجهي قابل تغییرات همسانن

 نوجوانان دوره، این در و اساات بزرگسااانن هاینقش برای کودکان سااازیآماده فرهنگ، از هدف
. (6019 ،3سوپردی و دردیری زمروني، حسنا،) کرد تواهند تجربه را شاخصي  هویت سااتتن  روند
 طورهب نوجواني دوران در که ،است العمرمادام فرآیند یک هویت گیریشاکل  اریکساون،  نظر طبق

 شدر بلوغ، دوران در جسامي  تغییرات اثر در فشاار  افزایش این. گیردمي قرار توجه مورد ایفزاینده
 نینچ تأثیر تحت که نوجوانان. شودمي ایجاد اجتماعي انتظارات و اجتماعي هایفرصت و شناتتي
 شااغل، مانند) مختلف هایحوزه در تود دوباره تعریف درگیر ایفزاینده طوربه دارند، قرار عواملي
 اجتماعي فرهنگي هایچارچوب در روند این که داشت اظهار اریکسون. شوندمي( قومیت جنسیت،

 لین،مک دوسااالر،ون) گیردمي صااورت کنند،مي حمایت را نوجوانان که دیگر افراد با تعامل در و
 این از مهمي بخش پذیرد،مي تأثیر اجتماعي زمینه از نوجوان. (6060 ،4کالیمسترا و دنیسان  میوز،
 ایهانتقال و شخصي رشد نوجوان که است والدین فرزندپروری هایرو  اجتماعي، بافت و زمینه
 این در. (1398 باپیری، و عریضااي دوساات، نشاااط کالنتری،) کندمي تجربه آن در را تود زندگي
 نهمچنی و مهم افراد با اجتماعي تعامالت در موفقیت برای اجتماعي شااایسااتگي  انتقال، مرحله
 از نقل به ؛6011 ،2بلمور و کیلسن) است ضاروری  همساانن  با موفق روابط حفظ و ایجاد توانایي
 به توانمي نوجوانان برای ضااروری نیازهای جمله از بنابراین،. (6019 ،2کف و گولد هپ، ویرمن،
 که هستند هایيمهارت از دسته آن منزلهبه ارتباطي هایمهارت. کرد اشاره 7ارتباطي هایمهارت

 آن طي در افراد که فرایندی یعني شوند، فردیبین تعامالت درگیر توانندمي افراد هاآن واسطهبه

 یکدیگر با غیرکالمي و کالمي هایپیام مبادله طریق از را تود هایاحسااا  و افکار اطالعات،

 این با. (1397 همائي، و شاامشاایرگران از نقلبه ؛6008 دیکسااون، و هاریجي( گذارندمي میان در
 فتپیشر برای تویش، اجتماعي رشد فرایند در آموزاندانش از هریک ارتباطي، هایمهارت از تعبیر

 ایهمهارت کسب نیازمند اطرافیان، و محیط با مطلوب سازگاری و تود استعدادهای شکوفاسازی و
 درش فراتور به و شودمي آغاز تانواده از شدناجتماعي فرایند در آموزیمهارت این. هستند ارتباطي

 مهه از بیش همسانن و مدرسه نقش میان این در. گیردمي شکل اجتماع و مدرسه در افراد، سن و
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 زماني فردی،میان ارتباط برقراری. (6012، 1کلي-کول و ونن گوردون، دافي،) اساات مشااهود
 باید فرن دو حداقل و است تبادل یک ارتباط هر. باشند داشته تعامل هم با افراد که گیردمي صورت

 گیردمي لشک اجتماعي زندگي شیوه یکدیگر، با افراد تعامل جریان در و باشند داشته شرکت آن در
 . (1398 مقدم،ابوهاشمي و ابراهیمي دهستاني،)

. اردد قرار روانشااناسااان توجه مورد نوجواني دوره در نیز همدلي مطالعه که گفت باید همچنین
 دهش مشاهده حرکتي تقلید به اشاره برای و تیچنر وسیله به 1960 دهه در بار نخستین همدلي واژه
 لي،همد از منظور. شد گرفته کاربه دیگر کودک در آشفتگي مشاهده از پس ساله 1 کودک یک در

 متناسب هایهیجان با هاآن به دهيپاس  و دیگران افکار و هاهیجان حانت، فهم توانایي و سائق
 تينیاب تجربه به گرایش و دیگران هایاحسااا  در شاادن سااهیم توانایي عبارتي به یا همخوان و

