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Abstract 

Background & Objective: Lack of attention to the life and happiness of adolescents, especially adolescent and adolescent teenagers, leads to 
mental disorders during their lifetime. Therefore, the present study was conducted with the aim of teaching forgiveness on happiness and attitude 

towards the life of unprotected and inferior adolescents. 

Methods: This is a semi–experimental pre–test, post–test with control group. The statistical population of the study included all malaria males 
in the second half of 2019, and 30 were selected through convenience sampling and were randomly assigned to two groups of experimental and 

control groups. In the pretest phase, the Oxford Happiness Questionnaire (Hill and Argyll, 2002) and attitudes toward the life of Batista and 

Almond (1998) were applied to all subjects and then bonus training was done on the experimental group; after the forgiveness training, the same 
questionnaire was performed in both groups. Data were analyzed by SPSS software version 21 and single variable and multivariate analysis of 

covariance analysis. And a significant level of 0.01 was considered. 

Results: The results showed that there was a significant difference between the two experimental and control groups (in happiness score and 
attitude toward life). Thus, the use of forgiveness training increased the amount of happiness. Also, the experimental group had a better attitude 

toward life than the control group (p<0.001). 

Conclusion: Based on the findings of this research, forgiveness education can be used to promote happiness and attitude towards the lives of 
unprotected and inferior adolescents. 

Keywords: Forgiveness, Happiness, Attitude towards Life, Parentless or Poorly Parented Adolescent. 
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  .۳۸(:۰1؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ دخردا برخط انتشار 

سرپرست و نوجوانان بی یو نگرش به زندگ یبر شادکام یآموزش بخشودگ یاثربخش
 بدسرپرست

 ۴، بهاره سیاوش۳، شایسته صوفی۲، شامیران ورده زایه کندی1*شقایق هاشمی شکفته

 سندگانینو حاتیتوض

 شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، گرمسار، ایران؛ ارشد، گروه رواندانشجوی کارشناسی .1
 ایران؛غرب، تهران، ارشد، گروه راهنمایی و مشاوره، دانشگاه آزاد تهران. کارشناسی۲
 شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران؛ارشد، گروه روان. کارشناسی۳
 شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، گرمسار، ایران. ارشد، گروه روان. کارشناسی۴

  om@gmail.c1990shekofta*رایانامٔه نویسندٔه مسئول: 

 1۳۹۸اردیبهشت۲۰ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۸فروردین۲۲ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
ی المللنیب ۴٫۰ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق
(deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/by )نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر 

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل

 
 دهیچک

رو ینازا؛ شودیم یزندگ دوران در یروان اختالالت جادیا منجربه بدسرپرست ای سرپرستیب نوجوان یژهوبه نوجوانان، نگرش به زندگی و شادکامی توجه فقدان زمینه و هدف:
 انجام شد. بدسرپرست و سرپرستیب نوجوانان یزندگ به نگرش و یشادکام بر یبخشودگ آموزش یهدف اثربخش بامطالعٔه حاضر 

 دوم ماه شش در مالرد شهربدسرپرست  و سرپرستیب دختران یتمام ی راآمار جامعٔه بود. با گروه گواه آزمونپس آزمون ویشپ از نوعآزمایشی نیمه حاضر پژوهش بررسی:روش
 مرحلٔه در. گرفتند قرار گواه و شیآزما گروه دو در ساده یتصادفصورت به و شده انتخاب دردسترس یریگنمونه روشبه نفر ۳۰ تعدادتشکیل دادند. از این جامعه  1۳۹۷ سال

 گروه بر آموزش بخشودگی سپس .شد اجراها یآزمودن همٔه یرو (1۹۹۸) آلموند و ستایبات یزندگ به نگرش و( ۲۰۰۲ آرگایل، و لیهآکسفورد ) یشادکام پرسشنامٔه ،آزمونیشپ
 یانسکووار و آزمون تحلیل ۲1نسخٔه  SPSSافزار ها نرمداده لیتحل یبرا. شد اجرا گروه دو هر در پرسشنامه همان مجددا   ،آموزش بخشودگی انیپا از پس پذیرفت. انجام شیآزما
 شد. گرفته نظر در ۰٫۰1 معناداری . همچنین سطحکار رفتبه رهیچندمتغ و رهیمتغتک

