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مقاله پژوهشی

چكيده

زمینه و هدف :قدردانی از ویژگیهای شخصیتی مثبت میباشد که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان قرار گرفته است .بهبود قدردانی میتواند کیفیت زندگی و
سالمت روان را در افراد بهبود بخشد .تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش قدردانی بر کیفیت زندگی و سالمت روانی انجام شد.
مواد و روشها :طرح این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ،همراه با گروه شاهد بود .با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس 20 ،زوج شهر
نیشابور انتخاب شدند .گروه آزمایش به مدت  9جلسه تحت آموزش قدردانی روش  Emmonsقرار گرفتند ،اما گروه شاهد هیچ آموزشی دریافت نکرد .پیگیری نیز بعد از یک ماه
صورت گرفت .دادهها با استفاده از آزمون کواریانس در نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل گردید.
یافتهها :تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات کیفیت زندگی و سالمت روان افراد بر حسب گروه (شاهد و آزمایش) پس از تعدیل پیشآزمون وجود داشت ( )P > 0/050و گروه
آزمایش پس از دریافت آموزش قدردانی ،سالمت روان و کیفیت زندگی باالتری را نشان دادند.
نتیجهگیري :میتوان بیان داشت که آموزش قدردانی با افزایش ویژگیهای مثبت در زوجین ،جهتگیری کلی مثبت ،فرایندهای شناختی مثبت و کارکرد عاطفی مثبت را در
زوجین افزایش میدهد و کیفیت زندگی و سالمت روان را بهبود میبخشد.
واژههاي کلیدي :قدردانی ،سالمت روان ،کیفیت زندگی

پذیرش مقاله1396/11/8 :

دریافت مقاله1396/9/10 :

مقدمه

بر این اساس ،میتوان بیان داشت کوه کیفیوت زنودگی و سوالمت روانوی
پیوسوووتگیهای فراوانوووی بوووا یکووودیگر دارنووود .سوووازمان بهداشوووت مهوووانی
( World Health Organizationیا  )WHOسوالمت را بوه عنووان حالوت
کامل رفاه مسمی ،روحی و امتماعی و نه فقط فقدان بیماری یا ضوعف تعریوف
کرده است ( .)4سه ایده اصلی بهبوود سوالمت از ایون تعریوف پیوروی میکنود؛
سالمت روان بخش مداییناپایری از سوالمتی و چیوزی بیشوتر از عودم وموود
بیماری است که به طور پیوسته بوا سوالمت و رفتوار مسومانی ارتبوا دارد (.)5
وضعیت سالمت روان در تمام مراحل زندگی با رفتار همراه است .شواهد مختلفی
نشان میدهد که عوامل امتمواعی مورتبط بوا سوالمت روان ،در عوین حوا بوا
رفتارهای انحرافی مانند وابستگی به الکل ،مصرف مواد ،مرم و اخراج از مدرسوه
نیز ارتبا دارد .عالوه بر این ،تعامالت پیچیده بین این عوامل ،رفتارها و سالمت
روان مشاهده میشود .به عنوان مثا  ،فقدان استخدام معنیدار ممکن اسوت بوا
افسردگی و مصرف الکل و مواد مخدر همراه باشد .این امر به نوبه خود منجر به
تصادفات رانندگی میشوود کوه عواقو آن معلولیوت فیزیکوی و از دسوت دادن
اشتغا است ( .)6سالمت روان به طور گستردهای تحوت عنووان یوح احسواس
مثبت قلمداد میشود که در بردارنده هیجانواتی ماننود شوادکامی ،یوح وی گوی

 -1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -2استاد ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -3استادیار ،گروه کودکان با نیازهای خاص ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
نویسنده مسؤول :محمدباقر کجباف
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کیفیت زندگی ،به ارزیابی و ادراک افراد از وضعیت زندگی خویش گفته میشوود
( )1و مفهومی چند بعدی و در بردارنده ابعاد رفواه روانشوناختی ،رفواه مسومی،
تصور بدنی و نگرانیها و عالیق امتماعی است ( .)2کیفیت زندگی به شیوههای
مختلف تحت تأثیر عوامل سالمت فیزیکی و روانشوناختی ،میوزان اسوتقال و
روابط امتماعی قرار دارد و رابطه معنیداری را با محیط زیسوت نشوان میدهود.
بنابراین ،معنای کیفیت زنودگی و ارز گوااری افوراد ،تحوت توأثیر تفاوتهوای
امتماعی -فرهنگی آنان قرار میگیرد ( .)3کیفیوت زنودگی از نظوام فرهنگوی و
ارزشی موقعیتی که در آن زنودگی میشوود ،توأثیر میپوایرد .در واقو  ،اهوداف،
انتظارات ،معیارها و خواستههای فرد به میوزان وسویعی بور وضوعیت مسومانی،
روانی ،میزان استقال  ،روابط امتماعی و اعتقادات او تأثیرگاار میباشد .بر اساس
این تعریف مام  ،کیفیت زندگی ارتبوا نزدیکوی بوا وضوعیت مسومی ،روانوی،
اعتقادات شخصی ،میزان خودکفایی ،ارتباطات امتماعی و محیط زیست دارد .در
همین راستا ،برای کیفیت زندگی شش حیطه بیان شده است که شامل «سالمت
مسمانی ،وضوعیت روانوی ،سوطو اسوتقال  ،ارتباطوات امتمواعی ،ارتبا هوای
محیطی و عالیق معنوی» میباشد (.)1
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اثربخشی قدردانی بر کیفیت و سالمت روان

