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  چکيده
حمایت اجتماعی و استرس در دختران نوجوان شـاهین شـهر  ،سالمت معنوي بر اساسبینی قدردانی پیش ،این مطالعه در

هاي نامـهدختر نوجوان به شیوه تصادفی مستقل انتخاب شدند و پرسـش 337بررسی شد. طرح پژوهش همبستگی بود و 
را تکمیـل کردنـد. بـراي  (DASS-21)عی و مقیاس استرس، اضطراب، افسردگی قدردانی، سالمت معنوي، حمایت اجتما

گام استفاده شد. نتـایج نشـان داد کـه قـدردانی بـا بهاز ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام ،هاتحلیل داده
). >01/0pمعنـادار دارد ( ) و با استرس رابطه منفی>01/0p( سالمت معنوي و سه بعد حمایت اجتماعی روابط مثبت معنادار

نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد کـه ادراك حمایـت از جانـب خـانواده، سـالمت معنـوي و ادراك حمایـت از جانـب 
است که قدردانی از حمایت اجتمـاعی، سـالمت معنـوي و این بیانگر  ،بینی قدردانی را دارند. این نتایجدوستان، توان پیش

  اي تدوین کرد.هاي مداخلهبرنامه ،حس قدردانی يارتقااست براي  . الزمپذیردمیاسترس اثر 

  .قدردانی، سالمت معنوي، حمایت اجتماعی، استرس، دختران نوجوان ها:واژهکلید
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 مقدمه

طور عمـده اختصـاص بـه درآمـد کـه بـهصـورت علمـی شناسی پس از جنگ جهانی دوم، بهروان
استفاده از الگـوي بیمـاري تمرکـز یافـت. ایـن توجـه  شفابخشی داشت. این علم بر تقدم آسیب با

ترین سـالح کارآمـد ها، مهمشناسی، موجب غفلت از این شد که تحقق تواناییانحصاري به آسیب
هاي اخیـر رویکـردي ). در ایـن زمینـه در سـال1ص، 1389در درمان است (کالنتري و همکاران، 

شـود یـاد می» شناسـی مثبـتروان«ا عنـوان شناسی گسترش یافت که از آن بـنوین در حوزة روان
شناسـی مثبـت ایـن اسـت کـه در ). هـدف روان8ص ،Synder & lopez( ،2007((اشنایدر و لـوپز

شناسی تغییر به وجود آورد و از توجه صرف بـه تـرمیم بـدترین چیزهـا، بـه سـوي سـاختن روان
هـا در صـف مقـدم درمـان ناییمنظور، باید تحقق تواها در زندگی حرکت کند. بدینبهترین کیفیت

جملـۀ )، کـه از1ص ،1389هاي روانی قرار داده شود (کالنتري و همکـاران، و پیشگیري از بیماري
، Emmons & Crumpler( ،2000(توان به قدردانی اشاره کـرد (ایمـونز و کرامپلـرها، میاین توانایی

  ).57ص
شـه التـین ایـن یباشد. همه مشـتقات رري میي سپاس، بزرگواري یا سپاسگزاامعنبه »قدردانی« ةواژ

و همکـاران، ) Lambert((المبـرت بر مهربانی، سخاوت، هدیه دادن و هدیـه گـرفتن داللـت دارنـد واژه
ک حالت شناختی و عاطفی است. ایـن حالـت اغلـب بـا ایـن ادراك یشناسی ). قدردانی در روان2009

ن نبوده یا آن را به دست نیاورده اسـت، بلکـه ایـن همراه است که فرد منفعتی دریافت کرده که سزاوار آ
، )Bono & Mccullough(کلـوفنیات خوب فرد دیگري به او رسیده است (بونو و مـک دلیلمنفعت به 

پردازنـد موضوع میبه این  ،) در تبیین شناختی قدردانی2003( کلوفمکو  ایمونز، زمینهدر این ). 2006
بـه یـاد  ،دهنـدرفاه و بهزیستی ما انجـام میدلیل که دیگران به را یی هاکه در وضعیت قدردانی، ما تالش

ر آن نیکـی را از ایم و فرد خیّـخیر و خوبی بوده ةکنیم که گیرندعبارت دیگر، ما تصدیق میآوریم. بهمی
قـدردانی مشـخص  ن جـزء شـناختییصورت عمدي براي ما انجام داده است. در اینجا اروي قصد و به

کـه اگـر مـا قصـد و نیـت فـرد ، کننـده (خیّـر)عبارت است از ادراك ما از عمل فرد کمـککه شود می
کننده را انسانی و نوع دوستانه ارزشیابی کنیم و کمکی را که به ما کرده اسـت ارزشـمند بـدانیم، در کمک

احسـاس قـدردانی در مـا  ،در غیر این صـورت .کنیم که باید قدردان وي باشیمن صورت احساس میای
  ).2003کلوف، مونز و مکیشود (انمییجاد ا

قـدردانی «اي واحـد و منسـجم در زمینـۀ تواند در قالب نظریـههاي فوق از قدردانی، میسازيمفهوم
 نمونـه،باشد. بـراي می يگریاست که معطوف به د یجانیه یقدردان یعنی ؛آیددر» محور - هیجانی دیگر
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یـا احسـاس شـرمندگی  ،ت به خودش خشمگین باشدیا نسب ویک فرد ممکن است از خودش ناراحت 
 .داشته باشد، اما به ندرت امکان دارد که نسبت به خودش احسـاس قـدردانی داشـته باشـد خود از رفتار

  تمیز مفهوم قدردانی باشد. براياي تواند مؤلفهاین مهم می
شناسـی مثبـت نهاي رواهاي شخصی و از سـازهمعنویت نیز که همچون قدردانی یکی از توانمندي

). معنویـت 1389، ییداشته باشد (آقابابا در احساس و بیان قدردانی نقش مهمیتواند میشود، قلمداد می
کنند، با هم همپوشـانی که گاهی افراد آنها را با عنوان سالمت معنوي و اعمال مذهبی تعبیر می ،و مذهب