، میزان بخشودگیکه کاربرد آموزش  صورتینبددارد؛ تفاوت معناداری وجود  نگرش به زندگی،شادکامی و  گواه در نمرٔه وآزمایش نتایج نشان داد که بین دو گروه  ها:یافته
 .(>۰٫۰۰1p)دارای نگرش بهتری به زندگی بوده است  گواهگروه  درمقایسه با. همچنین گروه آزمایش داده استرا افزایش  شادکامی

 .کرد استفاده بدسرپرست و سرپرستیب نوجوانان یزندگ به نگرش و یشادکام یارتقا یبرا توانیم بخشودگی آموزش از پژوهش نیا یهاهتافی براساس گیری:یجهنت

 .بدسرپرست و سرپرستیب نوجوانان ی،زندگ به نگرش ی،شادکامبخشش،  ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 که... و تصادفات اد،یاعت فقر، طالق، آمار شیافزا با یامروز جوامع در
 سرپرستییب دٔهیپد بروز هستند، یبشر جوامع شدنیصنعت یامدهایپ از
بدسرپرست  و سرپرستیب نوجوانان و کودکان تعداد و یبدسرپرست و
بدسرپرست  نوجوانان. (1است ) یافته یشافزا یتوجهدرخورطور به

 یکی فقدانازجمله  یلیدالبه اما ،بوده سرپرست یدارا که هستند یافراد
 هاییماریب اد،یاعت ن،یوالد از یکی یازکارافتادگ ای یماریب ن،یوالد از

 فیضع یاقتصاد تیوضع ای نیوالد یرفتار و یذهن ی وجسمان خاص
 .(۲) ندارد وجودها آن از مناسب تیحما و ینگهدار امکان خانواده
 مسائل با ینوجوان خاص مشکالت برعالوهبدسرپرست  نوجوانان

 ریسا درمقایسه با یمضاعف مشکالت واند مواجه خانواده فقدان ازیناش
 تعامالت محدودبودن و خانواده از دور یزندگدارند.  نوجوانان
 و مشکالت خطر در را کودکان گونهنیا بلندمدت در یخانوادگ
 ،یستیشادز کاهش ،یاجتماع و یفرد ،یارتباط ،یتیهو یهابحران

 یمراتبسلسله یمفهوم ،یشادکام(. ۳) دهدیم قراری ناخشنود احساس
 یاجتماع و یجانیه-یعاطف ی وشناخت یاجزا از و است یچندبعد و

 پردازاننظریه شادی مفهوم تحلیل در درمجموع(. ۴) شودمی لیتشک
 هایمؤلفه اند؛داشته اشاره هیجانی و شناختی مؤلفٔه دو به عمدتا 

 بر بیشتر هیجانی هایمؤلفه و زندگی از رضایت بر بیشتر شناختی
 هیجانات بین تعادل همچنین و طبعیشوخ و خندیدن نظیر حاالتی
 و شادی و خنده مانند مثبت هیجانات. دارد داللت منفی و مثبت

در همین  (.۵) است... و شدنناراحت و گریه مانند منفی هیجانات
 آموزاندانش که داد نشانی و همکاران سیموس مطالعٔهراستا 

 یدارا گروه درمقایسه با یشتریب یرفتار و یعاطف اختالل سرپرستیب
 سالمت دارای هاگروه ریسا با سهیدرمقا گروه نیا و دارند سرپرست

 که دهدیم نشان مطالعات نیا. است یکمتر یعاطف و یروان ی وجسم
میزان شادکامی کمتری داشته  بدسرپرست ای سرپرستیب آموزاندانش

 (. ۶و نیازمند توجه بیشتری هستند )
 یعو وقا یباورها و اعتقادات هر فرد و نوع برداشتش از زندگازطرفی 

برد می یبدبخت یا ی و شادمانیخوشبخت وسویسمتآن است که او را به 
 یزندگ در افراد نکهیا به فرد اعتقادصورت به (. نگرش به زندگی۷)

 ارزش و معناها آن یزندگ به که هستند مندیچهارچوب هدف یدارا
 ،(یزندگ ای)معن زندگینگرش به (. ۸است ) شده یفتعر داده،
 همچنین فرد است. یشناخت یستمبرگرفته از سبوده که  یعوس یمفهوم

 تأثیراهداف فرد  و هافعالیت ها وانتخاب یرو ینگرش به زندگ عون
 با احساسهمراه  یمندهدف یاو از زندگ یو موجب برخوردار گذاردمی

نشان داد همکاران (. مطالعٔه قدرتی و ۹) شودمیقدرت و حس تکامل 
 رابطٔهها آن یهامؤلفه و یزندگ یمعنا و یجانیه هوش با یشادکام که