: شودمي اصلي بُعد دو شامل همدلي. (6017 ،6میوز و هاوک لیسا،وان) اسات  هاآن هیجاني حانت
 سااهیم شااامل عاطفي مؤلفه. (6012 همکاران، و 3ورهوفسااتد) شااناتتي همدلي و عاطفي همدلي
 طرف از. (6009 ،4سالمیوالي و بالسیو،دی کاراویتا،) است دیگران عواطف و احسااساات   در شادن 
 وی احساسات و افکار درک و دیگر شاخص  دیدگاه نظرگرفتن در توانایي شاناتتي،  همدلي دیگر،
 در که افرادی ساتتن متمایز در همدلي توانمندی و قابلیت. (6012 همکاران، و ورهوفساتد ) اسات 
 مدله نوجوان که هنگامي. کندمي بازی مهمي نقش شوند،نمي یا شاده  درگیر دوساتانه  نوع رفتار
 بهتجر را ناراحتي آن تود، همدلي نتیجه در اساات، ناراحت دیگری فرد که کندمي ادراک گونه این
 سااایر نظیر البته و اساات شااده دیده ماهه 16 کودکان در دیگران آشاافتگي دادن نشااان. کندمي

. (1392 امیری، و محمدی) دارند یکدیگر با چشمگیری تفاوت همدلي لحاظ به هاانسان ها،شاتص
 بودن دارا( 1 هستند؛ نیز دیگر ویژگي ساه  دارای دیگران آشافتگي  احساا   بر افزون همدل افراد

 محاوره( 6 دیگران، نیازهای به نساابت تاطر دغدغه و نگراني نوعي احسااا  همدننه؛ احسااا 
 از ابعاد این در که افرادی تیالي؛ همدلي احسااا ( 3 و دیگران جای تود گذاردن توانایي دروني؛
 يعاطف پاس  شودمي مشکل دچارها آن اطراف در که فردی که هنگامي برتوردارند بانیي همدلي

 همدل نوجوان واقع در. آیندمي بر مشکل آن رفع صدد در آن تعاقب در و دهندمي نشان هیجاني و
 و درک بنابراین. دهدمي نشان همیاری و دوستي نوع تود اطرافیان هایاحسا  و زندگي قبال در

 تواندمي اطالعات، پرداز  فرایند در مهم مراحل از یکي عنوان به دیگران عاطفي وضااعیت فهم
 از بساایاری ریشااه همدلي. (6012 ،2لیبرمن و مورلي) شااود پسااند جامعه رفتارهای انجام به منجر

 کمک و حمایتي رفتارهای کنندهتعیین که اساات هایيمؤلفه ترینمهم از و دوسااتانه نوع رفتارهای
 درک به قادر همدل افراد دیگر سوی از. (1392 حجتي، و عباسي) اسات  دیگران به نسابت  کننده
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 شاای  از نقل به ؛6011 ساالوتر،) باشااندمي حانت این کردن دروني و دیگران هیجاني حانت
 ،1ویفرینک و کتلیر ریف،) اجتماعي زندگي در اساسي نقش توانایي این. (1392 نوری، و انسالمي

 . دارد( 6011 همکاران، و 6سوسادی) شخصيبین آمیز موفقیت عملکردهای و( 6010
 این در. دارد وجود گوناگوني راهکارهای فوق، هایمهارت از یک هر تقویت و بهبود برای

 آموز  باشد،مي مطرح شناسيروان حوزه در که پرکاربرد و مهم آموزشاي  مداتالت از یکي زمینه
 مشتقات همه. شودمي تعریف سپاسگزاری یا بزرگواری سپا ، معنای به واژه این. است 3قدرداني
 نمبرت،( دارند دنلت گرفتن هدیه و دادن هدیه سااخاوت، مهرباني، بر واژه این نتین ریشااه

 یک شااناساايروان در قدرداني. (1397 ترمائي، و پورسااید از نقل به ؛6009 ،4فینچام و گراهام

 دریافت منفعتي فرد که است همراه ادراک این با اغلب حالت این. است عاطفي و شاناتتي  حالت

 توب نیات دلیل به منفعت این بلکه اساات، نیاورده دساات به را آن یا نبوده آن ساازاوار که کرده
. (1397 ترمائي، و پورساید  از نقل به ؛6002 ،2کولوفمک و بونو) اسات  رساایده او به دیگری فرد
 پردازندمي موضوع این به قدرداني، شاناتتي  تبیین در (6003) کولوفمک و 2ایمونز زمینه، این در
 دهند،مي انجام ما بهزیستي و رفاه دلیل به دیگران که را هایيتال  ما قدرداني، وضعیت در که

 آن تیّر فرد و ایمبوده توبي و تیر گیرندۀ که کنیممي تصدیق ما دیگر، عبارتبه. آوریممي یاد به

 هایپژوهش رابطه همین در. اسات  داده انجام ما برای عمدی صاورت به و قصاد  روی از را نیکي
 پس که گرفتند نتیجه پژوهشي در( 1397) قمراني و کجباف آذرگون،. است گرفته صورت مختلفي

 و بود معنادار آزمایش و کنترل گروه در امید و شادی نمرات میانگین تفاوت آزمون، پیش تعدیل از
 7يل همچنین. دادند نشان را بیشتری امید و شاادی  قدرداني، آموز  دریافت از پس آزمایش گروه