توانـد معنـی، هـدف و طریـق آنهـا، انسـان میدهند کـه از هایی را ارائه میچارچوب هر دو یعنیدارند؛ 
سـالمت  ).2006و همکـاران، ) Rippentrop(پنتـرپیهاي متعـالی زنـدگی خـود را درك کنـد (رارزش

و همکـاران، ) Mueller((مـولر شـودمـیمعنوي به رضایت ناشی از ارتباط با یک قـدرت برتـر اطـالق 
اهنگی، احسـاس ارتبـاط نزدیـک بـا خـدا، هاي ثبات در زندگی، صلح، تناسب و همو با ویژگی )2001

هاي توانـد سـبب آشـفتگیشود. اختالل در سالمت معنـوي، میجامعه، محیط و خویشتن مشخص می
و  دینـدار. افـراد )1385و همکـاران،  یدفاطمی(سـ روانی، افسردگی و از دست دادن معنی زندگی شـود

عمیـق در آن رویـداد و یـا  ییپیدا کردن معنـا با ،در برابر هر اتفاق و رویدادي ،هاي معنويداراي گرایش
ن طریـق، یـاز ا .کننـدمـیقدردانی ایجاد نسبت دادن به یک معنایی فراتر از آن، در خود احساس صبر و 

دادها و حـوادث یـزال را در تمام روییابند و اراده و حکمت قدرت المیمعنا و هدف زندگی را خود باز
أْ یإِن « :ه مبارك باشـدین آیاز ا ید مصداقتوانامر مین یا .کنندمیجو وجست َ کِنِ الـرِّیشـ ْ ظْلَلْنَ یحَ فَـیسـ

کُورٍیذَلِکَ لَآ یرَوَاکِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِ َ بَّارٍ شـ َ اگـر او اراده کنـد بـاد را سـاکن  )؛33 :يشـور» (اتٍ لِّکُلِّ صـ
  .هر صبور شکرگزار يبرااست  ییهان نشانهیدر ا ،حرکت بمانندیا بیدر يسازد تا آنها بر رومی

. که فرد حس قـدردانی را تجربـه کنـد شودمیب موجعالوه بر این، سطوح باالي حمایت اجتماعی 
و ) Wood(شـد (ووداز سوي دیگر، قدردانی نیـز بـه سـطوح بـاالتر حمایـت اجتمـاعی منجـر خواهـد 

توجـه اعضـاي  ). حمایت اجتماعی، میزان برخورداري از محبت، مسـاعدت و856ص، 2008همکاران، 
تـوان می رو،نیـا). از1392ران، همکـاخانواده، دوستان و سایر افراد مرتبط بـا فـرد اسـت (حیـدرزاده و 

تواند با بیـان سپاسـگزاري و گیرد، میقرار می یحمایت اجتماع ۀکه فرد در زیر سایاستنباط کرد هنگامی
باشـد و دانـد و قـدردان آنهـا مینشان را میقدردانی خود، این پیام را به دیگران منتقل کند که ارزش بود

صورت محسوس دریافت خواهند کرد که لطـف و محبتشـان بـه دیگران (انسان و غیر) نیز این پیام را به
پیرو همین قدردانی است کـه چرخـه بخشـندگی و حمایـت اجتمـاعی ادامـه  رو،ازاین .هدر نرفته است
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دِ یدَنَّکُمْ وَلَئِن کَفَـرْتُمْ إِنَّ عَـذَابِیذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِن شَکَرْتُمْ ألَزِوَإِذْ تَأَ«ند: یفرماخواهد یافت. خداوند می َ » دٌیلَشـ
د بـر شـما یـکن يدگارتان اعالم داشت: اگر شـکرگزارررا که پرو د هنگامییاد آوریز به ی؛ و ن)7م: یابراه(

  د است.ید مجازاتم شدیکن یفزون خواهم کرد و اگر ناسپاس
هاي رسیدن به آرامـش و افـزایش تحمـل رسد قدرشناس بودن یکی از راهبه نظر میاز سوي دیگر، 
س را شـرایط یـا استر ،فولکمنو  الزاروس). 856ص ،2008باشد (وود و همکاران، استرس در افراد می
امکانـات ها و ولـی بـا توانمنـدي ،شـودمیرو ها روبهکنند که فرد در زندگی با آنمیرویدادهایی تعریف 

، همکـارانو  یشود (بخشانبنابراین، فرد دچار کشمکش و تعارض روانی می .ونی فرد هماهنگی نداردکن
افتـد، یـک رویـدادي کنند استرس چیزي است که براي آنها اتفـاق میمی تصور). بسیاري از مردم 1382

کـه لزومـاً که استرس شامل رویدادها و پاسـخ مـا بـه رویـدادهایی اسـت حالیدر .مانند صدمه یا آسیب
  ).2001، همکارانو ) Aranda(عوامل مهم و پرخطري نیستند (آراندا

هاي فردي، آثار استرس از شخصی بـه و همکاران، بر این باورند که احتماالً به دلیل ویژگی ساراسون
). تغییر کوچکی در زندگی برخی افـراد، 50ص، 1382، همکارانشخص دیگر متفاوت است (بخشانی و 

که برخی دیگر حتی در رویارویی با رویدادهاي شدید و حالیدهد، درشدت تحت تأثیر قرار میآنها را به 
دهند. متخصصان بهداشت روانی شوند و یا عوارض اندکی نشان میفراوان زندگی هم دچار اختالل نمی

دادها، تحت تأثیر آمیز و نیز میزان فشارزایی رویبر این باورند که واکنش افراد در برابر رویدادهاي استرس
زاي زنـدگی، داراي عوامل گوناگون اجتماعی و فرهنگی است. افراد مقاوم در برابر رویـدادهاي اسـترس

)، امیدواري و حمایت اجتماعی 3ص، 1389هایی نظیر سرسختی، معنویت (کالنتري و همکاران، ویژگی
ی باشـد کـه از طریـق آن، هـای). گرایش بـه شـکر، شـاید یکـی از ارزش25ص، 2001باشند (آگدن، می

