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Abstract
Introduction: Life satisfaction is very important due to its simultaneous
and long-term relationship with the results of adolescent adjustments,
such as higher academic performance, favorable social status, reducing
behavioral problems, and increasing adolescent participation. Therefore,
the purpose of this study was to examine the relationship between adolescence’ gratitude and satisfaction of life with the mediation of social
support and emotional problems.
Methods: The statistical population of the study consisted of all male
students who studied at Meybod high school in the academic year of
2019-2020. Two hundred eighty-seven people were selected by random
sampling method. The data were collected using gratitude, the satisfaction of life, social support, and me and my school questionnaires.
Results: The results of path analysis showed that direct relationships
of gratitude, social support, and emotional problems with the satisfaction of life were significant. Also, the indirect effects of gratitude on the
satisfaction of life through mediation of social support and emotional
problems were significant.
Conclusions: According to the results, by increasing social support and
implementing programs such as education, to increase appreciation and
regulate emotional problems, students can be helped to have higher life
satisfaction.
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چکیده
مقدمه :رضایت از زندگی ،بهدلیل ارتباط همزمان و بلندمدت آن با نتایج سازگاری در
نوجوانی ،از قبیل عملکرد تحصیلی باالتر ،وضعیت اجتماعی مطلوب و مثبت ،کاهش
مشکالت رفتاری و افزایش مشارکت نوجوانان از اهمیت زیادی برخوردار است .از اینرو،
هدف پژوهش ،بررسی رابطه بین قدردانی و رضایت از زندگی نوجوانی با نقش میانجیگری
حمایت اجتماعی و مشکالت هیجانی بود.
روش :این پژوهش مطالعهای توصیفی از نوع همبستگی است .جامعهآماری پژوهش،
شامل کلیه دانشآموزان پسر مشغول به تحصیل مقطع متوسطه دوره اول شهرستان میبد استان
یزد درسال تحصیلی 1398-1399بود؛ که به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی دویست و
هشتاد و هفت نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها ،از پرسشنامههای
قدردانی ،رضایت از زندگی ،حمایت اجتماعی و مدرسه من و مدرسه ما استفاده شد.
نتایج :نتایج تحلیل مسیر نشان داد که روابط مستقیم قدردانی ،حمایت اجتماعی و
مشکالت هیجانی با رضایت از زندگی معنادار بودند .همچنین ،اثرات غیرمستقیم قدردانی بر
رضایت از زندگی از طریق میانجیگری حمایت اجتماعی و مشکالت هیجانی نیز معنادار بود.
بحث و نتیجهگیری :بنابر نتایج بهدست آمده ،با باالبردن حمایت اجتماعی و اجرای
برنامههایی ازجمله آموزش ،جهت باال بردن قدردانی و تنظیم مشکالت هیجانی میتوان به
دانشآموزان کمک کرد تا رضایت از زندگی باالتری داشته باشند.
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روپمدق هلاتزع و همکاران
مقدمه
در طول دهه گذشــته ،روانشناسی مثبتنگر نیروهای شخصیتی را بهعنوان پیشبینیکنندههای مهم سالمت شخصی مورد
توجه قرار داده است ]1[.یکی از موضوعات مورد عالقه در این حوزه ،رضایت از زندگی است .رضایت از زندگی به معنای
آن اســت که فرد از جنبههای مهم زندگیش احســاس رضایت کند ]2[.لیمبرسکی 2001رضایت از زندگی را بهعنوان فرایند
شناختی ارزیابی کیفیت زندگی خود در نظر گرفته است .در این فرایند ،فرد بین آنچه که آرزو دارد و آنچه بهدست میآورد،
به مقایسه میپردازد .رضایت از زندگی ،یکی از پیشبینیکنندههای سالمت ذهنی است که امروزه توجه محققان زیادی را
به خود جلب کرده اســت ]3[.رضایت از زندگی نیز بهدلیل ارتباط همزمان و بلندمدت آن با نتایج سازگاری در نوجوانی ،از
قبیل کارآیی و عملکرد تحصیلی باالتر ]4[،وضعیت اجتماعی مطلوب و مثبت ]5[،کاهش مشــکالت رفتاری[ ]6و افزایش
مشارکت نوجوانان[ ]7از اهمیت زیادی برخودار است.
شــواهد تجربی حاکی از آن اســت که رضایت از زندگی دارای سه بعد رضایت از گذشته ،رضایت از حال و آینده است.
متغیرهای زیادی از بعد روانشناسی مثبتنگر با رضایت از زندگی مورد توجه قرار گرفته است .یکی از این متغیرها ،قدردانی
اســت که با سالمت ذهنی نیز در ارتباط است ]8[.قدردانی ،یک احساس مثبت است که تالش و توجه دیگران را نسبت به
خود به رسمیت میشناسد و بهعنوان یک جنبه مطلوب شخصیت و جامعه انسانی توصیف میشود .واژه قدردانی برگرفته از
کلمه التین  gratiaبه معنای شــکرگزاری ،لطف و محبت ،مهربانی ،ســخاوت ،اعطا کردن و بخشش و گرفتن و دادن یک
چیز بدون چشمداشت است ]9[.قدردانی باعث میشود افراد به جنبههای مثبت محیط اجتماعیشان خو گرفته و درنتیجه این
امر ،رضایت از زندگی بیشــتری را برای آنها به ارمغان میآورد .قدردانی با شادی و رضایت از زندگی رابطه مثبت دارد ،اما
با مشــکالت روانی مانند افسردگی ،اضطراب و اســترس رابطه منفی دارد ]10[.عالوهبراین ،تحقیقات مربوط به این موضوع
نشــان میدهد که قدردانی با رضایت از زندگی نوجوانان بســیار مرتبط است؛ زیرا افراد سپاسگزار به احتمال زیاد قدر چیزها
را میدانند و از تجربیات مثبت لذت میبرند]11-14[.
مطالعــات اخیر همچنین جنبههای فــردی و اجتماعی که رابطه قدردانی و رضایت از زندگــی نوجوانان را تحتتاثیر قرار
میدهد ،مورد تاکید قرار دادهاند .حمایت اجتماعی و مشــکالت هیجانی از جمله این متغیرها اســت .کوهن 2004حمایت
اجتماعی را اینگونه تعریف کرده اســت :حمایت اجتماعی ،یک شــبکه اجتماعی است که برای افراد ،منابع روانشناختی
و محسوســی را فراهم میآورد تا بتوانند با شــرایط استرسزای زندگی و مشــکالت روزانه کنار بیایند .حمایت اجتماعی یک
کمک دو جانبه اســت که ســبب ایجاد خودپنداره مثبت ،خویشتنپذیری ،احساس عشق و حرمت نفس میشود و در همه
این موارد به فرد ،فرصت خودشــکوفایی و رشــد میدهد ]15[.افرادی که احساس قدردانی بیشــتری دارند ،تمایل بیشتری
بــه حمایت اجتماعی دارند .بهطور مشــابه ،برنامههای مربوط به بهبود قدردانی ،حمایــت اجتماعی را افزایش دادهاند]16[.
نوجوانان بهطور خاص در مدرســه و خانواده احساســات مثبت ،مانند قدردانی را میتوانند تجربه کنند .بهعنوان موجودات
اجتماعی ،افراد برای ســامت روانشــناختی و روحی خود نیاز به روابط حمایتی با دیگران دارند ]17[.در حقیقت حمایت
اجتماعــی ،تعدیــل روانی افراد و توانایی حل مســالههای را تحتتاثیر قرار داده و تاثیری مثبت بر کاهش اســترس روانی و
ســامت روان دارد ]18[.عالوهبراین ،حمایت اجتماعی بهعنــوان قویترین پیشبینیکننده رضایت از زندگی در نظر گرفته
میشود ]19[.مطالعات نشان دادهاند که حمایت و پشتیبانی معلم با سطوح باالتری از رضایت نوجوانان همراه است20[.و]21
همچنین تحقیقات در مورد نوجوانان ســیزده تا پانزده ســاله نشــان داد که نوجوانانی که در مدرسه حمایت اجتماعی کافی
داشتند ،سطوح باالتر رضایت از زندگی را نشان دادند]20[.
مطالعــات اخیر نقش میانجیگری حمایت اجتماعی در رابطه بین قدردانی و رضایت از زندگی را هدف قرار دادهاند]22[.
نتایج یک مطالعه در مورد چهار صد و بیســت و هفت دانشــجوی دانشگاهی چینی نشان داد ،حمایت اجتماعی رابطه بین
قدردانی و رضایت از زندگی را میانجیگری میکند ]23[.در تحقیقی دیگر ،نشان داده شده است که دانشآموزان سپاسگزار
و قدردان ،حمایت اجتماعی بیشتری را دریافت میکنند و بهنوبه خود رضایت بیشتری از زندگی را تجربه میکنند22[.و]24
متغیر دیگری که با دوره نوجوانی عجین شده است ،مشکالت هیجانی است .نوجوانی یک دوره چالشبرانگیز است که در
طی آن وظایف اصلی شکلگیری هویت ،پذیرش نقش و تحکیم خودمختاری در کنار تغییرات فیزیولوژیکی و روانشناختی
31
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رابطه بین قدردانی و رضایت از زندگی نوجوانی با نقش میانجیگری حمایت اجتماعی و مشکالت هیجانی