این پ وهش نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری همراه با گوروه
شاهد بود .قبل از ارایه متغیر مستقل ،از آزمودنیها پیشآزمون به عمل آمد و آنهوا
در گروه شاهد و آزمایش قرار گرفتند .سپس متغیر مستقل برای گروه آزمایش ارایوه
گردید که همان آموز قدردانی بود و برای گروه شاهد هیچ متغیری اعما نشود.
پس از اتمام آموز یا ارایوه متغیور مسوتقل ،از دو گوروه پسآزموون گرفتوه شود.
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شخصیتی که دربردارنده مناب روانشناختی از خودارزیابی است و انعطافپوایری
میباشد که توانایی افراد را برای مقابله با ناسازگاری افزایش میدهد .منبوههای
مختلف و الگوهای سالمت روان در درک ما از آنچه که به معنای سالمت روانی
مثبت است ،کمح میکند (.)7
رویکردهای درمانی مثبتنگر ،منجر به افزایش هشیاری ،فعالیت امتماعی،
خودارزشمندی ،خو بینی ،بهزیستی و تغییرات مثبت در سالمتی و رفتار زومین
میگردد ( .)8سالمت و کیفیت زندگی را در زومین افزایش میدهد و در نهایت،
ازدواج را به منب احساسات خوشایند و عشق برای زومین تبودیل مینمایود (.)9
آموز هیجانات مثبت و پرور وی گیهای مثبت میتواند ازدواج را بوه منبو
احساسات خوشایند و عشق برای زومین تبدیل کند ،آنان را به سووی الگوهوای
ارتباطی مثبت سوق دهود ،روابوط بوین زوموین را بهبوود بخشود و مهارتهوا و
نگر های مثبت را در بین آنان افزایش دهد (.)10
سازهای که بهتازگی نظر روانشناسان را به خوود ملو کورده اسوت و بوه
عنوان صفت موهری روانشناسی مثبتنگر قلمداد میشود ،قدردانی است (.)11
قدردانی در تمامی ادوار زندگی انسان از دنیای قودی توا مودرن وموود داشوته و
تاریخ نشان دهنده اهمیت همیشگی قدردانی بوده است ( .)12بزرگترین ادیوان
مهان (مسیحیت ،یهودیت ،اسالم ،بودیس و هندوئیس ) بر اهمیوت قودردانی در
آموزههای خود تأکید کردهاند (.)13
مؤلفههای هیجانی مثبت مانند قدردانی سب میشود تا فرد بوا مالیموت و
عطوفت بیشتری به مشکالت نگاه کند ،تال بیشتری برای یافتن راهحل داشته
باشد ،سختیهای زندگی را بهتر تحمل کند و به زندگی خوود پویوایی و حرکوت
دهد ( .)14قدردانی موم میشود افراد بوه منبوههای مثبوت محویط امتمواعی
اطراف خود عادت نکنند .در نتیجه ،رضایت از زندگی بلندمدتتری برای آنان به
ارمغان میآید و سالمت کلی افراد افزایش مییابد ( .)15قودردانی بوه اشوکا و
شیوههای مختلف ،به عنوان یح حالت عاطفی گارا ،یح وی گی شخصیت پایدار
و فضیلت اخالقی و همچنین ،یح عادت ،پاسخ مقابله و نگر تعریف میشوود
( .)16قدردانی نوعی احساس مثبت است که افوراد در هنگوام احسواس دریافوت
منفعت ارزشمندی کس میکنند ( )17و اغل با این ادراک همراه است که فرد
منفعتی شخصی دریافت کرده که مستحقش نبوده و یا آن را به دسوت نیواورده،
بلکه این منفعت به دلیل نیتهای خوب فرد دیگری نصیبش شده است (.)18
قدردانی را میتوان به یح منب خارمی مانند یح حیوان ،شخص یوا غیور
انسان (به عنوان مثا خدا ،مهان هستی) نسبت داد و ممکون اسوت بخشوی از
یح چش انداز وسی تر از تومه و قدردانی مثبت در مهان باشود ( .)19رایجتورین
رویکرد به مطالعه قدردانی ،آن را به عنوان یح صوفت ،خلوق و خوو و یوا یوح
احساس در نظر میگیرد ( .)20قدردانی یکی از واژههایی است که بهتازگی مورد
تومه قرار گرفته است ( .)21به عنوان خلق و خوو ،قودردانی یوح مؤلفوه پایودار
میباشد که به بخشی از تفاوتهای فردی در میان اشخاص ارتبا دارد (بعضوی
از افراد به عنوان پسزمینه عاطفی زنودگی روزموره بیشوتر از دیگوران قودردانی
میکنند) .بنابراین ،قدردانی عالوه بور احساسوات مثبوت ،میتوانود در برگیرنوده
احساسات اخالقی و احساسات امتماعی نیز باشد (.)12
از ممله مه ترین مد های قدردانی که در سا های اخیر مورد تومه قورار
گرفته است ،مد قدردانی  Emmonsمیباشد Emmons .بر این بواور اسوت
که میتوان با بهبود قدردانی ،سایر وی گیهوای مثبوت در افوراد ماننود سوالمت
روانی و کیفیت زندگی آنان را بهبوود بخشوید ( .)13در هموین راسوتا ،مطالعوات