شـوند. شـکرگزار بـودن، نـه بـه دلیـل هایی براي رشد میزا تبدیل به فرصتها و شرایط استرستراژدي
هایی است کـه فـرد بـراي رویـارویی بـا آنهـا دارد. توانـایی شرایطی که پیش آمده، بلکه به دلیل مهارت

  انگیز انسانی است.هاي شگفتآمیز، از تواناییشکرگزاري در رویارویی با وقایع استرس
وسـیعی از  ةبررسی پیشینه تحقیقاتی قدردانی، حکایـت از همبسـتگی و ارتبـاط قـدردانی بـا گسـتر

 ،بـه تجربـه یگشـودگ ،یـیگرابـرون ي،رنجـورشخصـیتی شـامل روان ۀگانـپـنجمتغیرها نظیـر عوامـل 
نت و ی(توسـا ی ذهنـیبهزیسـت )،445صالـف، 2009(وود و همکـاران،  یشناسـفهیو وظ يریپذسازش

)، رضـایت 2313ص، Neto( ،2007()، بخشودگی (نتو635ص، 2009، )Toussaint & friedman(دمنیفر
) 43صب،  2009)، بهبود کیفیـت خـواب (وود و همکـاران، 49ص، 2008از زندگی (وود و همکاران، 

  باشد.) می55ص، 2012و همکاران، ) Li(یو کاهش احتمال خودکشی (ل
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که قـدردانی بـا سـطوح بـاالتر حمایـت اجتمـاعی  نشان داد )،2008همکاران (و  وودپژوهش 
در  تواند نقـش مهمـیاین مهم می و تر استرس و افسردگی رابطه دارددریافت شده و سطوح پایین
که قدردانی با سطوح باالتر  الف)، نشان دادند 2007و همکاران ( وود مداخالت بالینی داشته باشد.

توانـد این مهم می .تر استرس و افسردگی رابطه داردسطوح پایینبا و  رك شدهدحمایت اجتماعی 
کند که الف)، بیان می 2007و همکاران ( وودهمچنین  در مداخالت بالینی داشته باشد. نقش مهمی

باالتر و استرس و افسردگی کمتـري برخـوردار هسـتند. عـالوه بـر ایـن، افراد قدردان از شادکامی 
هـاي هـاي ابـزاري و هـم حمایتراد قدردان در برخورد با مشـکالت، هـم حمایتمشخص شد اف

بـه مطالعـه )، 2009ران (او همکـ) Froh(فروهکنند. از سوي دیگر، اجتماعی بیشتري را دریافت می
 رابطـهکـه  و نشـان دادنـد در اوایل نوجـوانی پرداختنـد شناختیبهزیستی روانقدردانی و احساس 
اجتمـاعی و  هـايبینـی، حمایتعاطفـه مثبـت، رضـایت از زنـدگی، خـوش ابمثبتی بین قدردانی 

)، نشان داد قدردانی 1389( آقابابایی هاي ایرانیدر پژوهش اجتماعی وجود دارد.هاي مطلوب رفتار
بیشترین همبستگی را با معنویت و عامل شخصیتی توافق دارد. البته قدردانی با همه ابعاد شخصیت 

گرا ) نیز نشان داد که ابعاد قدردانی، با رفتارهاي جامعه1391( فرح بیجاريهمبستگی مثبت داشت. 
  .رابطه مثبت و معنادار دارد

طور عـام و حـوزه تحقیقـاتی قـدردانی شناسی مثبـت بـهآمد بودن حوزه رواننظر به روز
شناسـی هاي جدیـد مطـرح در روانصورت خاص، این پژوهش همگام و همسو با پژوهشبه

نه  امروزه قدردانی صرفاًقدردانی، شرط باهم بودن در جوامع پیشرفته امروزي است. باشد. می
عنـوان هاي شخصیت سالم و حتی بـهعنوان یکی از ویژگیعنوان یک سازه اخالقی، بلکه بهبه

مطالعـات ، که در ایرانحالیگرفته است. در توجه قرار شناسی مثبت موردیکی از عناصر روان
ت. شناختی پرداختـه شـده اسـمتغیرهاي روان مجموعاین سازه در ارتباط با به بررسی  برخی

هاي محقق در داخل کشور حکایت از این دارد که شناسایی عوامل مؤثر عالوه بر این، بررسی
رو، ایـن خـأل احسـاس بر قدردانی، تاکنون در گروه سنی نوجوان بررسی نشده اسـت. ازایـن

نوجـوان مطـرح گـردد؛ چراکـه نوجـوانی، بـه نظـر اکثـر  شود که این سازه در گروه سـنیمی
اي حسـاس و بحرانـی نسـبت بـه مراحـل رشـدي دیگـر نظران و متخصصـان مرحلـهصاحب

سـالمت معنـوي،  بر اساسبینی قدردانی شود. بر این اساس، در این مطالعه، پیشمحسوب می
  حمایت اجتماعی و استرس در دختران نوجوان مورد بررسی قرار گرفت.
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  وش پژوهشر
کلیه نوجوانـان دختـر شـاهین شـهر در  ،نآجامعه آماري  توصیفی و از نوع همبستگی بود. ،این پژوهش

نفـر در  337و در مجمـوع  دمستقل بـوصورت تصادفی به، گیريبود. روش نمونه 92و بهار  91زمستان 
بـه ایـن صـورت  دانشـگاه، ينامه از سـویکسب معرف از پس ،گیرين پژوهش شرکت نمودند. نمونهیا

سـراها، ، شامل مـدارس مقطـع راهنمـایی و متوسـطه، فرهنـگکه از نقاط مختلف شاهین شهرانجام شد 
 صـورت تصـادفیها یـا مراکـزي بـهمراکز تفریحی، تجاري و فرهنگی مکان سایرهاي زبان و آموزشگاه
فی انتخـاب و مـورد سال، به شـیوه تصـاد 12- 18و از بین آنان، دختران نوجوان در حیطه سنی انتخاب 