ســریع اتفاق میافتد .این فرایندهای پویا اغلب با بیثباتی و مشــکالت
هیجانی همراه است ]25[.بررسی وضعیت مشکالت رفتاری-هیجـانی
در کودکـــان و نوجوانـــان ،یکـی از زمینـههـــای پژوهشـی گسترده و
پرکاربرد است ،در یک طبقهبندی کلی ،مشکالت رفتاری-هیجـــانی
در قالـــب دو گـروه مشـکالت دروننمود در برابر مشکالت بروننمود
طبقهبندی میشود و مورد مطالعه قرار میگیرد ]26[.در حیطه مسالههای
آموزشی و تربیتی ،مشــکالت بروننمود بیانگر تعارضهای دانشآموز
بــا مربیان و همســاالن ،انتظارهــا و مشــکالت رفتاری-هیجانی مانند
برانگیختگی فزونکنشی ،تضادورزی و منفیکاری و مشکالت سلوک
است .در مقابل ،مشکالت دروننمود ،مشکالتی هستند که در “خود”
دانشآمــوز وجود دارند و بیــش از آن که اطرافیان را آزار دهد ،موجب
رنجش خود فرد میشــود .اضطراب ،افسردگی ،کنارهگیری اجتماعی
و شــکایات جســمانی بدون علت جســمانی از آن جمله هستند]27[.
مشکالت هیجانی باعث میشود که نوجوانان رفتارهای خود را بیش از
حد سرکوب کنند ]28[.برخالف آن ،احساسات مثبت به بهبود و حفظ
سالمت روانی کمک میکند]29[.
عوامل متعددی میتواند مشکالت هیجانی را برای نوجوانان بهوجود آورد
که در این زمینه بسیاری از محققان مرگ والدین ،تعارضات خانوادگی،
کاهش منابع اقتصادی ،تغییر محل سکونت ،کاهش ارتباط با دوستان و
همسایهها ،افزایش مسوولیتها و کاهش مدت زمانی که کودک با والد
کند و جو نامساعد مدرســه را ،از عوامل مهم میدانند]30[.
ســپری می
پژوهشها نشان میدهند که سطوح باالی قدردانی با کاهش مشکالت
هیجانــی و احساســی ارتبــاط دارد ]31[.کیم و همــکاران 2012نقش
میانجیگری راهبردهای تنظیم شــناختی-هیجانی در رابطه بین قدردانی