 عزت بودند، کرده دریافت را قدرداني آموز  که آموزانيدانش که نمود مطرح پژوهشي در( 6017)
 هایجانهی افزایش داد نشان پژوهشي نتایج دیگر سوی از. کردند تجربه را بانتری شادی و نفس
 ار شااادی گردد،مي فرد هایمهارت و شااناتتي هایتوانایي گسااتر  ساابب قدرداني، مانند مثبت

 این، بر عالوه. (6019 ،8نساایم) گرددمي امید و نوآورانه تفکرات بروز ساابب و دهدمي گسااتر 
 اجتماعي روابط بر تواندمي بلکه شااود،نمي محدود فردی زندگي در مثبت تأثیرات به فقط قدرداني

 روابط ایجاد باعث روابط در قدرداني که دریافتند( 6008) 9گیبل و هایدت الگو،. بگذارد تأثیر نیز
 تود پژوهش در( 6012) 10هایوارد و کراو  بعالوه،. شااودمي جدید پیوندهای حفظ و بیشااتر
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 در. کننديم بیشتری عاطفي حمایت نیازمند افراد از دارند، بیشتری قدرداني که افرادی که دریافتند
 و روانشااناتتي بهزیسااتي با معناداری و مسااتقیم ارتباط قدرداني( 6012) 1نایتو و واشاایزو پژوهش
. اساات داشااته نقش اجتماعي روابط حفظ و ایجاد در توانایي این و داشااته فردیبین گیریجهت
 ارتباط نوجواني، دوران در شخصیت رشاد  بررساي  با مطالعه یک در( 6017) 6دیمون و لیائو مالین،
 ژوهشپ نتایج. کردند گزار  را دلسوزی و قدرداني جمله از شخصیت، مختلف فضاایل  بین مثبت
 انهدلسوز عشق و قدرداني همدلي، و قدرداني بین مثبت ارتباط از حاکي( 6018) 3هیل و وانگ کیم،

 که دارند تمایل هستند، قدردان بیشتر که کساني دیگر، عبارت به. است دلسوزانه عشق و همدلي و
 دارند، ریبیشت همدلي که کساني و باشند، داشاته  دیگران به نسابت  بیشاتری  دلساوزی  و همدلي
 قدرداني بین معناداری و مثبت ارتباط نیز( 6060) 4دو و شي پژوهش در. دارند نیز بیشتری دلسوزی

 . آمد دستبه همدلي و
 است انسان رشد دوران مهمترین و ترینبحراني ترین،حسا  نوجواني دوران اینکه به توجه با

 لذا است، کودکي دوران از جدایي و استقالل پي در و است تویش هویت کشاف  دنبال به فرد که
 انيمب به توجه با و است مهم بسایار  نوجوانان شاناتتي روان وضاعیت  بهبود جهت هایيرو  ارائه

 توجه اب بنابراین. دارد راستا این در توجهي قابل نقش قدرداني آموز  شده، ارائه پژوهشي و نظری
 و همدلي بر قدرداني آموز  اثربخشااي بررسااي هدف با حاضاار مطالعه شااده مطرح مطالب به

 . پذیرفت انجام نوجوانان ارتباطي هایمهارت

 

   روش

 در .بود کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش پژوهش طرح و آزمایشي نوع از پژوهش این رو 
 متوسااطه اول دوره( هشااتم) دوم پایه دتتر آموزاندانش کلیه شااامل آماری جامعه پژوهش، این

 برنامه و طرح کارشنا  از دریافتي آمار برابر که بود 1398-99 تحصیلي سال در رشت شاهرستان 
 این از. اساات بوده نفر 3628 آموزاندانش این تعداد گیالن اسااتان پرور  و آموز  کل اداره

 اسااا  بر رشات  1 ناحیه پرور  و آموز  در مساتقر  گیالن نخبگان غیرانتفاعي مدرساه  جامعه،
( کنترل گروه نفر 60 و آزمایش گروه در نفر 60) نفر 40 و شد انتخاب ایتوشاه  گیرینمونه رو 

 ورود معیارهای. شدند جایگزین هاگروه در تصادفي صاورت به و انتخاب ورود معیارهای اساا   بر
 به مندهعالق رشت، شهرستان ساکن هشتم، پایه دتتر آموزدانش: شامل مطالعه به کنندگانشرکت

 جترو معیارهای همچنین. بود شناتتيروان و پزشکي بیماری هرگونه فاقد و پژوهش در همکاری
 یزن اتالقي مالحظات مطالعه این در. بود بیماری داشتن و درماني جلسات در نامنظم حضور شامل

                                                           
1. Washizu & Naito   

2. Malin, Liauw & Damon  

3. Kim, Wang & Hill   

4. Shi & Du 

http://www.journalppw.com/index.php/JPPW/article/view/27
http://www.journalppw.com/index.php/JPPW/article/view/27
http://www.journalppw.com/index.php/JPPW/article/view/27
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 مطالعه، از تروج امکان( 6 ها،آزمودني داوطلبانه و آگاهانه رضااایت( 1: گردید رعایت زیر شاارح به
 جبران( 2 و پژوهشگر سوی از داریامانت و رازداری( 4 ها،آزمودني شخصیت و حقوق به احترام( 3