در  همکارانهمچنین پژوهش کاک و  .(1۰) دارد یمعنادار و مثبت
 یزندگمندی و معنای جوانان مالزیایی مشخص کرد که بین هدف

 (.11اداری وجود دارد )معننگرش به زندگی( با شادی رابطٔه )
بنابراین باتوجه به اهمیت شادی و نقش مهم نگرش به زندگی در ارتقای 

کنندٔه زمینٔه ارتقای این دو عامل، الزم و بررسی عوامل فراهمشادمانی، 
ویژه در شده بههای تأکیدرسد. یکی از شیوهنظر میضروری به

پارگامنت  و یرا(. 1۲) درمانی استنگر، بخشششناسی مثبتروان

 و (یدشمن رینظ) یمنف عاطفٔه رهاکردنعنوان به را بخشش
 رینظ) یمنف رفتار و( انتقام به بوطمر افکار رینظ) یمنف یهاشناخت
کنند یم فیتعر ،شدهادراک عدالتییب به پاسخ در( یکالم یپرخاشگر

 خطاکار دربرابر مثبت واکنش شامل است ممکن نیهمچن ؛(1۳)
ساختاریافته  یرویکرد آنای است که در مداخله درمانی. بخششباشد

اتفاق یا بخشیدن یک منظوربهمند برای قادرساختن مراجع و هدف
 .(1۴) شودمی استفاده، در گذشته آوررنجعدالتی بی
 کهباشد می یتانرا یندیفرا یالگو ،بخشش یدرمان یالگوها از یکی

 است شده آزمون بارها و بارها و کرده کسب یرومندین یپژوهش تیحما
رشد انسان، مدلی را پیشرفت و توسعه  انرایت و گروه مطالعٔه(. 1۵)

مرحلٔه  :دادند که متشکل از بیست واحد در قالب چهار مرحله است
درمعرض  کنندگانشرکت . در این مرحلهنام دارد اول آشکارسازی
شناختی که ممکن را از عوامل روان هاآنگیرند که آگاهی مطالبی قرار می

دهد. افزایش می ،داردزاباست قربانی را از حرکت در مسیر بهبودی 
شوند که ممکن است با مطالبی مواجه می کنندگانشرکتهمچنین 

 هایدیدگاهخویش و  آیندٔه و فرد خطاکار دربارٔهرا  هاآنبینی جهان
 و شده است گذارینام گیریمرحلٔه دوم تصمیم ؛وجودی اصالح کند

فعال به  یپاسخ عنوانبهشوند تا بخشش را تشویق می کنندگانشرکت
که  در مرحلٔه عمل ؛رنجش خویش در نظر گرفته و به آن متعهد شوند

شوند تا رنجش را تشویق می کنندگانشرکتمرحلٔه سوم این الگو است 
با فرد خطاکار همدلی نموده و شروع به پذیرش رنج  کرده و بازتعبیر
نام دارد،  بخشیعمقدر آخر، در مرحلٔه چهارم که نتیجه یا  ؛کنند
حمایت اجتماعی و  و شوند تا به یافتن معناتشویق می کنندگانرکتش

 (.1۵هدف زندگی بپردازند )
کاهش  در درمانیبخشش اثربخشی بیانگر مختلف هایپژوهش نتایج

 در همکاران و یویگ یقمرطور مثال شناختی است؛ بهمشکالت روان
 ای مستقل طوربه ،یدرمانبخشش یریکارگبه که افتندیدر خود پژوهش

 به مربوط یهاشاخص تواندیم عمدتا  ،یدرمان یهاروش ریسا کنار در
 مختلف یهاحوزه در افراد یستیبهز به و هدد شیافزا را یروان بهداشت

 داد نشان نژادینواب و یمیابراه ژوهشپ جینتا(. 1۶) نجامدیب یزندگ
 یعموم اضطراب کاهش بر دیام و بخشش بریمبتن یگروه ٔهمشاور که

 که مشخص کرد همکاران و کارنیریش پژوهش(. 1۷)ست ا بوده مؤثر
 نشخوار و یافسردگ عالئم کاهش بر بخشش بریمبتن یگروه درمان
 صفارا مطالعٔه جینتا(. 1۸)تأثیر دارد  ییخوافسرده به مبتال زنان یفکر
 یشناختروان یستیبهز بر یبخشودگ آموزش که داد نشان زادهیبخش و
 ثرؤم یریادگی خاص اختالل یدارا آموزاندانش مادران یشادکام و