و ســامت روانشــناختی را بررسی کردند.
آنهــا گزارش دادند که قدردانی با ســامت
روانشناختی رابطه مثبت دارد و با میانجیگری
راهبردهــای تنظیــم شــناختی -هیجانــی بر
گــذارد]32[.
رضایــت از زندگــی تاثیــر می
با توجه به اهمیت دوره نوجوانی و فشــارهای
روانی این دوره ،فرض شــده است که بعضی
سازههای روانشــناختی مطرحشده اخیر در
روانشناســی مثبتنگــر ،میتوانــد وضعیت
رضایت از زندگی نوجوانان را پیشبینیکند.
بر اســاس یافتههای پژوهشی و نتایج بهدست
آمده که در باال ذکر شد ،هدف پژوهش حاضر
بررســی نقش مشــکالت هیجانی و حمایت
اجتماعی در رابطه بین قدردانی و رضایت از
زندگی نوجوانی است .مدل مفهومی پژوهش
در نمودار شــماره یک آورده شــده اســت.
براســاس هدف پژوهش فرضیههای پژوهش
عبارتنــد از-1 :قدردانی رضایــت از زندگی
نوجوانی را پیشبینی میکند-2 .قدردانی از
طریــق حمایت اجتماعــی رضایت از زندگی
نوجوانی را پیشبینی میکند-3 .قدردانی از
طریق مشــکالت هیجانی رضایت از زندگی
نوجوانی را پیشبینی میکند.

روش
پژوهش حاضر توصیفی ،از نوع همبســتگی اســت .جامعهآماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان پسر مقطع متوسطه دوره
اول شهرستان میبد که درسال تحصیلی 1398-1399مشغول به تحصیل بودند شش هزار و سی صد و بیست و دو نفر تشکیل
دادهاند .از این جامعه ،با استفاده از جدول مورگان ،نمونهای به حجم دویست و هشتاد و هفت شرکتکننده به شیوه نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای بهصورت تصادفی انتخاب شد .مالک ورود برای این پژوهش ،رضایت افراد برای شرکت در پژوهش
و مالک خروج ،تمایل نداشتن فرد برای پاسخگویی کامل به سواالت بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها عالوهبر آمار توصیفی
میانگین و انحرف معیار ،از آزمون همبستگی پیرسون ،تحلیل مسیر با کمک نرم افزار  SPSS22و AMOS24استفاده گردید.
ابزار پژوهش
پرسشــنامه قدردانی :پرسشــنامه قدردانی اولین بار توســط مککالوک و همکاران 2000طراحی شده است و مشتمل بر
شــش گویه است که بهصورت طیف لیکرت از یک کامال مخالفم تا هفت کامال موافقم نمرهگذاری میشود .دو گویه از
ســواالت این مقیاس گویههای شماره سه و شــش بهصورت معکوس نمرهگذاری میشود .هرگویه میزان و شدت قدردانی
را کــه فرد تجربه میکند ،اندازه میگیرد برای مثال :چیزهای زیادی در زندگیم دارم که باید قدردان آنها باشــم .پایایی این
پرسشنامه در پژوهش مککالوک و همکاران ،2000هفتاد و هشت صدم گزارش شده است ]10[.این پرسشنامه در ایران توسط
قمرانی ،کجباف ،عریضی و امیری[ ]33بر روی دانشآموزان دبیرستانی بهمنظور بررسی پایایی و روایی اجرا شد ،که درنتیجه
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فصلنامه مددکاری اجتماعی