تجربی نشان داده است که بین قدردانی ،سالمت روان و کیفیت زنودگی رابطوه
معنوویداری ومووود دارد ( Chen .)22و  Keeبووا انجووام مطالعووهای در بووین
دانشآموزان تایوانی ،دریافتند که قدردانی رابطه مثبتی با رضایت از زنودگی دارد
و میتواند رضایت از زنودگی افوراد را پیشبینوی کنود ( Froh .)23و همکواران
پ وهشی را بر روی  221نفر از نوموانوان انجوام دادنود توا بوه تمورین قودردانی
بپردازند (به عنوان مثا شمار نعمتها) و به این نتیجه دست یافتند که گوروه
آزمایش به طور معنیداری رضایت از زندگی بیشتری را پس از تمورین مهوارت
قدردانی نشان داد ( Wood .)24و همکاران به بررسوی رابطوه بوین قودردانی و
سالمت روان در زمینه سبحهای شخصیتی پرداختند و نتیجهگیری کردنود کوه
قدردانی به وی گیهای شخصیتی بستگی دارد و با سالمت روان افوراد ارتبواطی
قوی دارد ( .)11نتایج مطالعه  Watkinsو همکاران نشان داد که افراد قودردان
حتی در زمینه حافظه نیز نوعی سوگیری مثبتوی دارنود؛ بوه گونوهای کوه آنهوا
خاطرات مثبت زندگی خود را بیشوتر بوه یواد میآورنود و دارای کیفیوت زنودگی
بهتری نسبت به افراد غیر قدردان میباشند ( Lin .)25در پ وهش خود بوه ایون
نتیجه رسید که عزت نفس و بهزیستی روانی بوه عنووان واسوطه ارتبواطی بوین
قدردانی و افسردگی میباشد .همچنین ،بیان کرد که ارتبا مثبتی بین قدردانی،
عزت نفس و بهزیستی روانی ومود دارد (.)26
مؤید صفاری و همکاران رابطه مثبتی را بین شادکامی و قودردانی در زنوان
خانوادههوای نظووامی شووهر تهووران گوزار کردنوود .همچنووین ،رابطووه مثبووت و
معنیداری بین میزان سالمت روان و قدردانی مشاهده شد ( .)27نتوایج تحقیوق
کدخدازاده و همکاران نشان داد که ادراک حمایوت از مانو خوانواده ،سوالمت
معنوی و ادراک حمایت از مان دوستان ،توان پیشبینی قدردانی را دارنود (.)28
نتایج پ وهش قمرانی و همکاران که بر روی نوموانان شاهد و ایثارگر و نوموانان
عادی شهرستان بیرمند انجام گرفت ،نشان داد که آموز قدردانی تأثیر مثبتوی
بر میزان امید ،تابآوری ،خو بینی و شادکامی دارد ( .)29آقابابایی و فراهانی در
تحقیقی گزار کردند که متغیر قدردانی میتواند سوالمت روانوی خانوادههوای
نظامی را پیشبینی کند (.)30
بر اساس آنچه بیان شود ،قودردانی بوه رسومیت شوناختن کلوی و توموه بوه
منبههای مثبت یح زندگی است ( .)13از اینرو ،افرادی که قدردان هستند از نظور
وی گیهای شخصیتی افرادی پایرا و گرم هسوتند و وی گیهوای مثبوت بیشوتری
دارند ( ،)31اما احساسات ،شناخت و انگیزههای مربو به قدردانی ،رخدادهای روانی
درونی میباشد و به امبار به ومود نمیآید .با این حا  ،میتوان آنها را به صوورت
آگاهانه آموز داد و تحت کنتر درآورد ( .)32میتوان گفت که کیفیت زنودگی و
سالمت روانی از مؤلفههایی است که تأثیر دوسویهای بر یکدیگر دارند و تحت تأثیر
هیجانات مثبت مانند قدردانی قرار دارنود .تحقیوق حاضور بوا هودف بررسوی توأثیر
آموز قدردانی بر کیفیت زندگی و سالمت روان زوجهای موان انجام شد.