مشخص شد که مداخالت  اختربراساس نتایج فراتحلیل  .(1۹) است
داری در کاهش میزان افسردگی، خشم، صورت معنابخشش به

خصومت، استرس و پریشانی نوجوانان و جوانان اثربخش بوده و 
(. ۲۰همچنین توانسته است سطح عواطف مثبت را ارتقا دهد )

مداخالت بخشش  در زمینٔهبررسی انتقادی متون پژوهشی  درمجموع
روی  رابطهدر این  شدهانجامر مداخالت سازد که بیشتروشن می
های بالینی و دانشگاهی یا دانشجویان دانشگاه در محیط بزرگساالن

 و سرپرستبی نوجواناندر زمینٔه  و کمتر پژوهشیصورت گرفته 
ازسویی در ارتباط با متغیرهای مذکور  اتفاق افتاده است. بدسرپرست
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۳ 

ای پژوهش یا مطالعه ه،در جامعٔه هدف تا آنجا که محقق بررسی کرد
پژوهشی در این  خألصورت مستقل انجام نشده است؛ لذا باتوجه به به

نظر زمینه و اهمیت متغیرهای مذکور پژوهش در این زمینه ضروری به
آموزش  یاثربخشتعیین  هدف بارو مطالعٔه حاضر رسد؛ ازاینمی

و سرپرست نوجوانان بی یو نگرش به زندگ یبر شادکام یبخشودگ
 بدسرپرست انجام شد.

 بررسیروش 2
 گواهآزمون با گروه پسو  آزمونیشپ از نوع یشیآزمایمهنپژوهش حاضر 

 بدسرپرست و سرپرستبی دختران یتمامجامعٔه آماری را بود. 
شش ماه  در مالرد شهر یستیبهز سازمان پوشش تحت سالٔه1۸تا1۲

روش بهنفر  ۳۰تعداد  هاآنتشکیل دادند؛ از بین  1۳۹۷ سالدوم 
 دو در ساده یتصادفصورت به و شده انتخاب دردسترس یریگنمونه
 یهاطرح در. گرفتندقرار نفر(  1۵) گواه ونفر(  1۵) شیآزما گروه
 ورود یهامالک. (۲1شده است )یه توص نمونه نفر ۳۰ یشیآزما

 صیتشخ و یپزشکروان هاییماریب پروندٔه نداشتن .1: عبارت بود از
 و لیتما. ۲ ی؛روان هاییمارستانب در یبستر سابقٔه و اختالالت ریسا

 خروج یهامالک نیهمچن. پژوهش در شرکت یبرا رغبت
 درزمان هم شرکت. ۲ ؛جلسه دو از شیب بتیغ. 1صورت بود: بدین

ابزار پژوهش . ندادن تکالیف. انجام۳؛ یدرمانروان یهابرنامه گرید
 بود.ی زیر هاپرسشنامهشامل 

د- ی شادمانی سؤال۲۹ نامٔهپرسش : 1پرسشنامٔه شادکامی آکسفور
کسفورد توسط (. نمرٔه هر ۲۲شد ) تهیه ۲۰۰۲در سال آرگایل  هیل و آ
ترتیب که هر است؛ بدین همیشه( و سه )اصالً() سؤال بین صفر

دست آورد. و حداقل نمرٔه صفر را به ۸۷تواند حداکثر نمرٔه گو میپاسخ
عنوان  ۰٫۹۰پایایی آزمون را با ضریب آلفای کرونباخ  آرگایلهیل و 
پور و نورباال با نظرخواهی از ده (. در ایران نیز علی۲۲کردند )

متخصص، روایی صوری مطلوبی را برای این ابزار گزارش دادند. 
های تهران انجام شد، همچنین در پژوهشی که روی دانشجویان دانشگاه

را  ۰٫۹۲را پس از سه هفته و پایایی تصنیفی  ۰٫۷۹پایایی بازآزمایی 
روش آلفای کرونباخ (. در پژوهش حاضر پایایی به۲۳دست آوردند )به

 بود. ۰٫۷۸
به زندگی توسط باتیستا شاخص نگرش  پرسشنامٔه نگرش به زندگی:-

 سؤالی دارای۲۸ آزمون (. این۲۴طراحی شد ) 1۹۷۳در سال  و آلموند
 از فرد ادراک بیانگر که چارچوب اسیمق .1 :است زیرمقیاس دو