روپمدق هلاتزع و همکاران

حمایت اجتماعی
قدردانی

رضایت از زندگی
مشکالت هیجانی
نمودار( )1مدل مفهومی پژوهش

و ماتریس همبستگی
آن ،پایایی درونی نســخه فارسی پرسشنامه در
ش
 4 3 2دانشآموزان دبیرستانی با روش آلفای کرونباخ
هشــتاد صدم و روایی آن از طریق همبستگی
1
0
با چند مقیاس ،از جملــه مقیاس امید صفتی
1
-0/06 -0
و خوشبینــی ،بهترتیب پنجاه و شــش صدم
 1 -0/38** 0/36** 0/و چهل و شــش صدم بهدســت آمده است.
**
پرسشنامه مدرسه من و مدرسه ما :M & MS
این پرسشــنامه اولیــن بار توســط دینگتون و
همکاران 2013طراحی شــده است و مشتمل
E2
بر شــانزده گویه اســت که بهصورت لیکرت
حمایت اجتماعی
چهار درجهای یک=هرگز تا چهار= همیشــه
ت از زندگی
قدردانیشــود .این پرسشــنامه از دو
نمرهگذاری می
مشکالت هیجانی
خردهمقیاس مشکالت هیجانی ده گویه برای
E4
مثال :من بســیار احســاس نگرانی میکنم و
اجتماعیشش گویه برای مثال :من
رفتاری
مشکالت
ار( )2ضرایب تحلیل مسیر در مدل رضایت از زندگی ،حمایت
ســرعت از هدفم دور میشوم تشکیل شده
و مشکالت به
هیجانی با قدردانی
روض
و برای دانشآموزان با ســن هشــت تا پانزده
PCLOS
0/458
سال مناسب است .دینگتون و همکاران2013
پایایــی این پرسشــنامه را با اســتفاده از روش
کرونباخ اثربرای خردهمقیاس مشــکالت
متغیر آلفای
اثر
غیرمستقیم
هیجانی مستقیم
دو صدم و برای خردهمقیاس
هفتاد و
**0/28
قدردانی  رضایت زندگی
0/35
**
حمایت اجتماعی رضایت از زندگی
رفتــاری هفتــاد و هشــت صدم
مشــکالت
**-0/29
مشکالت هیجانی  رضایت از زندگی
آورده-انــد ]34[.پرسشــنامه حاضر
قدردانی حمایت به
دســت**0/27
اجتماعی
**-0/57
قدردانی مشکالت هیجانی
0/094فارســی ترجمه شد و از نظر
محقق* به
توســط
قدردانی  حمایت اجتماعی رضایت از زندگی
*0/165
قدردانی مشکالت هیجانی رضایت از زندگی
روایــی صوری و محتوایی مورد تایید ســه تن
**P<0 01, *P<0 05
از اســاتید روانشناسی دانشــگاه لرستان قرار
0/07