حسن آذرگون و همکاران

یا  :)GHQاین پرسشنامه که برای اولین بار در سا  1972توسوط Goldberg

ساخته شد ،از ممله شناخته شودهترین ابزارهوای ارزیوابی سوالمت روان بوه شومار
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محتوای جلسات
معرفی ساختار ملسات و اهداف برنامه آموزشی و تعاریف ،مفاهی و
پیامدهای قدردانی
آموز حوزههای قدردانی و وی گیهای افراد قدرشناس (قدردانی نسبت
به خود ،والدین ،دیگران ،طبیعت ،خدا)
آموز سبحهای متفاوت و رو های ابراز قدردانی (قدردانی کالمی،
احساسی ،عملی ،مقطعی)
ترغی شرکتکنندگان به خودشناسی و بررسی شخصیت خود به عنوان
قدردان یا غیر قدردان با تومه به مباحث آموزشی
آموز عملی نوشتن نامههای قدردانی برای کسانی که نقش مهمی در
زندگی فرد داشتهاند.
بازخوانی نامههای قدردانی توسط هر آزمودنی و بحث پیرامون
احساسات آزمودنیها
آموز رو ثبت و یادداشت روزانه حوادث مبتنی بر خیر و برکت
ارایه گزار و تجربیات شرکتکنندگان در خصوص ثبت حوادث
پر خیر و برکت
مم بندی و ارایه راهکارهایی برای حفظ و به کارگیری رو ها در
زندگی روزمره
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پرسشنامه سالمت عمومی (General Health Questionnaire

جدول  .1جلسات آموزش قدردانی بر اساس روش Emmons

يافتهها
بر اساس اطالعات ممعیتشناختی 5 ،درصد مشارکتکنندگان تحصویالت زیور
دیپل  50 ،درصد دیپل  35 ،درصد کارشناسوی و  10درصود کارشناسوی ارشود و
بارتر داشتند .میانگین سنی زومین 26/72 ،سا گزار گردید کوه  10درصود
افراد  20ساله و پایینتر 30 ،درصد  21تا  25ساله 25 ،درصد  26توا  30سواله و
 15درصد  30سا به بار بودند.
میانگین کیفیت زنودگی و سوالمت روان گروههوای آزموایش و شواهد بوه
تفکیح منسیت در مدو  2ارایه شده است.
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پیگیری تحقیق نیز پس از یح ماه از هر دو گروه صورت گرفت .دادهها با اسوتفاده
از آزمون تحلیل کواریانس در نرمافوزار  SPSSنسوخه version 23, IBM ( 23
 )Corporation, Armonk, NYتجزیه و تحلیل گردید.
مامعه آماری شامل کلیه زومین موان شهرستان نیشابور (از او مورداد توا
پایان شهریور سا  )1396بود که از بین آنها ،زومینوی کوه دارای مالکهوای
ورود بودند ،انتخاب شدند و در دو گروه  20نفره آزمایش و شواهد قورار گرفتنود.
نمونهها به دو گروه مداخله قدردانی  Emmonsو شاهد تقسی شدند .پو وهش
حاضر زیرمجموعه تحقیقات آزمایشی است .بنابراین ،حوداقل نمونوه موورد نیواز
برای هر یح از گروههای آزمایش و شاهد  15نفر میباشد ( .)21با این ومود ،به
منظور افزایش دقت نمونهگیری 20 ،نفر برای هر یح از گروهها انتخاب گردیود.
بر این اساس ،نمونهگیری در این مرحله به صورت در دسترس بود.
معیارهای ورود به مطالعه شامل حداقل سون  18سوا و بوارتر و مرامعوه
زومی ،گاشت حداقل پنج سا از ازدواج ،مرامعوه بوه مرکوز مشواوره بوه دلیول
مشکالت ارتباطی ،نداشتن تشخیص اختال روانپزشکی و شخصیتی ،عدم سوء
مصرف مواد یا الکل ،عدم دریافت مداخالت زومی دیگر به صوورت ه زموان و
تمایل به شرکت در پ وهش بود .بیماریهای شودید روانوی ،غیبوت بویش از دو
ملسه در ملسات مشواوره زوموی و عودم همکواری در فراینود مشواوره زوموی
شرکتکنندگان نیز به عنوان معیارهای خروج از پ وهش در نظر گرفته شد.
ابزارهای مم آوری دادهها در ادامه به تفصیل آمده است.
پرسشنامه کیفیت زندگی :کیفیت زندگی عبارت است از برداشت هر
شخص از وضعیت سالمتی خود و میزان رضوایت از ایون وضو ( .)33سوازمان
بهداشت مهانی کیفیت زندگی را درک فورد از مایگواهش در زنودگی در بافوت
سیست فرهنگ و ارز هایی که او در آنهوا زنودگی میکنود ،میدانود کوه در
ارتبا با اهداف ،انتظارات ،استانداردها و نگرانیهوای او میباشود ( .)34مقیواس
ماکور از  36گویهای و  8زیرمقیاس تشکیل شده است و هر زیرمقیاس متشکل
از  2تا  10ماده میباشد ( 8 .)Short form-36زیرمقیاس پرسوشنامه کیفیوت
زندگی شامل عملکرد مسمی ( Physical functionیا  ،)PFاختال نقش بوه
دلیول سوالمت مسومی (Role limitations due to physical health
یا  ،)PHاختال نقش به دلیل سالمت هیجانی ( Role limitations due to
 emotional problemsیا  ،)EHانورژی /خسوتگی ( Energy/Fatigueیوا
 ،)EFبهزیسووتی هیجووانی ( Emotional well-beingیووا  ،)EWکووارکرد
امتموواعی ( Social functionیووا  ،)SFدرد ( Painیووا  )Pو سووالمت عمووومی
( General healthیووا  )GHمیباشوود .همچنووین ،از ادغووام زیرمقیاسهووا ،دو
زیرمقیاس کلی با نامهای سالمت مسمی و سالمت روانی به دست میآید .نمره
پایینتر در این پرسشنامه نشان دهنده کیفیت زندگی پایینتر است و بر عکوس
( Ruta .)35و همکاران پایایی این ابزار را  0/95گزار کردهاند ( .)36منتظری
و همکاران همخووانی درونوی و آزموون روایوی را بوا اسوتفاده از رو مقایسوه
گروههای شناخته شده و روایی همگرایی مورد ارزیابی قورار دادنود کوه ضوری
 Cronbachs alphaمقیاسها بین  0/77تا  0/90محاسبه گردید ( .)37فرنام
و حمیدی نیز در تحقیق خود ضری  Cronbachs alphaاین پرسوشنامه را
 0/94گزار کردند (.)38