 . پژوهشگر سوی از مطالعه حین در احتمالي تطرات

 

 پژوهش ابزارهای

 6004 سال در 1دام کوئین توسط پرساشانامه   این: ارتباطی هایمهارت پرسشششنامه  ( الف

 اکثر و( 3) گاهگاهي ،(6) بندرت ،(1) هرگز شامل؛ ایدرجه 4 طیف در سؤال 34 از و شده سااتته 
 ارسال و دریافت توانایي شامل؛ مؤلفه ترده پنج دارای پرسشنامه این. است شده تشکیل( 4) اوقات
 قاطعیت با توأم ارتباط و ارتباط فرآیند به نساابت بینش دادن،گو  مهارت عاطفي، کنترل پیام،
 کرده گزار  29/0 کرونباخ آلفای طریق از را پرساشنامه  این پایایي( 6004) دام کوئین. باشاد مي

 مذکور پرسشنامه پایایي پژوهشي در( 1392) محمدی و اسدالهي انسالمي،شی  چنین هم. اسات 
 . اند کرده محاسبه 79/0 کرونباخ آلفای از استفاده با را

 و شده ساتته( 6002) 6فارینگتون و جولیف توسط پرسشنامه این: همدلی پرسشنامه (ب 

 يشناتت و هیجاني -عاطفي شامل؛ مقیا  ترده دو دارای پرسشنامه این. باشدمي سؤال 60 دارای
 شدت اسا  بر را تود موافقت میزان هاآزمودني از هریک( 6002) فارینگتون و جولیف. باشاد  مي

 شاادت بیشااترین نیز 2 پاساا  و مخالفت شاادت کمترین 1 پاساا . زندمي عالمت 2 تا 1 از درجه
 ضریب مقیا  کل برای( 6009) 3توسو و اسپلتری ماتریکاردی، ،آلیبر مطالعه در. باشدمي موافقت
 شده گزار  74/0 شناتتي و 82/0 هیجاني اااا عاطفي مقیا ترده برای و 87/0 کرونباخ آلفای
 میزان به کرونباخ آلفای رو  به مقیا  کل پایایي( 1389) نوروزی تحقیق در همچنین. اساات

 . است شده گزار  شناتتي مقیا  برای 74/0 و هیجاني ا مقیا  برای 78/0 تفکیک به و 84/0
 شیوه به( دقیقه 90 جلساه  هر) جلساه  9 در قدرداني بر مبتني آموز : قدردانی آموزش پکیج( ج 

 کم و ایمونز پیشانهادی  هایرو  از اساتفاده  با آموزشااي بساته  این. شااد اجرا آزمایش گروه برای گروهي
 طراحي قدرداني تصااوص در ایراني فرهنگ ادبي و دیني متون هایرهیافت براسااا  و( 6003) کالوگ
 وگ،کالمک و ایمونز) ساؤالي  شاش  فرم صافتي  قدرداني پرساشاانامه  هاآزمودني منظور، بدین. اسات  شاده 
 بسااته اجرای از پس -6 و( آزمونپیش) قدرداني آموزشااي بسااته اجرای از پیش -1 نوبت؛ دو در را( 6003

 .  است شده ارائه زیر شرح جدول در جلسات تالصه. کردند تکمیل آزمون پس آموزشي
 

 

 

                                                           
1. Queendom 

2. Jolliffe & Farrington 

3. Albiero, Matricardi, Speltri & Toso 
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 قدردانی بر مبتنی آموزشی جلسات خالصه. 0 جدول
 اجرا مدت جلسه موضوع جلسه
 دقیقه 90 کلیات طرح و آشنایي اول
 دقیقه 90 قدرشنا  افرادهای ویژگي و قدردانيهای حوزه آموز  دوم
 دقیقه 90  قدرداني ابرازهای رو  وها سبک آموز  سوم
 دقیقه 90 تود شخصیت بررسي و تودشناسي به کنندگان شرکت ترغیب چهارم
 دقیقه 90 قدردانيهای نامه نوشتن آموز  پنجم
 دقیقه 90 قدردانيهای نامه بازتواني ششم
 دقیقه 90 برکت و تیر بر مبتني حوادث روزانه یادداشت و ثبت رو  آموز  هفتم
 دقیقه 90  برکت و پرتیر حوادث ثبت تصوص در کنندگان شرکت تجربیات و گزار  ارائه هشتم
 دقیقه 90 روزمره زندگي درها رو  بکارگیری و حفظ برای راهکارهایي ارائه و بندی جمع نهم

 

 در .شااد انجام اسااتاندارد انحراف و نمیانگی از اسااتفاده با توصاایفي بخش در پژوهش این هایداده 
 آنجایي از. شد استفاده 1ویلک -شاپیرو آزمون از هاداده بودن نرمال بررساي  برای ابتدا نیز اساتنباطي  بخش