0/35

0/27

0/28

- 0/57

- 0/29

0/33

جدول( )3ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم مدل پیشنهادی

/

/

گرفت .خردهمقیاس مشــکالت هیجانی در این پژوهش مورد اســتفاده
قــرار گرفت و نتایج پایایی بــرای این خردهمقیاس با اســتفاده از روش
آلفای کرونباخ هفتاد و شش صدم بهدست آمد.
پرسشــنامه حمایت اجتماعی :این پرسشــنامه از پرسشنامه سالمت
هیجانی-اجتماعی که توســط فارلونگ و همکاران 2014ســاخته شد،
اقتباس شده است .مقیاس حمایت اجتماعی متشکل از شش ماده و دو
خردهمقیاس است ،خرده مقیاس حمایت معلم برای مثال ،در مدرسه من
یــک معلم یا افراد دیگری وجود دارند که از من میخواهند بهترین کار
را انجام دهم و خرده مقیاس حمایت دوســتان برای مثل ،من در مدرسه
یک دوست دارم که میتوانم در مورد مشکالتم با او صحبت کنم؛ که
در مقیاس چهار درجهای لیکرت از هیچ وقت =یک تا همیشــه=چهار
نمرهگــذاری میشــود .هر کــدام از این دو خردهمقایس از ســه گویه
تشــکیل شــدهاند ]35[.یو و همکاران 2018پایایی پرسشــنامه حمایت
اجتماعی را با استفاده از روش آلفای کرونباخ هشتاد و نه صدم بهدست
آوردهاند ]22[.پرسشــنامه حاضر توسط محقق به فارسی ترجمه شد و از
نظر روایی صوری و محتوایی مورد تایید ســه تن از اســاتید روانشناسی
دانشــگاه یزد قرار گرفــت .در پژوهش حاضر ضریــب پایایی به روش
آلفای کرونباخ برای این پرسشــنامه هشــتاد و هفت صدم بهدست آمد.
پرسشــنامه رضایــت از زندگــی دانشآمــوزان :این مقیاس توســط
هابنر 1991طراحی شده است و مشتمل بر پنج گویه است که بهصورت
لیکــرت هفت درجهای از یک یا کامــا مخالفم تا هفت کامال موافقم
نمرهگذاری میشــود .کمترین نمره پنج و بیشــترین نمره ســی و پنج
خواهد بود .پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ هشــتاد و ســه
صدم و با روش بازآزمایی شــصت و نه صدم گزارش کردهاند ]36[.این
پرسشنامه توسط لطیفیان و شیخ االسالمی[ ]37در جامعه ایران هنجاریابی
شــده و برای تعیین روایی آن از تحلیل عاملی(اکتشافی) استفاده شد و
درنهایــت روایی آن مورد تایید قرار گرفت .برای محاســبه پایایی آن ،از
آلفای کرونباخ استفاده شده اســت .پایایی بازآزمایی و آلفای کرونباخ
محاســبه شده ،بهترتیب هفتاد صدم و نود صدم گزارش شده است .در
پژوهــش حاضر ،پایایی این مقیاس با روش آلفای کرونباخ هفتاد و ســه
صدم بهدست آمد.

یافته ها
یافتههـای توصـیفی کـه شـامل میـانگین ،انحـراف معیـار ،کجی و ماتریس همبسـتگی متغیرهـای پـژوهش اسـت در جـدول
شــماره یک گزارش شدهاند .همانطور که در جدول شماره یک مالحظه میشود ،شاخص مربوط به چولگی هیچکدام از
عاملها ،از مرز مثبت و منفی دو عبور نکرده و توزیع دادهها برای هر یک از متغیرهای پژوهش نرمال است .همچنین ضرایب
همبســتگی متغیرهای قدردانی ،حمایت اجتماعی و مشکالت هیجانی با رضایت از زندگی نوجوانان معنادار است .بهمنظور
ارزیابی مدل پیشنهادی ،روش مدلیابی با استفاده از نرمافزار  AMOS24مورد استفاده قرار گرفت .برازندگی مدل پیشنهادی بر
اساس ترکیبی از نسخههای برازندگی جهت تعیین کفایت برازش مدل پیشنهادی با دادهها مورد استفاده قرار گرفتند .ضرایب
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زندگی

زندگی

**P<0/01, *p<0/05

**P<0/01, *p<0/05

مقدمه

رضایت ا

رابطه بین قدردانی و رضایت از زندگی نوجوانی با نقش میانجیگری حمایت اجتماعی و مشکالت هیجانی
یافتهها