میرود که به صورت فرمهای  30 ،28 ،12و  60سؤالی در دسترس قرار دارد که در
پ وهش حاضر فرم  28سؤالی آن استفاده گردید و سوؤارت آن در برگیرنوده چهوار
خرده مقیواس «نشوانههای مسومانی ،اضوطراب ،اخوتال در کوارکرد امتمواعی و
افسردگی» میباشد .هر یح از خرده مقیاسها از  7گویه تشکیل شده است که بوه
ترتی پشت سور هو قورار دارد .هور یوح از آنهوا خوود شوامل  7سوؤا اسوت.
پرسشنامه حاضر استاندارد بوده و در ممعیتهای مختلفوی در ایوران و کشوورهای
مختلف هنجاریابی شده است .صاحبی و آیتالهی با انجام پ وهشی بور روی نمونوه
ایرانوی ،مقوادیر  Cronbachs alphaرا بورای نشوانههای مسومانی ،اضوطراب،
کارکرد امتماعی ،افسردگی و وضعیت سالمت روانی به ترتی ،0/79 ،0/85 ،0/84
 0/81و  0/91گزار نمودند که بیانگر ثبات درونی قابل قبو این مقیاس میباشد
( .)39همبستگی نمرات مقیاس  GHQو نتیجه ارزیابی بالینی شدت اخوتالرت در
مطالعات پیشین برابر  0/80محاسبه شده است (.)40
برای آمووز اثربخشوی ،از رو آمووز قودردانی  Emmonsاسوتفاده
گردید .بدین منظور ،افراد در یح دوره  9ملسوهای شورکت کردنود و محتویوات
آموزشی به آنان ارایه گردید .محتویات ملسات آموزشی  Emmonsدر مدو 1
ارایه شوده اسوت .ایون مداخلوه آموزشوی برگرفتوه از مطالعوات قمرانوی ( )41و
 )42( Southwellمیباشد که با هدف پ وهش حاضر همسو شده است.

اثربخشی قدردانی بر کیفیت و سالمت روان

جدول  .2میانگین کیفیت زندگی و سالمت روان گروههای مورد بررسی
پیشآزمون

مرحله
شاهد

نام گروه
مرد

جنسیت

کیفیت زندگی
سالمت روان

پسآزمون
آزمایش

زن

مرد

شاهد
زن

مرد

پیگیری
آزمایش

مرد

زن

شاهد
زن

مرد

آزمایش
زن

مرد

زن

80/00 ± 6/46 69/60 ± 8/64 66/10 ± 8/31 59/20 ± 6/8983/60 ± 6/46
71/00 ± 8/02
65/60 ± 7/6158/60 ± 7/91
64/50 ± 5/89
52/43 ± 9/68
62/80 ± 9/17
57/80 ± 5/63
81/10 ± 11/92 64/70 ± 12/34 70/10 ± 8/8447/50 ± 14/81
70/30 ± 11/67
70/00 ± 12/70
24/20 ± 10/46
63/50 ± 15/67
12/80 ± 9/47
46/00 ± 16/67
52/75 ± 10/48
33/02 ± 16/49