انتخاب پراکنده و مسـتقل  و انتخاب مستقل، منظور از تصادفی بودن ،در این مطالعه ارزیابی قرار گرفتند.
 نیـ). در ا30ص، 1390(دالور، ارزیـابی بـود وابستگی آنان بـه هـم در ن از یکدیگر و نداشتها آزمودنی
االت ؤسـ ییق و چـک کـردن نهـایـتحق هـا از اهـدافیکامـل آزمـودن یل داشتن آگـاهیبه دل ،پژوهش
 يبـرا ياچ نـوع مخـاطرهینداشـتن هـ ،تبـعو به یشناسن روانانظر متخصصریز ،مربوط يهانامهپرسش
انجـام گرفتـه اسـت. ابـزار  ین پـژوهش بـا رعایـت مالحظـات اخالقـیـپـژوهش، ا يهاکننـدهشرکت
ن یـن در ایاعی و استرس بود. همچنهاي قدردانی، سالمت معنوي، حمایت اجتمنامهپرسش ،گیرياندازه

  استفاده شد. یشناختتینامه جمعاز پرسش ،پژوهش
کلـوف و است (مـکطراحی شده  و همکاران لوفمک کنامه توسط این پرسش :GQ-6نامه قدردانی پرسش

) 7) تـا کـامالً مـوافقم (1صورت کامالً مخالفم (باشد که به) و مشتمل بر شش گویه می2002همکاران، 
شـوند. هـر گویـه، گـذاري میصورت معکوس نمرهبه ،شود. دو گویه از سؤاالت مقیاسگذاري میرهنم

 87/0تـا  82/0از GQ-6  یگیـرد. اعتبـار درونـکند، انـدازه میمیزان و شدت قدردانی را که فرد تجربه می
ران، یـاسـت. در اشـده  يریگآزمون انـدازهآزمون و پسشیدر طول هر دو پ يریگن اندازهیر است. ایمتغ

ضریب پایایی ایـن ). 1389، ییگزارش شده است (آقابابا 82/0تا  75/0نامه از آلفاي کرونباخ این پرسش
  برآورد گردید. 73/0پژوهش با روش آلفاي کرونباخ این در  ،نامهپرسش
احـی طر 1983در سـال  الیسونو  پالوتزیانمقیاس سالمت معنوي توسط  :SWBSنامه سالمت معنوي پرسش

هاي آن بر طبق مقیاس لیکرت شـش قسـمتی عبارت است که پاسخ بیستشده است. این مقیاس داراي 
شود کـه هرکـدام میسالمت وجودي تقسیم  گروه سالمت مذهبی و به دو ،باشد. عبارات این مقیاسمی

هبی هاي فرد، سـالمت مـذدهد. عبارتمیبه خود اختصاص  را 10- 60ده عبارت را شامل شده و نمره 
 دارد یخاصـ يمـن بـا خداونـد ارتبـاط معنـو ؛دهنـدمـیهاي زوج، سالمت وجودي را نشان و عبارت

). ي(سـالمت وجـود کنممیت یاحساس رضا ده و کامالًًیبه حد کمال رس ی). در زندگی(سالمت مذهب
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ایـی روخواهد بـود.  20- 120باشد که بین میهاي این دو زیر گروه جمع نمره ،نمره کل سالمت معنوي
ضـریب ریـق آن از ط پایـایی .محتوا مشـخص شـد از طریق اعتبار رانیدر ا سالمت معنوي ۀ،نامپرسش

نامـه در ایـن پرسشاین پایایی ). ضریب 1385و همکاران، د فاطمی یس( بود 82/0کرونباخ  يپایایی آلفا
  بود. 83/0به روش آلفاي کرونباخ  ،مطالعه
 بـرايگویـه  وسـهبیستدر قالب  1989در سال  فیلیپسامه توسط ناین پرسش نامه حمایت اجتماعی:پرسش

مقیاس است که حمایـت اجتمـاعی را ك شده تنظیم شد و داراي سه خردهاارزیابی حمایت اجتماعی ادار
دهـد. مـیدر سه حیطه حمایت از جانب خانواده و فامیل، دوستان و افراد مهم زندگی مورد ارزیابی قرار 

ا دوسـتانم یـکننـد میاز من مراقبت  یام به خوباشاره کرد. خانواده هاهین گویاوان به ت، میعنوان نمونهبه
باشـد کـه بـه مـیصورت (درست و نادرست) به ،هادهی این گویهورزند. پاسخمیمانه به من عشق یصم

گـذاري صـورت معکـوس نمـرهال بهؤچهار س .گیردمیپاسخ بله نمره یک و پاسخ خیر نمره صفر تعلق 
و بـه شـیوه دو  84/0حمایت اجتماعی را به روش آلفاي کرونبـاخ برابـر بـا  ،نامهشوند. پایایی پرسشیم

. پایایی این مقیاس در این مطالعه نیـز بـه روش )1386ران، همکا(پاشا و  گزارش کردند 82/0سازي نیمه
 بود. 82/0آلفاي کرونباخ 
و  لویبونـدسـردگی اضـطراب اسـترس توسـط مقیـاس اف ):DASS-21استرس ( - اضطراب –مقیاس افسردگی

دهی بـراي گزارشخـود از سـه مقیـاساي ساخته شد. این مقیاس مجموعـه 1995در سال  لویبوند
 ،. کــاربرد ایــن مقیــاسارزیــابی حــاالت عاطفــه منفــی در افســردگی، اضــطراب و اســترس اســت

یـک زار، روي . ایـن ابـهاي اصلی افسـردگی، اضـطراب و اسـترس اسـتگیري شدت نشانهاندازه
اي که بـراي درجه بر اساسشود. به هر جمله، گذاري میاي از نوع لیکرت نمرهمقیاس چهار درجه

ترتیب، به درجـۀ صـفر نمـرة گیرد. بدیناي معادل همان درجه تعلق میآن انتخاب شده است، نمره
در  DASSمقیـاس خردهشود. پایـایی سـه نمرة سه داده می 3نمرة دو، به  2یک، به نمرة  1صفر، به 