0/07

E2

E5

0/07

E50/27

0/35

مســیر استاندارد شده در نمودار شــماره دو و شاخصهای برازندگی مدل در
0/46
جدول شماره سه آمده است .این شاخصها را نمیتوان به تنهایی دلیل برازندگی
0/28
قدردانی
رضایت از زندگی
4
3
2
1
متغیر میانگین انحراف کجی
دانســت ،بلکه آنها را باید در کنار یکدیگر تفسیر کرد .اگر مجذور کای از
رضایت از زندگی
معیار
مشکالت هیجانی
1
لحاظ آماری معنادار نباشــد و نسبت مجذور کای به درجات آزادی کمتر از قدردانی-0/473 3/34 12/48- 0/29
- 0/57
مشکالت
1
حمایت 0/15* 0/471 3/42 6/21
یکند .در تحقیق حاضر این مقدار
سه باشد ،بر برازندگی مناسب الگو داللت م 
E4
- 0/29
اجتماعی
0/33
1
یک و ســیزده صدم بهدســت آمد که حاکی از یک وضعیت قابل قبول برای مشکالت -0/06 -0/25** -0/344 2/71 8/68
حمایت اجتماعی
ضرایب تحلیل مسیر در مدل رضایت از زندگی ،حمایت اجتماعی
نمودار()2
هیجانی
حمایت اجتماعی
مدل است .در صورتی که شــاخصهای  CFI،GFI،AGFI،NFIبزرگتر از
0/33
زندگی1 -0/38** 0
**/36
هیجانی با**0/47
مشکالت 0/744
رضایت از 15/27و 4/17
قد
قدردانی از
رضایت
مقدمه
رضایت از زندگی نمودار( )2ضرایب تحلیل مسیر درقد
دارند ]38[.همانگونه
نود صدم باشد ،بر برازش مناسب و مطلوب مدل داللت مقدمه
زندگی
جدول( )2شاخصهای نیکویی برازش برای مدل مفروض
مشکالت هیجانی
**P<0/01, *p<0/05
بزرگتر از
همگی
صها
که در جدول شماره سه مشاهده میشود ،این
یافتهها
نودPCLOSE
RMSEA
NFI CFI
GFI
X2/df
شاخ Df
شاخص X2
مشکالت هیجانی و مشکالت هی
یافتهها
نشان 0/458
برازندگی 0/02
نزدیکی0/99 0/99 0
احتمال /97 1/13
مقدار 1 1/13
مفروض) مدل مفهومی پژوهش
جدول( )2شاخصهای نیکویی برازش برای مدل نمودار(1
صدم هستند .همچنین ،شاخص RMSEAو
نمودار( )1مدل مفهومی پژوهش
PCLOSE RMSEA NFI CFI GFI X2/df
Df
X2
شاخص
انحراف معیار ،کجی و ماتریس همبستگی
میانگین،
مقدار
جدول()1که
میدهند که الگوی اصلی از برازش مناسبی برخوردار است .زمانی
کجی
جدول( )1میانگین ،انحراف معیار،
0/458
همبستگی 0/02 0/99 0/99 0/97
ماتریس 1/13
پژوهشو1 1/13
مقدار
متغیرهای
متغیرهای پژوهش
برازش
4
3
2
1
خوبی کجی
میانگین انحراف
این آماره کمتر از پنج صدم باشــد ،نشــان میدهد که مــدل از متغیر
0/07
مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم مدل پیشنهادی
ضرایب
انحراف کجیجدول()31
استاندارد 4
3
2
متغیر میانگین معیار
E2
E5
باشد،
برخوردار اســت .در صورتی که مقدار آن بین پنج صدم تا هشت صدم
اثر
اثر
متغیر
1
معیار-0/473 3
قدردانی /34 12/48
1 * -00/471
/473 33//42
34 12
حمایت /48
قدردانی
0/35
1
0/15
6/21
مستقیم غیرمستقیم
متوســط و
برازش قابل قبول ،اگر بین هشــت صدم تا یک دهم باشــد برازش
1
اجتماعی 0/15* 0/471 3/42 6/21
حمایت
استاندارد مسیر
ضرایب
)
3
(
جدول
حمایت اجتماعی
**0/28
اجتماعی
قدردانی 1رضایت زندگی 0/46
آزمون-0/06 -0/25** -0/344RMSEA
مشکالت 2/71 8/68
اگر بزرگتر از یک دهم باشــد ،برازش ضعیف اســت .برای
متغیر
**0/35
حمایت-0/06
مشکالت -0/25** -0/344 2/71 8/68
اجتماعی 1رضایت از زندگی
هیجانی
0/28
هیجانی
زندگی-0/
رضایت از **29
مشــخصهای به نام PCLOSEوجود دارد کــه از طریق آن میتو
1 -0
**/38
**0/36
فرضیه0/47** 0/744
این4/17 15/
ان از 27
رضایت
رضایت از زندگی
هیجانی
مشکالت
زندگیاز 1 -0/38** 0/36** 0/47** 0/744 4/17 15/27
رضایت
قدردانی  رضایت
**0/27
قدردانی حمایت اجتماعی
زندگی
چنانچهPCLOSE،
صفــر را که  RMSEAبزرگتر از صفر نیســت ،آزمــود.
**P<0 01, *p<0
05
**-0/57
**P<0 01, *p<0 05قدردانی مشکالت هیجانی
هیجانی رضایت
مشکالتاجتماعی
 حمایت- 0/29
بزرگتــر از پنج صدم باشــد ،میتوان نتیجه گرفت که مدل از برازش مناســبی قدردانی  حمایت اجتماعی رضایت از زندگی
* 0/094مشکالت هیجانی  رضای
0
/
165
*
برخوردار است ]38[.با توجه به مقادیر بهدست آمده و حدود مجاز این مقادیر قدردانی مشکالت هیجانی رضایت از زندگی
E4
قدردانی حمایت اج
**P<0/01, *P<0/05
0/33قدردانی مشکالت ه
E2
میتــوان گفت که در مجمــوع مدل تحلیل عاملی در جهــت تبیین و برازش
E5
E2