 ضاامن در. شااد اسااتفاده 6کوواریانس تحلیل آزمون زا آماری تحلیل و تجزیه برای بودند نرمال هاداده که
 .  گردید تحلیل و تجزیه 64 گار ن Spss افزارنرم از استفاده با آماری عملیات کلیه

 

 هایافته
 . است شده ارائه 6 جدول در توصیفي هاییافته نتایج

 

 پژوهش متغیرهای استاندارد انحراف و میانگین نتایج. 2 جدول

 هاگروه متغیرها
 آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
 انحراف

 انحراف میانگین استاندارد
 استاندارد

 ارتباطي هایمهارت
 17/6 86/27 40/3 63/39 آزمایش
 04/2 24/37 82/4 66/33 کنترل

 پیام ارسال و دریافت توانایي
 12/0 46/13 22/0 01/10 آزمایش
 48/1 19/10 72/0 13/9 کنترل

 عاطفي کنترل
 32/0 42/13 36/0 03/10 آزمایش
 78/1 06/9 29/0 26/9 کنترل

 دادنگو  مهارت
 17/0 77/11 71/0 07/7 آزمایش
 28/0 78/2 93/0 36/2 کنترل

 ارتباط فرایند به نسبت بینش
 32/0 02/9 22/0 08/2 آزمایش
 63/1 32/2 71/0 08/2 کنترل

 قاطعیت با توأم ارتباط
 82/0 11/10 96/0 04/2 آزمایش
 49/0 69/2 22/0 17/4 کنترل

 همدلي
 22/2 70/70 16/2 47/40 آزمایش
 16/2 72/46 11/7 11/41 کنترل

 هیجاني -عاطفي
 49/3 00/32 22/3 40/19 آزمایش
 09/3 02/61 11/4 64/60 کنترل

 شناتتي
 41/3 70/32 21/3 07/61 آزمایش
 00/3 71/61 30/3 87/60 کنترل

 

                                                           
1. Shapiro-Wilk 

2. Analyze of Covariance 



  9911تابستان ، وهشتمسی شماره شناسی اجتماعی،های روانپژوهش

159 

 سه هر در آزمایش هایگروه آزمونپس نمرات میانگین که؛ دهدمي نشاان  6 جدول هاییافته
 ایمتغیره آزمونپیش به نسبت ها،آن هایمؤلفه ترده در نیز و همدلي و ارتباطي هایمهارت متغیر
 . است یافته افزایش مذکور
 

 ویلک -شاپیرو آزمون از استفاده با هاداده بودن نرمال بررسی. 3 جدول
 داریمعنی سطح ویلک -شاپیرو هاگروه متغیرها

 ارتباطي هایمهارت
 160/0 828/0 آزمایش

 146/0 828/0 کنترل

 پیام ارسال و دریافت توانایي
 324/0 230/0 آزمایش

 749/6 148/0 کنترل

 عاطفي کنترل
 096/0 002/1 آزمایش

 123/0 740/0 کنترل

 دادنگو  مهارت
 227/1 129/0 آزمایش

 346/0 460/0 کنترل

 ارتباط فرایند به نسبت بینش
 103/0 169/1 آزمایش

 128/0 008/1 کنترل

 قاطعیت با توأم ارتباط
 020/0 426/6 آزمایش

 308/0 293/0 کنترل

 همدلي
 427/0 980/0 آزمایش

 923/0 921/0 کنترل

 هیجاني -عاطفي
 160/1 419/0 آزمایش

 047/0 422/6 کنترل

 شناتتي
 213/0 300/0 آزمایش

 118/0 719/0 کنترل

 

 02/0 از بزرگتر متغیر سه هر برای ویلک -شااپیرو  آزمون نتیجه 3 جدول هایداده اساا   بر
 آموز  نقش بررسي جهت ادامه در. باشدمي نرمال متغیرها در هاداده توزیع دهدمي نشان که است

 آن های فرض پیش و کواریانس تحلیل آزمون از نوجوان دتتران همدلي افزایش بر قدرداني
 . گردید استفاده
 

 کواریانس همگنی بررسی جهت باکس ام آزمون. 4 جدول
 داری معنی سطح F df1 df2 باکس ام آزمون

780/4 712/0 2 170/7419 237/0 

 
 انجام باکااااس ام آزمون کوواریانس، و واریانس ماتریس همگني مفروضه بررساي  منظور به
= Sig، 610/0= 974/0 مقدار نبودن دارمعني به توجه با دهدمي نشااان باکس ام آزمون. گرفت

(170/7419، 2)F، هایماتریس همگني شاارط باشااد،مي 02/0 از بیشااتر داریمعني سااطح چون 
 . است برقرار کواریانس -واریانس
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 گروه در تحقیق متغیر خطای هایواریانس همگنی بررسی نتایج. 5 جدول
 داریمعنی سطح لوین F آماره متغیر
 082/0 122/3 همدلي

  
 هایواریانس همگني بررسي جهت لوین آزمونF آماره که دهدمي نشان. 2 جدول هاییافته
. دباشاانمي دارمعني آن هایزیرمقیا  و همدلي متغیر برای پژوهش هایگروه در متغیرها تطای