 در معنا استنباط برای او رویکرد همچنین و زندگی فلسفٔه و ساختار
 زندگی از فرد ادراک معنایبه که تکمیل اسیمق. ۲است؛  زندگی

 شامل هازیرمقیاس از یکهر. است اشانتخابی چارچوب براساس
و  مثبت صورتبه تعداد هفت عبارت این از که بوده عبارت چهارده

 نمرات مجموعاز . اندشده بیان منفی صورتبه دیگر هفت عبارت
 .آیدمی دستبه زندگی به فرد کلی نگرش نمرٔه زیرمقیاس، دو هر مثبت
 امتیاز دو ندارم ینظر امتیاز و سه موافقمهای گزینه به عبارات این در
 پایایی باتیستا و آلموند .(۲۴) ردیگمی تعلق امتیازیک مخالفم و

کردند  گزارش ۰٫۹۴را  زندگی به نسبت نگرش شاخص برای بازآزمایی
ی نیز در پژوهشی پرسشنامٔه نگرش به زندگی را در فراهان(. خیاط ۲۴)

(. ۲۵دست آمد )به ۰٫۸۵یب اعتبار آزمون ضر ایران هنجاریابی کرد.
 حاسبه شد.م ۰٫۸1کرونباخ روش آلفای در پژوهش حاضر پایایی به

 بخشش . شرح مختصر پروتکل درمان1جدول 

 جلسه عنوان فعالیت

 اول مرور شناختی رنجاننده. فرد و مراجع نقش مقایسٔه دو یمنظور برمالسازبه رنجش دربارٔه تفکر ،رنجش

 دوم کردنگذشت تصمیم به بخشش. بهعنوان گزینه و حق انتخاب، تشویق به متعهدشدن درنظرگرفتن بخشش به

 و ترپیچیده تصویری از بخشیصورت به وی یدنو د رنجاننده فرد رنجش تازٔه ادراک برای یرباز تعب مفهوم ارائٔه
کنندگان ازطریق درک رنج فرد خاطی و تغییردادن هیجانات منفی همدلی تلطیف درون ؛وی هایپذیریآسیب درک

 شونده.یتافکار و رفتارهای مثبت ازطریق تصویرپردازی هدا و درجهت مثبت و ایجاد احساسات

 سوم گریستن با نگاهی نون

دگرآزار و  خویش سهم درک کاوش معنا و اهمیت ؛رنجش کردنو بدخیم سازیمتوقف جای رنجش پذیرش آموزش
 .اذیت دیگران و دیدن تغییرات پس از رنجش از منظری مثبت

و  رنج کردنذبج
 کاوش معنا

 چهارم

 و بخشش طلب هایروش آموزش؛ زمان از ایبرهه شدن درنیازمندبودن مراجعان به بخشیده حقیقت پذیرش آموزش
 .کردن بخششافتنحؤه دری نیز و مراجعان به عذرخواهی

 و شرم یآشکارساز
تصمیم  و گناه احساس

 بر طلب بخشش
 نجمپ

 و بخشش دریافت کلیدی، معانی درک در مراجعان به رساندنو یاری دیگران بخشش جلب صحیح اصول یادگیری
 بخشش. دریافت دربارٔه معنای مرسوم غلط باورهای و آن بین گذاشتنفرق

بخشش و باورها و 
 اصول بخشش

 ششم

کردن( نفس )فروتنیپروراندن دریافت بخشش و آموزش نگرش قدرشناسی و اشتیاق به فداکردن مقداری از عزت
 .در خود بخشش به او هنگام ارائٔه

 افتیدر پروراندن
 بخشش

 هفتم

 ها.انسان جایزالخطابودن باشدن مواجه و دیگری حق در خطاکاری کردنتجربه درد یافتنمعنا در مراجعان به کمک
 و طلب در معنا کشف
 بخشش رفتنیپذ

 هشتم

. آزمون(یششد )پبین دو گروه توزیع ها پژوهش، پرسشنامه در این
 هفته هشتمدت ای بهیقهدق۶۰ جلسٔههشت ها طی سپس آزمودنی

                                                      
1. The Oxford Happiness Questionnaire 

آموزش قرار گرفتند. در گروه آزمایش، آموزش  تحتصورت گروهی به
بخشودگی برمبنای پروتکل درمانی بخشش از سوی پارک که براساس 
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۴ 

 (. آموزش۲۶انجام شد ) شده، الگوی بخشش انرایت تنظیم
 در که است ایمداخله یت،انرا یندیفرا یالگو برمبنایی درمانبخشش