مسیر
قدردانی
E5
اجتماعیاز ز
حمایترضایت
در مدل
نمودار( )2ضرایب تحلیل
از وضعیت مناســب برخوردار اســت .بر اســاس نتایج جدول شماره سه ،اثر
قدردانی مشکالت هیجانی
حمایت اجتماعی
حمایت اجتماعی
و مشکالت هیجانی با قدردانی
مســتقیم قدردانی ،P>0/01،β=0/28حمایت اجتماعیP>0/01،β=0/35
P<0/05
نیکویی برازش برای مدل مفروض
قدردانی
های از زندگی
جدول( )2شاخصرضایت
قدردانی
رضایت از زندگی
شاخصانان
و مشــکالت هیجانــی P>0/01،β=-0/29بر رضایــت از زندگی نوجو
PCLOSE RMSEA NFI CFI GFI X2/df Df X2
مشکالت هیجانی
مشکالت
هیجانی 0/458
0/02
0/99 0/99 0/97 1/13 1 1P>0/01،
معنادار اســت .اثر مســتقیم قدردانی بر حمایت اجتماعی β=0/27مقدار /13
E4
و بر مشــکالت هیجانی P>0/01،β=-0/57معنادار است .همچنین ضریب
E4
مسیر غیرمستقیم بین قدردانی و رضایت از زندگی با نقش میانجیگری حمایت
نمودار( )2ضرایب تحلیل مسیر در مدل رضایت از زندگی ،حمایت اجتماعی
نمودار( )2ضرایب تحلیل مسیر در مدل رضایت از زندگی ،حمایت اجتماعی
جدول( )3ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم و غیر
باقدردانی
هیجانی با
مشکالت
نقش میانجیگری
زندگی
اجتماعی معنادار اســت .P>0/05،β=0/94ضریب مسیر غیرمستقیم بین قدردانی و رضایت واز
و مشکالت هیجانی با قدردانی
جدول( )2شاخصهای نیکویی برازش برای مدل مفروض
متغیر
مفروض
مدل
آن برای
نیکوییازبرازش
شاخصهای
جدول()2
قدردانی به واسطه حمایت اجتماعی و
RMSEAکه
است
حاکی
نتایج
مشکالت هیجانی معنادار است .P>0/05،β=0/165این
PCLOSE
NFI CFI
GFI
X2/df Df
شاخص X2
شاخص PCLOSE RMSEA NFI CFI GFI X2/df Df X2
0/458
مقدار 0/02 0/99 0/99 0/97 1/13 1 1/13
دورضایت زندگی
شماره 
0/458خروجی ایموس در نمودار قدردانی
توجه به
همچنین
0/99با 0/02
دارد0/99 0/97 1.
معنادار/13 1 1
مشکالت هیجانی بر رضایت از زندگی نوجوانان تاثیر مقدار /13
حمایت اجتماعی رضایت از زندگی
اعداد روی مســتطیل نشاندهنده واریانس تبیین شــده است ،به این صورت که قدردانی در مجموع هفت درصد از واریانس
مشکالت هیجانی  رضایت از زندگی
اجتماعی و
قدردانی ،حمایت
حمایت اجتماعی ،قدردانی ،ســی و ســه درصد از واریانس مشــکالت هیجانی ،و ســه متغیر
حمایت اجتماعی
قدردانی
اثر
اثر
متغیر
اثر
اثر
متغیر
 مشکالت هیجانی
مستقیمقدردانی
غیرمستقیم
مشکالت هیجانی در مجموع چهل و شش درصد از واریانس رضایت از زندگی را تبیین میکنند.
مستقیم غیرمستقیم
0/46

جدول( )1میانگین ،حمایت
اجتماعیکجی و ماتریس همبستگی
انحراف معیار،

0/35

حمایت

متغیرهای پژوهش

/
/

/
/

0/07
0/07

0/46
0/46

0/35
0/35

0/27
0/27

0/28
0/28

- 0/57
- 0/57

- 0/29
- 0/29

0/33
0/33

جدول( )3ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم مدل پیشنهادی
جدول( )3ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم مدل پیشنهادی

قدردانی0/28
**
حمایت اجتماعی رضایت از زندگی

**0/28

قدردانی  رضایت زندگی
قدردانی  رضایت زندگی
**0/35
حمایت اجتماعی رضایت از زندگی
مشکالت

قدردانی
0/35
**
حمایت اجتماعی رضایت از زندگی
**-0/29
مشکالت هیجانی  رضایت از زندگی
**-0/29
مشکالت هیجانی  رضایت از زندگی
**0/27
قدردانی حمایت اجتماعی
**0/27
قدردانی حمایت اجتماعی
**-0/57
قدردانی مشکالت هیجانی
**-0/57
قدردانی مشکالت هیجانی
*0/094
قدردانی  حمایت اجتماعی رضایت از زندگی
*0/094
قدردانی  حمایت اجتماعی رضایت از زندگی
*0/165
قدردانی مشکالت هیجانی رضایت از زندگی
*0/165
/01,از زندگی
رضایت
هیجانی
قدردانی مشکالت
**P<0
*P<0
/05