  .باشدمي همگن هاگروه در متغیر این تطای هایواریانس که دهدمي نشان هایافته این
 

 لیهمد افزایش بر قدردانی آموزش اثربخشی تعیین جهت کوواریانس تحلیل نتایج. 6 جدول

 نوجوان دختران
 منبع

 تغییرات

 متغیر

 وابسته

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

 
F 

 سطح

 داریمعنی

 ضریب

 اتا

 توان

 آماری

 829/0 920/0 068/0 888/22 102/2461 1 102/2461 همدلي گروه

 -عاطفي گروه
 هیجاني

862/86 6 416/41 228/6 008/0 122/0 482/0 

 423/0 142/0 010/0 421/6 381/30 6 726/20 شناتتي گروه

 
 نمره بین آزمون،پیش نمرات کنترل با دهدمي نشاااان 2 جدول هایداده که طوریهمان

 کنترل و آزمایش گروه دو در( اثر اندازه=  829/0 و 068/0P˂، 888/22 =F) ارتباطي هایمهارت
 آزمونپس در همدلي نمره افزایش باعث قدرداني آموز  یعني شااد؛ مشاااهده داریمعني تفاوت
 توانيم بنابراین کند؛ تبیین را وابسته متغیر واریانس درصد 82 است توانسته و شاده آزمایش گروه
 نقش بررسي جهت همچنین. اسات  مؤثر نوجوان دتتران همدلي افزایش در قدرداني آموز  گفت

 شپی و کواریانس تحلیل آزمون از نوجوان دتتران ارتباطي هایمهارت افزایش بر قدرداني آموز 
 . شد استفاده آن های فرض

 
 کواریانس همگنی بررسی جهت باکس ام آزمون. 7 جدول

 داری معنی سطح F df1 df2 باکس ام آزمون

748/60 782/0 61 670/3722 740/0 

 
 انجام باکااااس ام آزمون کوواریانس، و واریانس ماتریس همگني مفروضه بررساي  منظور به
= Sig، 610/0= 974/0 مقدار نبودن دارمعني به توجه با دهدمي نشااان باکس ام آزمون. گرفت

(170/7419، 2)F، هایماتریس همگني شاارط باشااد،مي 02/0 از بیشااتر داریمعني سااطح چون 
 . است برقرار کواریانس -واریانس
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 گروه در تحقیق متغیر خطای هایواریانس همگنی بررسی نتایج. 8 جدول
 داریمعنی سطح لوین F آماره متغیر

 164/0 233/2 ارتباطيهای مهارت

 
 هایواریانس همگني بررسي جهت لوین آزمونF آماره که دهدمي نشاان  8 جدول هاییافته
. دباشاانمي دارمعني آن هایزیرمقیا  و همدلي متغیر برای پژوهش هایگروه در متغیرها تطای

  .باشدمي همگن هاگروه در متغیر این تطای هایواریانس که دهدمي نشان هایافته این
 

-تمهار افزایش بر قدردانی آموزش اثربخشی تعیین جهت کوواریانس تحلیل نتایج. 9 جدول

  نوجوان دختران ارتباطی های
 منبع

 تغییرات

 متغیر

 وابسته

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 داریمعنی

 ضریب

 اتا

 توان

 آماری

 گروه
 هایمهارت

 ارتباطي
698/1422 1 698/1422 267/68 001/0 739/0 278/0 

 گروه
 توانایي
 و دریافت
 پیام ارسال

334/429 6 227/669 188/9 001/0 414/0 920/0 

 گروه
 کنترل
 عاطفي

422/393 6 767/192 180/14 001/0 266/0 997/0 

 گروه
 مهارت

 دادنگو 
002/368 6 003/124 341/16 001/0 487/0 991/0 

 گروه
 تنسب بینش
 فرایند به

 ارتباط
782/122 6 393/83 138/7 003/0 324/0 901/0 

 گروه
 توأم ارتباط

 قاطعیت با
182/172 6 296/87 269/7 003/0 327/0 912/0 

 
 نمره بین آزمون،پیش نمرات کنترل با دهدمي نشاااان 9 جدول هایداده که طوریهمان

 کنترل و آزمایش گروه دو در( اثر اندازه=  278/0 و 001/0P˂، 268/68 =F) ارتباطي هایمهارت
 در ارتباطي هایمهارت نمره افزایش باعث قدرداني آموز  یعني شااد؛ مشاااهده داریمعني تفاوت
 ابراینبن کند؛ تبیین را وابسته متغیر واریانس درصد 27 است توانسته و شدهآزمایش گروه آزمونپس
 . است مؤثر نوجوان دتتران ارتباطي هایمهارت افزایش در قدرداني آموز  گفت توانمي

 

  گیرینتیجه و بحث
 انجام نوجوانان ارتباطي هایمهارت و همدلي بر قدرداني آموز  اثربخشااي هدف با پژوهش این
 اثرگذار نوجوان دتتران همدلي افزایش بر قدرداني آموز  داد نشااان حاضاار پژوهش نتایج. شااد