 یبرا مراجع قادرساختن جهت مندهدف و افتهیساختار یکردیرو آن
شود می استفاده گذشته، در آوررنج عدالتییب ای اتفاقکی دنیبخش

دو گروه در آموزشی داده نشد. پس از پایان دوره  گواهبه گروه (. 1۵)
شرح مختصر جلسات  .انجام پذیرفتآزمون( سنجش مجدد )پس

 .است شده هئارا 1 جدول درآموزشی 
 و تیرعا یرندٔهدربرگ پژوهش در یاخالق یارهایمع که ذکر استالزم به
 تنهاها داده از استفاده ،کنندگانشرکت اطالعات درقبال یرازدار حفظ
 در مشارکت یبرا اجبار از نکردناستفاده پژوهش، اهداف یراستا در

 انیپا از پس گواه گروه یبرا یآموزش یدرمان بستٔه یاجرا و پژوهش
 یهاداده وتحلیلیهدر این پژوهش جهت تجز .بودآزمون پس
 استفاده شد. همچنین ۲1نسخٔه  SPSSافزار از نرم آمدهدستبه

بودن برای نرمال ی،ها و مفروضات آمارمتناسب با سطح سنجش داده
 ونیرگرس-بیش یهمگن یبرا و رنفیاسملموگروفوک آزمون هاداده

 انسیوار یکسانی و آزمون با اثر گروهازطریق بررسی تعامل بین اثر پیش

 متغیره وکوواریانس تک یلآزمون تحل و نیز نیلو آزمون رهایمتغ
 شد. گرفته نظر در ۰٫۰1 داریمعنا کار رفت. سطحبه یرهچندمتغ

 هایافته ۳
در دامنٔه سنی  درصد(۴۶٫۷هفت نفر ) گواه گروه دربراساس نتایج، 

پنج  وسال  1۶تا1۵در دامنٔه سنی  درصد(۲۰سه نفر ) وسال  1۴تا1۳
 گروه در اما ؛قرار داشتند سال 1۸تا1۷درصد( در دامنٔه سنی ۳۳٫۳نفر )
چهار نفر  وسال  1۴تا1۳در دامنٔه سنی  درصد(۳۳٫۳پنج نفر ) شیآزما
درصد( ۴۰شش نفر ) وسال  1۶تا1۵در دامنٔه سنی  درصد(۲۶٫۶۶)

  .بودندسال  1۸تا1۷در دامنٔه سنی 
 ها، برای همسانیکوواریانس ماتریس همسانی مفروضٔه تأیید از پس
 بین در وابسته متغیرهای واریانس همگنی و رگرسیون خط شیب
 تحلیل آزمون کوواریانس از تحلیل آزمون مفروضات عنوانبه هاگروه
های د که در ادامه یافتهش استفاده متغیرهچندمتغیره و تک انسیکووار

جدول کوواریانس متغیرهای پژوهش در  آنالیز نتایج همراهتوصیفی به
 است. شده گزارش ۲

همراه به و گواهتفکیک دو گروه آزمایش آزمون بهآزمون و پسهای آن در مرحلٔه پیشی توصیفی متغیرهای پژوهش و مؤلفههاشاخص. ۲جدول 
 نتایج آنالیز کوواریانس چندمتغیره