مقادیر به صورت میانگین  ±انحراف معیار آمده است.
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فرضیه اول :آموز قدردانی بر کیفیت زندگی زومین موان تأثیر دارد.
به منظور بررسی فرضیات پ وهش ،از تحلیول کواریوانس سوری زموانی
استفاده گردید و قبل از آن مفروضه های تحلیل کواریانس بررسی شد .نتوایج
آزموووون  Box’s Mهمگنوووی واریانس هوووا را نشوووان داد ،P = 0/223
.]M = 1/222 ،df1 = 18 ،)df2( Degree of freedom = 4579/730
بررسووی آزمووون  Leveneکیفیووت زنوودگی در پیش آزمووون (،P = 0/308
 ،)F = 1/243 ،df1 = 3 ،df2 = 36پس آزمون (= 3 ،df2 = 36 ،P = 0/951
 )F = 0/114 ،df1و پیگیوووری (= 0/192 ،df1 = 3 ،df2 = 36 ،P = 0/901
 )Fبیانگر همسانی واریانسها می باشد.
یح مفروضه بسیار مهو بورای ایون کوه هور نسوبت  Fدر طر هوایی بوا
اندازهگیری مکرر دارای توزی مرکزی  Fباشد ،مفروضه تقارن مرکو مواتریس
کواریانس است .برای بررسی این مفروضه ،از آزمون کرویت  Mauchlyاستفاده
شد .طبق نتایج به دست آمده ،مفروضوه کرویوت بورای دادههوای هویچ یوح از
متغیرها برقرار نبود؛ چرا که سطح معنیداری از  0/05کوچحتر بوود (،P > 0/010
 .)F = 0/192 ،df1 = 1/222 ،df2 = 2بنابراین ،به دلیل برقراری فرض کرویت
از آزمون  Greenhouse-Geisserاستفاده میشوود .مودو  3نتوایج آزموون
 Repeated measures ANOVAمتغیور کیفیوت زنودگی را بورای بررسوی
اثرات اصلی گروه ،منسیت ،زمان و اثر تعاملی زمان و گروه ،زموان و منسویت و
زمووان ،گووروه و منسوویت بووا اصووال درمووات آزادی بووا اسووتفاده از آزمووون
 Greenhouse-Geisserرا نشان میدهد .بر اساس یافتهها ،اثر اصولی زموان
( ،)P = 0/010تعاموول زمووان و گووروه ( )P = 0/010و تعاموول زمووان و منسویت
( )P = 0/010معنیدار بود .تغییرات متغیر کیفیت زندگی از مرحله پیشآزمون تا
مرحلووه پیگیووری تغییوور کوورد و نشووان میدهوود کووه اثوور اصوولی زمووان
معنیداری میباشد.
نتایج آزمون  Repeated measures ANOVAبین گروهی در مودو
 4ارایه شده است .بر این اساس ،مقودار  )17/88( Fدر سوطح  Pکمتور از 0/01
معنیدار میباشد .به عبارت دیگر ،تفاوت معنیداری بوین گروههوای آزموایش و

شاهد در متغیر کیفیت زندگی در سه مرحله (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیوری)
مشاهده گردید .این نتایج در مورد منسیت نیز صدق کرد ،اما بر اساس نتایج بوه
دست آمده ،تعامل معنیداری بین گروه و منسیت ومود نداشت.
فرضیه دوم :آموز قدردانی بر سالمت روان زومین موان تأثیر دارد.
آزمون  Box’s Mنشوان دهنوده همگنوی واریانسهوا بوود (،P = 0/180
 .)M = 1/294 ،df1 = 18 ،df2 = 4579/730بررسی آزمون  Leveneسالمت
روان در پیشآزمووووووووووون (،)F = 2/224 ،df1 = 3 ،df2 = 36 ،P = 0/102
پسآزموووووون ( )F = 0/614 ،df1 = 3 ،df2 = 36 ،P = 0/611و پیگیوووووری
( ،)F = 1/011 ،df1 = 3 ،df2 = 36 ،P = 0/399همسووووانی واریانسهووووا را
تأیید کرد.
بر اساس نتایج ،مفروضه کرویت با استفاده از آزمون کرویت Mauchly
برای داده های هیچ یح از متغیرها برقرار نبود؛ چرا کوه سوطح معنویداری از
 0/05کوچح تر بود ( .)F = 0/426 ،df2 = 36 ،P > 0/010بنابراین ،به دلیل
برقراری فرض کرویت ،از آزمون  Greenhouse-Geisserاستفاده گردیود.
مدو  5نتایج آزمون  Repeated measures ANOVAرا برای بررسوی
اثرات اصلی گروه ،منسیت ،زمان و اثر تعاملی زمان و گروه ،زمان و منسیت و
زمان ،گروه و منسیت در متغیور سوالمت روان بوا اصوال درموات آزادی بوا
استفاده از آزمون  Greenhouse-Geisserرا نشان میدهد .بر این اسواس،
اثر اصلی زمان ( ) P = 0/010و تعامل زموان و گوروه ( )P = 0/010معنویدار
گزار شد .تغییرات متغیور سوالمت روان از مرحلوه پیش آزموون توا مرحلوه
پیگیری تغییر کرد.
نتایج آزمون  Repeated measures ANOVAبین گروهی در مودو
 6ارایه شده است .بر این اساس ،مقودار  )6/702( Fدر سوطح  Pکمتور از 0/05
معنیدار میباشد .به عبارت دیگر ،تفاوت معنیداری بوین گروههوای آزموایش و
شاهد در متغیر سالمت روان در سه مرحله (پیشآزمون ،پسآزموون و پیگیوری)
ومود داشت .این نتایج در مورد منسیت نیز صدق کرد ،اما تعامل معنیداری بین
گروه و منسیت مشاهده نگردید.