 نمره بین آزمون،پیش نمرات کنترل با داد نشاااان مربوطه هایداده که طوریهماان . اسااات
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 داریمعني تفاوت کنترل و آزمایش گروه دو در( 068/0P˂، 888/22 =F) ارتباطي هایمهارت
 و شدهآزمایش گروه آزمونپس در همدلي نمره افزایش باعث قدرداني آموز  یعني شاد؛  مشااهده 
 قدرداني  آموز گفت توانمي بنابراین کند؛ تبیین را وابسته متغیر واریانس درصد 78 است توانسته

. شوديم تأیید مذکور فرضیه آمدهدستبه نتایج برابر. است مؤثر نوجوان دتتران همدلي افزایش در
 دو و شااي و( 6018) همکاران و کیم ،(6017) همکاران و مالین هایپژوهش نتایج با یافته این
 . است همسو( 6060)

 زهحو در مهمي ممفهو همدلي کنندمي بیان (1392) بهادری و تانجاني رابطاه  همین در
 دوازده نکادکو نمیا در حتي ان،یگرد حتيرانا از نشد اننگر ستا دیفربین طتباار و شناسيروان
 یژگيو یک انعنو به همدلي. دشومي همشاهد ینههازبو و ااااهنوااامیم ناااامی در زااانی و ماهه

 همافر هاهپدید از ربسیا به توجه ایبر را زمن یطاشر ،نایياتو یک انوااااعن به زاااانی و شخصیتي
 ادراک قاطری از دراف. تاا سا انراا یگد هدگااا ید هاا ب شتندا توجه از تاصي عنو همدلي. ميکند

. گویند همدلي آن به که هددمي ننشا دتو از عاطفي یکنشهاوا ان،رایگد اطفياع یاانشهاکوا
 هیدگاد از را رموا ،شتهاگذ انیگرد یجا را دتو دانابتو دابای دراف هاهمدنن بطروا اریبرقر رمنظو به
 ریکا چنین ایبر زمن طشر ؟شتمدا حساسيا چه دمبو او یجا گرا که بپرسد دتو از و ببیند نناآ
 هستند هاک عیتياضو نااهم ااب زانی را انرایگد داا ناميتو هنگاآ ،بشناسد را دتو دفر که ستا ینا
 . اردبگذ امحترا هاآن به و دبپذیر نهایشاینمداتو و ضعفها متما با

 راقبتيم رفتارهای و مهرباني دیگران به نساابت همدل افراد گفت توانمي یافته این تبیین در
 هاآن. شوند مي هاآن نگران دیدن آسیب مواقع در و حسااسند  دیگران برای هاآن. دهندمي انجام

 یزیکيف تعامالت دیگران با ،(زدگي هیجان لبخند، تنده،) دارند دیگران به نساابت مثبتي هیجانات
 کردن،گو ) کنندمي برقرار مثبت کالمي تعامالت ،(عاطفه مشاااارکت، همکاری،) دارند مثبتي

 نیز (اشارات صدا، تن چهره، حانت بدن، زبان) غیرکالمي تعامالت به نسبت و( تشاویق  تحساین، 
 را نآ کنندمي سعي گیرند،مي قرار قدرداني آموز  معرض در نوجوانان وقتي طرفي از. حسااساند  

 و راندیگ رفتارهای به شدن حساا   دیگر ساوی  از. گیرند بکار افراد ساایر  با ارتباط و زندگي در
 اب نوجوانان که شااودمي موجب اطرافیان رفتارهای گیریشااکل و ماهیت به بردنپي برای تال 
 . نماید همدلي و نزدیکي احسا  زد مي سر او از رفتاری که فردی
 افزایش بر قدرداني آموز  داد نشاااان پژوهش نتاایج  پژوهش این از دیگری بخش در
 نشان مربوطه جدول هایداده که طوریهمان. اسات  اثرگذار نوجوان دتتران ارتباطي هایمهارت

 دو در( 001/0P˂، 267/68 =F) ارتباطي هایمهارت نمره بین آزمون،پیش نمرات کنترل با داد
 رهنم افزایش باعث قدرداني آموز  یعني شااد؛ مشاااهده داریمعني تفاوت کنترل و آزمایش گروه

 متغیر واریانس درصااد 20 اساات توانسااته و شاادهآزمایش گروه آزمونپس در ارتباطي هایمهارت
 طيارتبا هایمهارت افزایش در قدرداني آموز  گفت توانمي بنابراین کند؛ تبیین را وابساااته
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 نتایج با تهیاف این. شودمي تأیید مذکور فرضیه آمدهدستبه نتایج برابر. اسات  مؤثر نوجوان دتتران
 همساو ( 6012) نایتو و واشایزو  و( 6012) هایوارد و کراو  ،(6008) همکاران و الگو هایپژوهش

 . است
 ایفا یعمده نقش فردی بین ارتباط در آنچه کندمي اظهار( 1389) زارعي رابطه همین در