 گروه متغیر

 آزمونپس آزمونپیش
 آزمونمقایسٔه پس

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 مجذور اتا pمقدار  Fمقدار 

 شادکامی
 1۶٫۶۵ ۴۴٫۲۳ 1۶٫۷۶ ۴۰٫۲۳ آزمایش

۵۳٫۶۸۷ ۰٫۰۰1> ۰٫۴۸۷ 
 1۵٫۴۵ ۴۰٫۶۲ 1۵٫۷۶ ۳۹٫۷۳ گواه

 چارچوب
 ۲٫۸۶ 1۸٫۶۵ ۲٫۵۰ 1۵٫۹۰ آزمایش

۶۳٫۰۷۴ ۰٫۰۰1> ۰٫۲۴۹ 
 ۲٫۵۴ 1۶٫۷۰ ۲٫۷۳ 1۵٫۳۵ گواه

 تکمیلی
 ۲٫۹۶ 1۷٫۸۶ ۲٫۷۵ 1۶٫۸۶ آزمایش

۷۵٫۳۲۸ ۰٫۰۰1> ۰٫۳۹۸ 
 ۲٫۶۵ 1۶٫۷۶ ۲٫۹۶ 1۶٫۷۶ گواه

 نمرٔه کلی نگرش به زندگی
 ۶٫۸۵ ۳۷٫۵۷ ۵٫۳۴ ۳۴٫۴۵ آزمایش

۸۸٫۹۸۴ ۰٫۰۰1> ۰٫1۳۶ 
 ۵٫۶۷ ۳۳٫۹۳ ۵٫۴۵ ۳۳٫۲۳ گواه

 به باتوجهمتغیری آنالیز کوواریانس و براساس نتایج آزمون تک
 ،نمرات شادکامی آزمونپس در شیآزما گروه نمرات نیانگیم بودنیشترب
 شیافزا موجب وه بودمؤثر  یبخشودگ آموزش که گرفت جهینت توانیم

 ه استشد بدسرپرست و سرپرستبینوجوانان  یشادکام
(۰٫۰۰1>p). 

همچنین باتوجه به بیشتربودن میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحلٔه 
 که گرفت جهینت توانیمی آن، هامؤلفهو  یزندگ به نگرش آزمونپس

 نوجوانانی زندگ به نگرش یشافزا سبب و هبودمؤثر  یبخشودگ آموزش
 .(p<۰٫۰۰1) ه استشد بدسرپرست و سرپرستبی

 بحث 4
 و و بدسرپرست سرپرستبی کودکانروزافزون  شیافزا به باتوجه
 نیا به خاص توجه ،هاآنی در جانیه اختالالت و هایناسازگار مشاهدٔه
تعیین  هدف بارو مطالعٔه حاضر ینازاشود؛ یم احساس کودکان

 نوجوانان یزندگ به نگرش و یشادکام بر یبخشودگ آموزش یاثربخش
 کهانجام شد. اولین یافتٔه پژوهش نشان داد  بدسرپرست و سرپرستبی

 نوجوانان یشادکام شیافزا موجب و بودهمؤثر  یبخشودگ آموزش
با  راستاهم آمدهدستبهنتیجٔه  .است شده بدسرپرست و سرپرستبی

 و صفارا مطالعٔه جینتامثال  طوربهمطالعات پیشین در این زمینه است؛ 
 و یشناختروان یستیبهز بر یبخشودگ آموزش که داد نشان زادهیبخش

 است ثرؤم یریادگی خاص اختالل یدارا آموزاندانش مادران یشادکام
درمانی با ( مشخص کرد که بخشش۲۷الو )مطالعٔه مِناهم و  .(1۸)

یانه درقبال خود و دیگران سبب ارتقای جوصلحایجاد احساسات 
در  گیوی و همکاران قمریشود. همچنین یمبهزیستی روانی فرد 

 یا مستقل طوربه درمانی،بخشش کارگیریپژوهش خود دریافتند که به
 به مربوط ایهشاخص تواندمی عمدتا  درمانی، هایروش سایر کنار در

 مختلف هایحوزه در افراد بهزیستی به و دهد افزایش را روانی بهداشت
توان گفت که در تبیین یافتٔه مذکور می .(1۶)بینجامد  زندگی
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۵ 

 ایشیوهبه خشم آزادکردن با تا کندمی کمک افراد به درمانیبخشش
 وقوع دالیل بررسی خاطی، فرد دید از حادثٔه رنجش دیدن سازنده،
 هاآن در که وقایعی بررسی رنجش، وقوع در خود سهم ارزیابی رنجش،
 در معنا یافتن آوردند، بار به را دیگران رنجش موجبات خودشان
 هیجانی و تغییرات بخشش، طلب و بخشیدن عادت ایجاد رنجش،

 ازطریق نابخشش بر و آورده وجودبه خود در را رفتاری شناختی و
همچنین موجب ایجاد (؛ ۲۵) دهند پاسخ بخشش گونٔهموهبت
شود که طی آن دیده میای از تغییرات انگیزشی در فرد آسیبمجموعه
رسان کم شده و جویی در آن شخص درمقابل آسیبهای انتقامانگیزه

دیدٔه روانی فرد آسیب و رسانی نیستفرد مانند گذشته خواهان آسیب
صالحه با و انگیزش خود را برای م نیتآرزوی خوشی و حسن

کسی که بخشش بیشتری دربرابر  لذا (؛۲۸) دهدرسان افزایش میآسیب
 دیگران دارد، از شادی بیشتری برخوردار است.  خود و