جدول  .3نتایج آزمون  Repeated measures ANOVAبرای اثرات اصلی و تعاملی کیفیت زندگی
1759/98

1/23

1423/67

90/73

0/010

0/716

1/000

منابع تغییرات
تعامل زمان × گروه

1008/11

1/23

815/47

51/97

0/010

0/591

1/000

تعامل زمان × منسیت

123/65

1/23

100/02

6/37

0/010

0/150

0/755

تعامل زمان × منسیت × گروه
خطا

38/96
698/28

1/23
44/50

31/51
15/69

2/00
-

0/160
-

0/053
-

0/312
-

اثر زمان
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مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

مقدار P

اندازه اثر

توان آزمون

حسن آذرگون و همکاران

جدول  .4نتایج آزمون  Repeated measures ANOVAبین گروهی در متغیر کیفیت زندگی
مجموع مجذورات
2806/23
1838/48
70/07
5648/63

تأثیر
گروه
منسیت
گروه × منسیت
خطا

میانگین مربعات
2806/23
1838/48
70/07
156/89

درجه آزادی
1
1
1
36

جدول  .5نتایج آزمون  Repeated measures ANOVAبرای اثرات اصلی
و تعاملی سالمت روان
درجه

مناااااااابع مجموع

مجذورات آزادی
تغییرات
1/27 1888/16
اثر زمان
تعاموول زمووان × 1/27 1409/35
گروه
1/27
تعاموول زمووان × 8/11
منسیت
1/27
تعاموول زمووان × 88/28
منسیت × گروه
45/74 1109/06
خطا

آماره مقدار اندازه

توان

P

میانگین

اثر
مربعات
0/716 0/010 61/28 1486/02
0/560 0/010 45/74 1109/19

آزمون
1/00
1/00

6/38

0/007 0/660 0/26

0/08

69/48

0/074 0/080 2/86

0/42

F

24/24

-

-

-

-

بحث و نتیجهگیری

جدول  .6نتایج آزمون  Repeated measures ANOVAبین گروهی در
متغیر سالمت روان
تأثیر

مجموع

درجه میانگین

مجذورات آزادی مربعات

36

F

P

سهمی

0/157 0/050 6/702 3077/49
0/410 0/010 25/068 11511/08
0/482 0/504 231/57
459/18

-

-

-

شده
0/712
0/998
-

آموز قدردانی ،عملکرد عاطفی افراد را بهبود میبخشد و سب میشود تا
افراد در موقعیتهای هیجوانی و عواطفی بوه گونوه مطلووبتری عمول نماینود،
هیجانات مثبت بیشتری را تجربه کنند و میزان هیجانوات منفیشوان را کواهش
دهند ( .)11قدردانی سب کاهش استرس در روابط افراد میگردد ( .)44اسوترس
از طریق مکانیس های مختلف ،سالمت روانی افراد را تحت تأثیر قورار میدهود.

نتایج پ وهشی نشان داد که قدردانی از طریف مکانیس هایی مانند کاهش افکوار
منفی و افزایش افکار مثبت قبل ،میتواند رفتار افراد را تحوت توأثیر قورار دهود.
افراد قدردان ،موقعیتهای ناخوشایند کمتر و موقعیتهای خوشوایند بیشوتری را
تجربه مینمایند که میتواند تبیینکننده زندگی بهتر افراد قدردان باشد (.)19
قدردانی بخشی ضروری از ایجاد و حفظ روابط بوا دیگوران اسوت و سوب
میشود تا افراد از نظر اخالقی برانگیخته شوند و به گونوه امتماعپسوندی رفتوار
کنند و نسبت به سایر افراد خیرخواه و یا دیگر افراد نیوز مهربوان باشوند ( .)45از
ممله مه ترین دیگران مه که کیفیت زندگی و سوالمت زنودگی افوراد تحوت
تأثیر آن قرار دارد ،همسر میباشد .با تومه به این که بیشتر مشکالت و مسوایل
بین زومین ناشی از شیوههای ارتباطی آنان است ،آموز قدردانی سب بهبوود
روابط زوج یا زومه با همسر میگردد (.)46
ماهیت ارتباطی و اخالقی قدردانی منجور بوه تقویوت مرزهوا و پیونودهای
امتماعی میگردد و سالمت انسان را افزایش میدهد .بر ایون اسواس ،آمووز
قدردانی سب میشود تا زومین روابط امتماعی مطلوبتری را پورور دهنود و
روابط امتماعیشان را به گونه کارامدتری شکل دهنود .عوالوه بور روابوط بوین
فردی ،آموز قدردانی سب میشود تا زومین روابوط مطلووبتری را بوا خوود
سازمان دهند؛ به گونهای که سب افزایش وی گیهای کارامدتر مانند عزت نفس
بارتر در افراد میگردد .بنابراین ،قدردانی با بهبوود روابوط امتمواعی و تعوامالت
زومین با خود و دیگران ،سالمت روانی را بهبود میبخشد و کیفیت زندگی آنان
را افزایش میدهد؛ به گونهای که فرد از زنودگی در گروههوایی کوه در آن قورار
دارد ،لات میبرد و مسایل و مشکالت کمتری را تجربه میکند.
همچنین ،قدردانی ممکون اسوت انورژیبخش عملکورد و تعهود موردم در
حوزههای مختلف زنودگی ماننود سوالمتی ،کوار و روابوط باشود .در ایون زمینوه
تحقیقات مختلفی نشان داده است که قدردانی میتوانود منوابعی را کوه فورد در
اختیار دارد ،افزایش دهد ( .)16قدردانی منجر به افزایش ارتبا  ،فروتنی و کاهش
حارت منفی خاص مانند بدهی ،گناه و ناراحتی میشود .این نتایج به نوبوه خوود
انگیزه افراد را برای بهبود خود تقویت میکند .بدین ترتی  ،منجر به بهبود خوود
(به عنوان مثا بهبود رفتارهای بهداشتی ،بهرهوری کار بیشتر ،اعما نفوذ بیشتر
و )...میشود (.)47
بر اساس تئوری پیدا کردن به یادآوری و پبوند دادن قدردانی ( ،)48افزایش
قدردانی سب افزایش سایر احساسات و هیجانات مثبت در خود میشود و روابط
و تعامالت با دیگران را بهبود میبخشد .چنین رویکردی را میتووان در تئووری
تحولی نیز یافت که بیان میکند افزایش قدردانی میتوانود رفتارهوای امتمواعی
افراد و روابط نوع دوستانه را بهبود دهد (.)49
تئوری خودبهبودی و تغییر مثبت نیز قدردانی را به عنوان انگیوزهای بورای
خودبهبودی و تغییور مثبوت نشوان میدهود .عوالوه بور ایون کوه لواتبخش و
آرامشبخش است ،به عنوان یح انگیوزه و انورژیبخش شوناخته میشوود .بور
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3077/49
گروه
منسیت 11511/08
گروه × 231/57
منسیت
16530/69
خطا