سـامانی و (گزارش شده است  78/0و استرس  62/0، اضطراب 68/0جمعیت ایران براي افسردگی 
). در این مطالعه صرفاً از سؤاالت مقیاس استرس استفاده شد. پایایی ایـن مقیـاس در 1386جوکار، 

  بود. 82/0این مطالعه به شیوة آلفاي کرونباخ 

  پژوهش يهايافته
سـال و انحــراف  35/15کننده در ایـن پــژوهش، نوجــوان دختـر شــرکت 337ی میـانگین سـن
 3/2سـال و انحـراف اسـتاندارد آن  87/8هاي تحصیلی آنان بود. میانگین سال 2استاندارد آن 
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سال بـود.  12/10سال و براي مادران آنان  11/ 10هاي تحصیلی پدران آنان بود. میانگین سال
سال بود. همچنین میانگین سنی مـادران دختـران  98/43جوان میانگین سنی پدران دختران نو

ضـعیف یـا «اقتصادي خود را  ـدرصد نمونه طبقه اجتماعی 2/2باشد. سال می 13/39نوجوان 
 4/27، »متوسـط رو بـه ضـعیف«اقتصادي خود را  ـ درصد طبقه اجتماعی 1/3، »بسیار ضعیف

درصـد  2/16ي خـود را متوسـط و کنندگان پژوهش طبقه اجتمـاعی اقتصـاددرصد از شرکت
 5/21و » خـوب«اقتصـادي خـود را  ـ درصد آنان طبقـه اجتمـاعی 3/29رو به باال، » متوسط«

هاي توصـیفی و ، شـاخص1در جـدول  گـزارش کردنـد.» خیلی خـوب«درصد طبقه خود را 
  ضرایب همبستگی متغیرهاي پژوهش ارائه شده است.

  ی متغیرهاي پژوهش و قدردانیهاي توصیفی و ضریب همبستگشاخص .1 جدول

متغیرهاي 
  پژوهش

انحراف   میانگین
  استاندارد

ت یحما  استرس  قدردانی  تعداد
  دوستان

ت یحما
  خانواده

ت یحما
  دیگران

سالمت 
  يمعنو

  181/0-  325/0  384/0  326/0  379/0  -   337  4/2  40/16  قدردانی
    379/0  499/0-  281/0  546/0  353/0  337  2/15  04/89  سالمت معنوي

  حمایت از 
  جانب دیگران

81/10  6/2  337  326/0  282/0-  448/0  551/0      

  حمایت از 
  جانب خانواده

10/10  8/2  337  384/0  399/0-  397/0        

   حمایت از
  جانب دوستان

46/11  0/3  337  325/0  221/0-          

            -181/0  337  9/5  15/21  استرس
01/0 P<  **  

، 40/16شود، میانگین نمره کل قدردانی در دختـران نوجـوان مالحظه می 1طور که در جدول همان
، میـانگین 81/10، میـانگین حمایـت از جانـب دیگـران 04/89میانگین نمره کل سـالمت معنـوي 

و میـانگین نمـره کـل  46/11، میانگین حمایت از جانب دوسـتان 10/10حمایت از جانب خانواده 
باشـد. می 37/0باشد. ضریب همبستگی بین قدردانی و سالمت معنوي، برابر بـا می 15/21رس است

رو، فرضـیه اول ). ازایـنP>01/0باشـد (این ضریب همبستگی مثبت از لحـاظ آمـاري معنـادار می
شود کـه بـا افـزایش سـالمت معنـوي در دختـران نوجـوان، شود. نتیجه گرفته میتحقیق تأیید می

مقیـاس حمایـت یابد. همچنین ضریب همبستگی بین قدردانی بـا خردها نیز افزایش میقدردانی آنه
مقیاس حمایت اجتماعی از جانـب خـانواده برابـر ، با خرده33/0اجتماعی از جانب دیگران برابر با 
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باشـد. ایـن ضـرایب می 32/0مقیاس حمایت اجتماعی از جانب دوستان برابر بـا و با خرده 38/0با 
رو، فرضـیه دوم تحقیـق ). ازاینP>01/0باشند (مثبت، همگی از لحاظ آماري معنادار میهمبستگی 

شود که با افزایش حمایت اجتماعی در ابعـاد حمایـت از جانـب شود. نتیجه گرفته مینیز تأیید می
یابد. از سـوي دیگـر، ضـریب همبسـتگی خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی قدردانی افزایش می

باشد. این ضریب همبسـتگی منفـی و معکـوس از لحـاظ می -18/0دانی و استرس برابر با بین قدر
شـود شود. نتیجه گرفته میرو، فرضیه سوم تحقیق تأیید می). ازاینP>01/0باشد (آماري معنادار می

  یابد.که با افزایش قدردانی، استرس کاهش می
ت یـز نشان داد که اسـترس بـا ابعـاد حمایگر نیکدیرها با یر متغیسا یب همبستگیضرا ،نیعالوه بر ا

و  یت اجتمـاعیـبـا ابعـاد حما يو معنادار، سالمت معنـو یمنف ۀرابط يدارا يو سالمت معنو یاجتماع
ن یـ). بـر اP>01/0( باشـدمـیمثبت معنـادار  ۀرابط يگر دارایکدیبا  یت اجتماعیابعاد حما ،عالوه بر آن

 یت اجتمـاعیـو ادراك انـواع حما يرفتن استرس، سالمت معنـوشود که با باال میجه گرفته ینت ،اساس
شـتر در هـر سـه حـوزه یب یت اجتماعیباالتر با ادراك حما يسالمت معنو ،عالوه بر آن .ابدیمیکاهش 

  گران و دوستان همراه است.یخانواده، د
ده شـد. در بینی قدردانی، از تحلیل رگرسیون گام به گام اسـتفابه منظور بررسی فرضیه اصلی و پیش

بینـی متغیـر وابسـته این مدل رگرسیون، به ترتیب متغیرهاي مستقل کـه داراي بیشـترین سـهم در پـیش
شوند. ضمن اینکه در زمان ورود هر متغیر به معادله در هر مرحله، سـایر متغیرهـا میهستند، وارد معادله 