 مثبت ر نگ باشااد، فرزند به نساابت والدین مطلوب تأثیرگذاری کنندهتسااهیل تواندمي و کندمي
 صرف هب حتي و الهي امانت و هدیه عنوان به فرزند به که معنا بدین است؛ فرزند به نسبت والدین
 انيانس عنوان به را او وی، ناهنجار رفتارهای و مشکالت به توجه بدون و نهاد ارج باید بودن انسان

 گر ن نوع این با. کرد توجه و نگریساات اساات بالقوه هایقابلیت و توانایي گونه همه دارای که
 در. کند ابراز و بیان را تویش واقعي احساااسااات و باشااد هساات آنچه تا داد امکان او به توانمي

. حتراما با توأم عشق است؛ فرزند به انساني عالقه و عشاق  نوع یک شاامل  مثبت نگر  حقیقت،
 فرینيآ نقش فرزندان با والدین مؤثر ارتباط در که مبنایي ترینمهم رسااادمي نظر به بنابراین،

 هانج مجموع در فرزند جایگاه و زندگي انسان، تداوند، هساتي،  به نسابت  والدین نگر  کند،مي
 و يهست جهان به والدین نگر  از متأثر اول درجه در فرزند با والدین رابطه واقع، در. است هستي
 . است جهان بخش هستي
 یابدمي تکامل و رشد ماند،مي زنده ارتباط کمک به نوجوانان گفت توانمي یافته این تبیین در

 نوجوانان. دارد بستگي دیگران با هاآن رابطه چگونگي به زیادی حد تا آنان توشبختي و سعادت و
 و شااوندمي ارتباط فرایند و فردیبین هایتعامل درگیر ارتباطي، هایمهارت برقراری جریان در

 دادنگو  کالمي، هایمهارت هاآن ترینمهم که دهندمي نشااان تود از را متفاوتي هایمهارت
 ترغیب منظور به غیرکالمي و کالمي نمادهای آگاهانه کارگیریبه از هاآن. اسات  بازتورد و مؤثر

 دیگران سؤانت یا نظرات پیشنهادها، به توجه در توانایي مؤثر، دادن گو  کار، انجام به دیگران

 به اقدام دیگران پساااندیده رفتارهای بابت که هنگامي نوجوانان. گیرندمي بهره هاآن درک و
 که کنندمي تشویق را دیگران و انگیزانندمي بر را ساایرین  رضاایت  و تحساین  نمایندمي قدرداني
 اتموضوع سایر مورد در که شوندمي مند عالقه گفتگو این جریان در. دهند پاس  را هاآن قدرداني

 . شودمي ایجاد هاآن بین بیشتری ارتباطي هایمهارت بنابراین. باشند داشته گفتگویي نیز
 عدم( الف: کرد اشااااره زیر موارد به توانمي که بود روبرو هایيمحدودیت با پژوهش این

 دشااواری و تحصاایلي نیمسااال طول در کم زمان دلیل به آموز  از ناشااي تغییرات پیگیری
 به( ب. نداد را پیگیری مطالعات اجرای اجازه که بود پژوهش در هاآزمودني دوباره کردنجمع

 کار شد موجب که داشت، وجود زماني محدودیت تحصایلي  نیمساال  پایان به شادن  نزدیک دلیل
. دارد وجود بان گذارینمره و اجرا در تطا امکان دلیل همین به. شااود انجام عجله با گیریآزمون

 موضوع ینا به مستقیم طور به که پژوهشي کردن پیدا به موفق پژوهشگر بسیار، تال  وجود با( ج
 دانجامی آن اجرای زمان شدن طونني به هاپرسشنامه هایسؤال زیاد تعداد( د. نشد باشاد،  پرداتته

 ذکر هایمحدودیت رفع منظور به. است نبوده تأثیربي کنندگان شرکت هایپاس  دقت مقدار بر که
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 پایداری میزان از آگاهي جهت به بعدی هایپژوهش در( 1: گرددمي ارائه زیر پیشاانهادهای شااده،
 نیاز زمان ماه چند به هایيپژوهش چنین که آنجایي از( 6. شااود اسااتفاده پیگیری آزمون از نتایج،
 رد آن اجرای آموزان،دانش نیمسااال پایان امتحانات برنامه با آن تداتل از جلوگیری جهت به دارد،
 پیشااینه سااازیغني و قدرداني موضااوع اهمیت جهت به( 3. شااود انجام تحصاایلي نیمساال  اوایل

 .دهند قرار اولویت در را هایيپژوهش چنین انجام پرور  و آموز  نظیر هایيسااازمان مطالعاتي،
 تکمیل هنگام در هاآزمودني تا شااود تهیه کمتر هایسااؤال تعداد با اسااتاندارد هایپرسااشاانامه( 4

 مدار  آموزان دانش برای پژوهش این مشابه( 2. نشاوند  دقتبي و تساتگي  دچار هاپرساشانامه  
 . گردد اجرا نیز دولتي
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