1
1
1

آماره

مقدار

اتای

قدرت
مشاهده

17/88
11/71
0/44
-

0/010
0/010
0/508
-

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-18

بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر میتوان بیان داشت که آموز قودردانی
با تمام منبههای سالمتی رابطه دارد و سب میشود فورد رضوایت از زنودگی و
سالمت روان بیشتری را در زندگی تجربه کند ( .)43یافتههای به دست آمده بوا
نتوووایج تحقیقوووات  Chenو  Froh ،)23( Keeو همکووواران ( Wood ،)24و
همکوواران ( Watkins ،)11و همکوواران ( ،)26( Lin ،)25مؤیوود صووفاری و
همکاران ( ،)27کدخدازاده و همکاران ( ،)28قمرانی و همکاران ( )29و آقابابوایی
و فراهانی ( )30همخوانی داشت.

آماره F

مقدار P

اتای سهمی
0/332
0/246
0/012
-

قدرت مشاهده شده
0/984
0/915
0/100
-

اثربخشی قدردانی بر کیفیت و سالمت روان

آموز زومین مورد تومه قرار گیرد تا بدین سان زومین سالمت روان و کیفیت
.زندگی بهتری را تجربه نمایند

سپاسگزاری
 تشکر و قودردانی،از تمام زومین موانی که در انجا این مطالعه همکاری نمودند
 از همکوارانی کوه در برگوزاری ملسوات و تکمیول، همچنوین.به عمل میآیود
. سپاسگزاری میگردد،پرسشنامهها مشارکت کردند

 میتوان بیان داشت کوه آمووز قودردانی بوه افوراد کموح،اساس این تئوری
.)50( میکند تا مناف روانشناختی و فردی را برای خود فراه آورند
 میتوان گفت که قدردانی سب افزایش هیجانوات،بر اساس آنچه بیان شد
 تعوامالت، هیجانات منفوی را کواهش میدهود،مثبت در زندگی زومین میشود
 محیط و خود برقرار میکند و با تبودیل رویکورد و،سازندهای بین فرد با دیگران
 شوناختی و رفتواری افوراد را بهبوود، عملکورد روانوی،نگر مثبت بوه زنودگی
 بور اسواس.میبخشد و منجر به ارتقای سالمت روانی و کیفیت زندگی میشود
 پیشنهاد میگردد تا برنامههای آموز قدردانی در،نتایج و تئوریهای ارایه شده
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The Effectiveness of Emmons Gratitude Practice on the Quality of Life and
Mental Health
Hassan Azargoon1, Mohammadbagher Kajbaf2, Amir Ghamarani3
Original Article

Abstract

[ DOR: 20.1001.1.17352029.1397.16.1.6.2 ]
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Aim and Background: Gratitude is one of positive features of personality that has attracted many psychologists in
recent years. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of Emmons gratitude practice on the quality
of life and mental health.
Methods and Materials: This was a semi-experimental study with pretest, posttest, and follow-up design, and with the
experimental and control groups. 20 young couples in Nishabur City, Iran, were selected using convenience sampling
method, and were randomly divided into 2 groups. The experimental group received gratitude training based on the
Emmons method for 9 sessions. Data were analyzed using analysis of covariance test via SPSS software.
Findings: After the intervention, there were significant differences between the mean scores of quality of life and
mental health between the groups, after the adjustment of the pretest (P < 0.050); the experimental group showed
higher mental health and quality of life, after receiving Emmons gratitude intervention.
Conclusions: It can be stated that Emmons gratitude practice increases quality of life and mental health by
increasing the positive characteristics of couples, overall positive orientation, positive cognitive processes, and
positive emotional functioning.
Keywords: Gift giving, Quality of life, Mental health
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