رهاي مستقل تا زمان رسیدن آنهـا شوند. متغیمییعنی اثرات یکسان و همپوش کنترل  ؛شوندمینیز کنترل 
  ).32ص، 1386، ي(مولو یابدادامه می 01/0به 

  بینی قدردانی ارائه گردیده است.خالصه نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش ،2در جدول 
 بینی قدردانیخالصه نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش .2جدول 

 متغیرهاي وارد شده در معادله گام
ضریب 
 رگرسیون

سهم 
 کل

هم س
  خالص

F  تبدیل
  شده

 درجه
 2آزادي 

 معناداري
دوربین  ضریب

 واتسون

 82/1 000/0 335 43/57 146/0 146/0 383/0 حمایت از جانب خانواده 1

+  حمایت از جانب خانواده 2
 سالمت معنوي

432/0 186/0 040/0 42/16 334 000/0 

+  متغیرهاي مرحله دوم 3
 حمایت دوستان

465/0 216/0 030/0 69/12 333 000/0 
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دهـد کـه از بـین مجمـوع نشان می 2نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام، مندرج در جدول 
کننده قدردانی است کـه بینیمتغیرهاي مستقل پژوهش، ادراك حمایت از جانب خانواده اولین متغیر پیش

درصـد از قـدردانی  6/14تنهایی شود. این متغیر، بهوارد معادله رگرسیون می 383/0با ضریب رگرسیون 
). در گام دوم، سالمت معنوي بـه معادلـه رگرسـیون اضـافه P>01/0کند (بینی میطور معنادار پیشرا به
درصـد از قـدردانی را  4تنهایی دهد که این مؤلفه بهافزایش می 432/0شود و ضریب رگرسیون را به می
شـود و مرحله سوم، حمایت دوستان به معادلـه اضـافه می). در P>01/0کند (بینی میطور معنادار پیشبه

طور درصـد از قـدردانی را بـه 3تنهایی دهد که ایـن متغیـر بـهافزایش می 465/0ضریب رگرسیون را به 
). سه متغیر حمایت خانواده، سالمت معنـوي و حمایـت دوسـتان، در P>01/0کند (بینی میمعنادار پیش

، بیـانگر 82/1). ضریب دوربـین واتسـون >01/0Pکنند (بینی میا پیشدرصد از قدردانی ر 6/21مجموع 
  باشد.فرض استقالل خطاها میرعایت شدن پیش

 .بینی شده ارائه گردیده است، نتایج تحلیل واریانس جهت ارزیابی معناداري سهم کل پیش3در جدول 
  شدهبینینتایج تحلیل واریانس جهت ارزیابی معناداري سهم کل پیش .3 جدول

مجموع  آماره  متغیر  مرحله
 مجذورات

درجه 
 آزادي

 معناداري F میانگین مجذورات

  حمایت از جانب خانواده  1
  رگرسیون
  باقیمانده

 کل

86/286 

06/1673  
92/1959 

1  
335  
336 

86/286  
99/4 

 

43/57 000/0 

2  
ـانواده +  حمایت از جانب خ

  سالمت معنوي
  رگرسیون
  باقیمانده

 کل

26/365  
65/1594  
92/1959 

2  
334  
336 

63/182  
77/4 

25/38 000/0 

3 

متغیرهاي مرحلـه دوم + 
  حمایت از جانب دوستان

  رگرسیون
  باقیمانده

 کل

81/423  
11/1536  
92/1959 

3  
333  
336 

27/141  
61/4 

 

62/30 000/0 

آمده، تحلیل واریانس یک راهه انجـام دستههاي کلی بارزیابی معناداري ضرایب رگرسیون و سهمبراي 
، سـهم کلـی Fشـود، بـا تبـدیل ضـرایب رگرسـیون بـه مشـاهده می 3طور که در جدول شود. همانمی

متغیر حمایت خانواده، سالمت معنوي و حمایت دوستان در هر مرحلـه و  3 بر اساسبینی قدردانی پیش
  ).>01/0P( باشدویژه مرحله سوم معنادار میبه

  دهد.میبینی قدردانی را نشان یون جهت پیشضرایب خام و استاندارد معادله رگرس ،4جدول 



  ۱۰۹ حمايت اجتماعي و استرس در دختران نوجوان سالمت معنوي، بر اساسبيني قدرداني پيش

 بینی قدردانیضرایب معادله جهت پیش .4جدول 

  متغیرها
 استاندارد نمرات خام

T معناداري 

 مقدار هاي هم خطیآماره
 ویژه

شاخص 
خطاي  B وضعیت

 معیار

ضریبتورم  تحمل بتا
 واریانس

 000/1 90/3 -  -  000/0 30/13 -   744/0 90/9 مقدار ثابت

 58/9 043/0 56/1 639/0 002/0 08/3 187/0  053/0 16/0 حمایت خانواده

 34/10 037/0 43/1 698/0 000/0 81/3 221/0  009/0 03/0 سالمت معنوي

 77/17 012/0 19/1 837/0 000/0 56/3 189/0  042/0 15/0 حمایت دوستان

هاي رگرسـیون مبتنـی بـر ر معادلـهدهد که سه متغیر، داراي ضـرایب معنـادار دنشان می 4نتایج جدول 
نمـرات  بـر اسـاسبینی قـدردانی معادله پیش ،). بر این اساس>05/0P( باشندنمرات خام و استاندارد می

  باشد.کنندگان به این شرح میخام شرکت
  = قدردانی 9/9+  16/0+ حمایت خانواده  03/0+ سالمت معنوي  15/0حمایت دوستان 

، بیـانگر نبـود 30، مقادیر ویژه غیرصفر و شاخص وضـعیت زیـر 10از  ضرایب تورم واریانس کمتر
نبـود همبسـتگی قـوي بـین متغیرهـاي فـرض رو، پیشازاینباشد. میچند خطی بین متغیرهاي مستقل 