هیجانی رضایت از زندگی

بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررســی نقش واســطهای حمایت اجتماعی و مشکالت هیجانی در رابطه بین قدردانی و رضایت
از زندگی دانشآموزان دوره متوســطه اول بود .نتایج مربوط به شــاخصهای برازندگی مدل نشــان داد که مدل پیشنهادی با
یافتههای حاصل
دادهها برازش نسبتا خوبی دارد و میتواند چهل و چهار درصد از واریانس رضایت از زندگی را تبیینکند.
**P<0 01, *P<0 05
از پژوهش حاضر نشان داد که قدردانی بهصورت مستقیم و مثبت رضایت از زندگی نوجوانان را پیشبینی میکند .این نتایج
با یافتههای کونگ و همکاران ]13[،یو و همکاران[ ]22و عیســیزادگان و همکاران[ ]14هماهنگ اســت .آنها نیز نشــان
/
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**P<0/01, *P<0/05

/
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روپمدق هلاتزع و همکاران
دادند که قدردانی با بهزیستی روانشناختی و
ذهنی رابطــه دارد .بهعبارتدیگر ،قدردانی با
همه مولفههای بهزیستی روانشناختی ،ذهنی
و شخصیت همبستگی مثبت دارند.
یافتــه دیگــر نشــان داد که عامــل حمایت
اجتماعی رابطه قدردانی و رضایت از زندگی
نوجوانــی را بهصــورت مثبــت میانجیگری
میکند .این نتایج حاکی از آن است که سطوح
باالی قدردانی با حمایت اجتماعی درکشده،
در ارتباط اســت که سطح باالتری از رضایت
از زندگــی را موجب میشــود .ایــن نتایج با
یافتههای پژوهش دانیلســون و همکاران[]20
و یــو و همــکاران[ ]24هماهنــگ اســت.
همچنین با تحقیقات قبلی که نشان میدهند،
قدردانــی و حمایــت اجتماعی نقــش مثبتی
در تنظیم ســامت روانشــناختی و جسمانی
نوجوانان دارد ،همســو است13،10،7[.و]24
نــو و شــین[ ]14در این رابطــه معتقدند که
تجربیــات مثبــت مانند قدردانــی در زندگی
روزمــره منجــر به شــادی و ســامت ذهنی
میشــود .افرادی که منابع بیشــتری ازجمله
حمایــت اجتماعــی دارند ،ممکن اســت از
زندگی خود بیشــتر راضی باشند .بهطورکلی،
ســطوح قدردانــی بــا معنویــت ،جهتگیری
مذهبــی درونــی ،خوشبینــی ،رضایــت از
زندگــی ،کیفیــت بهتــر خواب ،بخشــش و
گذشت و ســبکهای مقابلهای رابطه مثبت
دارد و با هراس ،اختالل اضطراب تعمیمیافته،

احساس تنهایی و گرایش به مادیات رابطه منفی دارد .قدردانی ،حمایت
اجتماعی را بارور میسازد و با افزایش انگیزش اجتماعی همراه است.
یافته دیگر نشــان داد که عامل مشــکالت هیجانــی رابطه قدردانی و
رضایــت از زندگی نوجوانــی را بهصورت مثبــت میانجیگری میکند.
نتایج این مطالعه نشــان داد که افرادی که دارای سطوح باالی قدردانی
هســتند ،مشــکالت هیجانی کمتری را تجربه میکنند که بهطور مثبت
با ســطح باالتری از رضایــت از زندگی همراه اســت .تحقیقات از این
یافتهها حمایت میکند ،برای مثال مطالعات قبلی نشان میدهند که افراد
قدردان ،مشکالت عاطفی کمتری را گزارش میکنند[ ]31و مشکالت
عاطفــی کمتر ،رضایــت از زندگی را در نوجوانان بــاال میبرد ]22[.بر
طبق این یافته ،افراد دارای احساســات منفی اغلب از راهبردهای مقابله
کمتــری برای غلبه بر مشــکالت زندگی اســتفاده میکنند و احســاس
رضایت از زندگی کمتری دارند.
محدودیتها :با توجه به اینکه افراد گروه نمونه از بین دانشآموزان
انتخاب شــد ،کامل کردن گروه نمونه و پاســخدهی کامل به سواالت
زیاد پرسشــنامه ،ازجمله محدودیتهای پژوهش بود .همچنین ،با توجه
به اینکه دادههای این مطالعه فقط بر اســاس پرسشنامه خودگزارشدهی
جمعآوری شده است ،پژوهشهای آینده باید شامل روشهای مختلف
جمعآوری اطالعات ازجمله مشاهده رفتار ،و مصاحبه نیز باشد.
پیشــنهادها :پیشنهاد میشــود ،مطالعاتی در مقاطع تحصیلی دیگر
انجام شــود و نتایج آنها مورد مقایســه قرار گیرند .همچنین تحقیقاتی
جامــع در مــورد حمایت اجتماعی و مشــکالت هیجانــی نوجوانان و
جنسیت نیز میتواند گامی مناسب در بهبود کیفیت زندگی دانشآموزان
از نظر جنسیت باشد.
سپاســگزاری :از کلیه دانشآمــوزان و معلمان ارجمندی که وقت
خود را جهت تکمیل پرسشنامهها در اختیار محققین قرار دادند صمیمانه
تشکر میشود.
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