 یشافزا موجب یبخشودگ آموزشدیگر یافتٔه پژوهش نشان داد که 
 .است شده بدسرپرست و سرپرستبی نوجوانانی زندگ بهت بثم نگرش

 خشش( که دریافتند ب۲۹) ینیامزارع و  پژوهشیافتٔه مذکور با نتایج 
 دنیبخش با دفرو  دارد رابطهی زندگ از تیرضا با میمستق صورتبه

 به خود یبرا رااز زندگی  تیرضا احساس ،یگرید و خود یخطاها
توان گفت یمای یجهنتآمدن چنین دسترده، همسوست. در بهآو ارمغان

ی منفی و ناخوشایند هانگرشموجب کاهش افکار و  درمانیکه بخشش
 ای، نگرش و توجیه مثبتمثال اگر فرد در حادثه طوربهشود؛ یمدر فرد 

کند؛ یمآمده کمک یشپداشته باشد، به احساس مثبت دربارٔه موقعیت 
ی بهتری هانگرشمقابل  طرفتوان بیان کرد افرادی که درقبال یملذا 

نان در هنگام آدهند. یمدارند، گذشت بیشتری را در روابط خود نشان 
یرعمدی و غها را افراد دیگر، رفتار آنسوی از  بروز آسیب

ترتیب نگرش دهند؛ بدینیمو بدون تقصیر جلوه  خودخواهانهیرغ
یت منجربه پیشبرد درنهاکنند که یمی را اعمال ترسازندهمثبت و 

ی منفی و ایجاد هانگرششود و زمینٔه تغییر یمگذشت در روابط 
توان همچنین می (.1۳) سازدیممثبت را در فرد فراهم ی هانگرش

 تجربه را ینابخشودگ که یقربان فرد شودیم باعثگفت، بخشش 
 و احساسات ینیگزیواسطٔه جابه و آورد یرو استرس منبع به کندیم

 مثبت درجهت را تیوضع آن، مثبت اشکال با یمنف یرفتارها و افکار
 شود. و تغییر مثبت همان تغییر را در نگرش فرد شامل می دهد رییتغ

و انجام پژوهش  دردسترس یریگنمونه روش ،ترمهم هاییتمحدود از
ی ریگیپ مرحلٔه نداشتنو  سرپرستبد و سرپرستیب دختر نوجوانانبر 
پیشنهاد  رونیازا ؛ردیگ صورت یاطاحت با باید جینتا میتعملذا  بود؛
پذیری نتایج، پژوهش در گروه پسران و دیگر شود که جهت تعمیممی

همراه مرحلٔه پیگیری نتایج انجام شود. آموزی بههای دانشگروه
شود به انجام آموزش توصیه می همچنین باتوجه به نتایج پژوهش

 که اضطراب مانند یروان بهداشت مشکالت گرید یرودرمانی بخشش
پرداخته شود.  ،بوده ارتباط در زین یمنف هایییخودگو با ینوعبه

 شنهادیپ مشاوران خصوصا  و درمانگران و پژوهشگران بهدرنهایت 
پرخطر،  یرفتارها از یریشگیپهدف  با را بخشش آموزش تا شودیم

 در بخشش و گذشت فرهنگاشاعٔه  و نگرش مثبت ارتقای شادی،
  .دهند قرار خود یهابرنامه

 گیرییجهنت ۵
وگواه در آزمایش نشان داد که بین دو گروه  تحلیل کوواریانس نتایج
د؛ تفاوت معناداری وجود دار نگرش به زندگی،شادکامی و  نمرٔه
را افزایش  ، میزان شادکامیبخشودگیکه کاربرد آموزش  صورتینبد

نگرش  گواه دارایگروه  درمقایسه با. همچنین گروه آزمایش استداده 
 آموزش از کهشود می گیریجهینت روبوده است؛ ازاینبهتری به زندگی 

 نوجوانان یزندگ به نگرش و یشادکام یارتقا یبرا توانیم بخشودگی
 .کرد استفاده بدسرپرست و سرپرستیب

 تشکر و قدردانی 6
، تشکر و قدردانی نداز تمامی کسانی که در این پژوهش ما را یاری کرد

 شود. یم

 هینایب 7
 پژوهش نیاگونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد و هیچ

 سازمان یمال تیحما بدون که بوده یمستقل یپژوهش طرح حاصل
 شمارٔه با آن یاجرا مجوز ؛ همچنیناست گرفته صورت یخاص
 .است شده صادر بهزیستی مالرد و مرکز مشاورٔه النا سازمان از ۲۰1/۹۸
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