  .، رعایت شده استمستقل یا نبود چند خطی

  گيريبحث و نتيجه
بیانگر ایـن امـر بـود کـه بـین  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماري بر روي فرضیه اول پژوهش،

قدردانی و سالمت معنوي رابطۀ معنادار وجود دارد؛ یعنی با باال رفتن سالمت معنوي، قدردانی نیز 
) همخوانی دارد. قدردانی جایگـاه 1389( آقاباباییافزایش خواهد یافت. این یافته با نتایج مطالعات 

دنبال آن، باال رفـتن حـس قـدردانی اساسـاً در دین دارد و افزایش سالمت معنوي و به  مستحکمی
وجوي خدا در عمق تمام اتفاقات و حوادث زندگی است. تأثیر سالمت معنـوي بـر معناي جستبه

گونه تبیین کرد که سالمت معنوي، یعنی به دست آوردن یک احساس مثبت و توان اینقدردانی را می
ه دست آوردن احساس مطلوب، یعنی ارتباط مطلوب در وراي تمام اتفاقات و مسائل زندگی و این ب

برقرار کردن با یک قدرت برتر و خاص. اساساً به دست آوردن این حس مثبت، با قدردان بـودن و 
شکرگزار بودن همراه است. افرادي که از سالمت معنـوي بـاالیی برخوردارنـد بـا در نظـر گـرفتن 

اي نگاه رو، به هر مسئلهکنند. ازاینمیچارچوبی براي زندگی خود، سعی در فهم معنا و حقیقت آن 
اي دارند و معنا و شناختی را در پس آن خواهند دید. درست در همین معنا و شناختی خاص و ویژه

  .دهند، قدردانی و سپاس را تجربه خواهند کردکه به آن مسئله می

۱۱۰     ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

حضـور او را  .دارنـدعالوه بر این، افراد داراي سالمت معنوي، گرایشات بیشتري به توجه به خـالق 
به این حقیقت واقفند که هرچه دارنـد، همـه از اوسـت، پـس  ،بر این اساس .کننددر زندگی احساس می

یعنی بنـدگان  ،قدردان خالق خود هستند. آنان در مسیر قدردانی از خالق، قدردان بودن از سایر مخلوقات
انـد و سپاسـگزار آموخته »م یشکر الخالقو من یشکر المخلوق ل« جمله معروفمثابه مصداقی ازرا هم به

  افراد دیگر هم خواهند بود.
ییـد شـد. ایـن بـدان أمبنی بر ارتباط بین قدردانی با ابعـاد حمایـت اجتمـاعی ت ،فرضیه دوم پژوهش

معناست که با افزایش حمایت اجتماعی در ابعاد حمایت از جانب خانواده، حمایت از جانب دوسـتان و 
همکـاران و  وودبـا نتـایج مطالعـات  ،یابد. ایـن یافتـهمیان، قدردانی نیز افزایش حمایت از جانب دیگر

 ،رســد) همخــوانی دارد. بــه نظــر می2009و همکــاران ( فــروه)، 2010و همکــاران ( المبــرت )،2008(
معناداري بین قدردانی و حمایـت  ۀشود که رابطاثرپذیري متقابل قدردانی و حمایت اجتماعی موجب می

گـذارد، مـیي را کـه حمایـت اجتمـاعی بـر قـدردانی تأثیردر مطالعات مختلف مشاهده شود. اجتماعی 
کـه فـرد  شـودمیحمایت از فرد از جانب خانواده، دوستان و دیگران سـبب  :گونه تبیین کردتوان اینمی

 ،طـور کلـیدر پرتو این حمایت، احساس دوست داشته شدن، احساس مورد توجـه قـرار گـرفتن و بـه
که فرد این احساس را به خوبی تجربه کند، خود را قدردان و سپاسـگزار میهنگا .مطلوب نماید احساس
 اي دوایـن رابطـه، رابطـه ،رسداند. به نظر میب بهزیستی و رفاه او شدهموجداند که به نحوي میکسانی 

ه خـود ایجـاد افرادي که قدردان دیگران باشـند، نگـرش مثبـت دیگـران را بـ ،سواز یک :اي استسویه
شود در مواقـع ضـروري، فـرد حمایـت ایـن دیگـران را کنند و این نگرش مثبت دیگران موجب میمی

مورد حمایت اجتماعی قرار گرفتن و احساس مطلـوب نمـودن، بـراي فـرد  ،از سوي دیگر .مشاهده کند
وقتـی در برخـورد ست که احساس شکرگزاري و قدردانی را از بودن با این افراد تجربه کند. فـرد ا کافی

خانواده، دوستان و یـا سـایر افـراد در زنـدگی نیازمنـد  يبا مسائلی، به کمک و یاري دیگران نظیر اعضا
ایـن قـدردانی، بـه دریافـت  .است که قدردان آنان خواهد بـودروشن باشد و یاري آنان را دریافت کند، 

  شود.حمایت بیشتر و دریافت حمایت بیشتر، به قدردانی بیشتر منجر می
دهـد کـه مـیدال بر رابطه قـدردانی و اسـترس، نشـان  ،نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش

بـا افـزایش قـدردانی، اسـترس کـاهش ؛ یعنی بین قدردانی و استرس وجود دارد یرابطه معکوس و منف
درشـناس ) همخـوانی دارد. ق2008و همکـاران ( وود) و 2006( کـراووسهاي یابد. این نتایج با یافتهمی

نیسـت  يزیـچ باشد. استرس لزومـاًمیهاي رسیدن به آرامش و افزایش تحمل استرس بودن یکی از راه



  ۱۱۱ حمايت اجتماعي و استرس در دختران نوجوان سالمت معنوي، بر اساسبيني قدرداني پيش

افتد، بلکه معنا و شناخت ما از آن رویداد است که ما آن را به شـکل اسـترس بـراي میکه براي ما اتفاق 
ق و رویـدادي، معنـا و شـناختی اگر در برابر هر اتفاحال  .)2001کنیم (آراندا و همکاران، میخود تفسیر 

تـوان در برابـر میله را چیزي جز حکمت او ندانست، ئجو کرد و آن مسوجست» اراده خداوند«را چون 
 یی،ن معنـایبـا چنـ یزایی تنها او را مشاهده کرد و تنها دل را بر او بسـت و بـه راسـتهر شرایط استرس

د شـد. توانـایی شـکرگزاري در رویـارویی بـا تجربه خواه يدادیهر رو يقدردانی و شکرگزاري در ورا
عنـوان یـک تبیـین بـه ،انگیز انسانی است. عالوه بـر ایـنهاي شگفتآمیز، یکی از تواناییوقایع استرس

نوجـوان امـروز  استکن م) اشاره کرد که مEllis( )2001(الیستوان به تبیین شناختی شناختی دیگر می
امکـان  ،آمیـزيهـر موضـوع اسـترس«کند که له اشاره میئه این مسالگویی که ب ؛از این الگو استفاده کند

تـر شود فـرد آرامب میموج ین الگوي فکري مطمئناًا ».شدمیداشت بسیار شدیدتر و بدتر از این ممکن 
همـین آرامـش . ش آمده است، افـزایش یابـدیهر آنچه که پدلیل تبع قدردانی فرد از خالقش به شود و به

هـایی باشـد کـه از شـاید یکـی از ارزش ،استرس نیز منجر خواهد شد. گرایش به شکربه کاهش  مطمئناً
نـه بـه  ،شوند. شکرگزار بودنمی هایی براي رشدزا تبدیل به فرصتها و شرایط استرسطریق آن تراژدي

 يچون شـکرگزار یدست آوردن مهارته(همانند ب هاییمهارت دلیلشرایطی که پیش آمده، بلکه به  دلیل
  ) که فرد براي رویارویی با آنها دارد.یقدردانو 

بینی قدردانی نیز نشان داد کـه از بـین متغیرهـاي مـورد پیش براينتایج تحلیل رگرسیون گام به گام 
 ،هاي ادراك حمایت از جانب خانواده، سالمت معنوي و ادراك حمایت از جانب دوسـتانلفهؤبررسی، م

ینـدي از اباشند. سالمت معنوي آدمیان را بایسـتی بـر مبنـاي فرمی بینی قدردانیلفه اصلی در پیشؤسه م
کنش متقابل انسان در جهان هستی و یک قدرت برتر تعریف کرد. بشر از ابتدا به دنبال چرایـی و هـدف 

اند. افـراد بـا پرسـش در مـورد اند و همواره سعی در فهمیدن معناي زندگی خود داشتهزندگی خود بوده
که معنویت یعنی شـناخت هـدف نهـایی چرا ؛کنندمیجو در معنویت را آغاز و، جستاالتؤگونه ساین

کنـد و آن مـیفرد با داشتن سالمت معنوي، در تمام شرایط زندگی، معنایی را بـراي خـود پیـدا  .زندگی
انسـان  ين معنا برایا .کندمیکند و او را حس معنا چیزي نیست جز اینکه خدا را در همه جا مشاهده می

از خـالق را بـا جـان و  یکه فرد قـدردانی را تجربه کند. زمان یو قدردان ياست که حس شکرگزار یکاف
ن موهبـت بـردن یـآمـوختن ا .ردیـگاز مخلوق را هم فـرا یکند، خواهد آموخت که قدردانمیدل تجربه 

اعی از مخلوق)، پنجره حمایت اجتماعی را به سـوي فـرد بـاز خواهـد کـرد و حمایـت اجتمـ ی(قدردان
معناي احساس دوست داشته شدن، اهمیت دادن و مورد محبت قرار گرفتن فـرد، حـال چـه از سـوي به

۱۱۲     ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

چه از سوي دوستان و چه از سوي دیگران است. فـرد قـدردان در پرتـو قـدردانی خـود و بـه  ،خانواده
صـورت مطلـوب درك دست آوردن چتر حمایت اجتماعی، این احسـاس دوسـت داشـته شـدن را بـه

 .او خواهنـد بـود بیند که همیشه در کنـار او و حـامیاي از افراد را میرد و در کنار خود گنجینهخواهد ک
مهـم حمایـت از  تـأثیرتوان روي آنها حساب کـرد. بـه دلیـل می ،کسانی هستند که در هنگام نیاز ایشان

ارد معادلـه نشـده بین قـدردانی ولفه پیشؤعنوان مجانب خانواده و دوستان در ادراك استرس، استرس به
قـدردانی  رسد فرد در صورت داشتن حمایت اجتماعی باال، استرس کمتر و قاعدتاًکه به نظر میبود؛ چرا

  بیشتري را تجربه خواهد کرد.
جمله اینکه این مطالعه محدود به دوره نوجوانی ها هم بود، ازاین مطالعه داراي برخی محددیت

نظر بودنـد. یست. اینکـه در ایـن مطالعـه جامعـه دختـران مـدسنین ناست و قابل تعمیم به تمامی 
رو، تعمیم نتایج این مطالعه به جامعه پسران با احتیاط بایستی صورت پذیرد. همچنـین اینکـه ازاین

توان نتایج آن را به این مطالعه بر روي نوجوانان دختر شاهین شهر انجام گرفته است. بنابراین، نمی
  عمیم داد.نوجوانان سایر شهرها ت

سـازد و شناختی به خـوبی روشـن مینتایج این پژوهش، جایگاه قدردانی را در میان متغیرهاي روان
هاي آموزشـی و شـود در برنامـهمیتوصیه  رو،ازاین .تواند نقشی مهم در مداخالت بالینی داشته باشدمی

کـه قـدردانی از داده شود؛ چـراکید بر قدردانی اختصاص أاي براي نوجوانان دختر، به آموزش و تمشاوره
با توجه به نتـایج ایـن مطالعـه، بـراي  ،عنوان یک ارزش اخالقی مطرح است و از سوي دیگربه ،سویک

توانـد بـراي نوجـوان مفیـد باشـد. کند که به خودي خود میمینوجوانان، منابع حمایتی اجتماعی ایجاد 
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