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Abstract 

Background & Objectives: Adaptation and resistance to the effects of stressful stimuli are essential to living and sustaining life. Numerous 

factors affect adaptation, the psychological hardiness of a personal characteristic that can impact adaptation. Furthermore, forgiveness is among 
the concepts that all divine religions have emphasized. Forgiveness is a change in attitudes about attributing the causes of self–action that leads 

to reduced negative emotions. Empathy training is an effective intervention that promotes psychological hardiness and forgiveness of 

maladaptive individuals and provides the basis for increasing adaptation. Maladaptation causes problems in students' social, emotional, and 
educational contexts. Therefore, considering the role of psychological hardiness and forgiveness in promoting the psychological status of 

maladaptive students and the importance of psychological and behavioral empowerment and promoting adolescent maladaptation, the present 

study aimed to determine the effects of empathy training on psychological hardiness and forgiveness among maladaptive adolescents. 
Methods: This was a quasi–experimental study with pretest–posttest and a control group design. The statistical population consisted of all 13–

15–year–old female high school students in Baharestan City, Iran, in the academic year 2018–2019. Thirty of them were randomly selected and 

divided into two experimental and control groups. Inclusion criteria included the willingness to participate in the treatment session, inconsistency 
based on the school counselor's diagnosis, no other mental disorders, like anxiety based on the initial interview at the Baharestan counseling 

center by a counselor, being 13 to 16 years old, and not receiving treatment or other training concurrently. Exclusion criteria were non–

cooperation in completing questionnaires and training sessions and absence from more than two training sessions. The Psychological Hardiness 
Scale of Ahvaz (Kiyamarsi et al., 1998) and the Scale of Forgiveness (Thompson et al., 2005) were used to collect the necessary data. The 

experimental group participated in eight 60–minute empathy training sessions by JanBozorgi et al. (2008), two training sessions per week in one 

month; however, the control group received no intervention. SPSS and Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) were used for data 
analysis at the significance level of 0.01. 

Results: The MANCOVA results indicated that empathy training was effective on psychological toughness and its dimensions (struggle, 

commitment, control) (p<0.001) and on forgiveness and its dimensions (self–sacrifice, others, self–sacrifice) (p<0.001) in maladapted 

adolescents. Moreover, the eta coefficient value revealed that the effect of empathy training on psychological hardiness and forgiveness equaled 

0.578 and 0.542, respectively. 

Conclusion: Based on the collected results, empathy training can effectively increase psychological hardiness and forgiveness among 
maladaptive adolescents. 
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  .1۶۰(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش مقاله 1۴۰۰ آبان برخط انتشار   

 شناختی و بخشش نوجوانان ناسازگارهمدلی بر سرسختی روانتعیین اثربخشی آموزش 

 ۲، زهره رییسی1اکرم صادقی فیروزآبادی*

 
 سندگانینو حاتیتوض

 آباد، ایران؛آباد، نجفشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجفروان شناسی، دانشکدٔهدانشجوی دکتری روان. 1
 .آباد، ایرانآباد، نجفدانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف ،بالینیشناسی استادیار گروه روان .۲

 gmail.com72Akramsadeghi@ مسئول:  نویسندٔه رایانامٔه*

 1۳۹۸ شهریور ۲۰ پذیرش:تاریخ ؛ 1۳۹۸ مرداد 1۴ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش همدلی بر  ؛زندگی فردی و اجتماعی سازگاری با شرایط محیطی است ترین ارکان رشد و توسعٔهیکی از مهم زمینه و هدف:
 شناختی و بخشش نوجوانان ناسازگار شهر بهارستان انجام شد.سرسختی روان

در سال شهر بهارستان  اول متوسطٔه دورٔه ان دخترآموزآماری تمامی دانش جامعٔه آزمون با گروه گواه بود.پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشحاضر از نوع نیمه مطالعٔه بررسی:روش
 ٔهها از پرسشنامآوری دادهجمع برای. قرار گرفتندنفری آزمایش و گواه 1۵و در دو گروه شدند  صورت تصادفی انتخابنفر به ۳۰ها از بین آن .بودند 1۳۹۷-۹۸تحصیلی 

صورت بهای دقیقه۶۰ جلسٔه هشتآزمایش در  ( استفاده شد. گروه۲۰۰۵ ،سون و همکارانپتام)بخشش پرسشنامٔه ( و 1۳۷۷، همکارانکیامرثی و )شناختی سرسختی روان
ای گونه مداخلههیچ که گروه گواهدرحالی دریافت کرد؛( 1۳۸۷بزرگی و همکاران )جان آموزشی برنامٔهرا براساس آموزش همدلی طور کلی در یک ماه، ای دو جلسٔه آموزشی و بههفته

 در نظر گرفته شد.  ۰٫۰1 هاآزمون داریاسطح معن کار رفت.ها بهدادهتحلیل برای و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره  ۲۲ نسخٔه SPSSافزار دریافت نکرد. نرم
و بر بخشش و ابعاد آن  (p<۰٫۰۰1)جویی، تعهد، کنترل( و ابعاد آن )مبارزهشناختی آموزش همدلی بر سرسختی روان ،تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان دادج نتای ها:یافته

شناختی در نوجوانان ناسازگار اثربخش بود. همچنین، مقدار ضریب اتا نشان داد، تأثیر آموزش همدلی بر سرسختی روان (p<۰٫۰۰1))گذشت از خود، دیگران، گذشت از شرایط( 
 بود. ۰٫۵۴۲و بر بخشش به میزان  ۰٫۵۷۸به میزان 

 شود.میشناختی و بخشش نوجوانان ناسازگار و موجب افزایش سرسختی روان استآموزش همدلی مؤثر شود که نتیجه گرفته می پژوهش هاییافتهبراساس  گیری:نتیجه
 .شناختی، بخشش، نوجوانان ناسازگارهمدلی، سرسختی روان :هاهکلیدواژ
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۲ 

 مقدمه ۱
های جدید و متنوع در دورانی که عصر تنیدگی و سازگاری با موقعیت

بنابراین  ؛آسانی نیست شود، کارتغییرات سریع اجتماعی محسوب می
زا شرطی اساسی های تنیدگیسازگاری و مقاومت دربرابر آثار محرک

حیات و  انسان باید برای ادامٔه .(1برای زیستن و تداوم زندگی است )
تأمین نیازهای خود به زندگی جمعی تن دهد و با دیگران برای رسیدن 

عی نولذا افراد باید هریک به ؛مساعی کند های مشترک تشریکبه هدف
بخش دست یابند. در دستیابی به این سازگاری و به سازگاری رضایت

بیند که ملزم ها انسان خود را در شرایطی میرفع نیاز و تحقق خواسته
رسوم اجتماعی  و ها، معیارها و آداببه رعایت مقررات، محدودیت

واژٔه را معادل   1«ناسازگاری»شناسان، اصطالح روان .(۲است )
سازگاری  اند. منظور از واژٔهی و هیجانی دانستهمشکالت رفتار

که جامعه از فرد انتظار دارد یا همان طریق  استاصطالحاً رفتار سازگار 
ناسازگاری رفتاری است  ،مطلوب و دلخواه اجرای امور است. درمقابل

(. عوامل متعددی ۳،۴که خارج از این الگوی مدنظر و مطلوب باشد )
 تیامل شخصیوع ۲شناختیسرسختی روان ارند؛گذمیتأثیر  سازگاریبر 

و  (. کوباسا۵تأثیر قرار دهد )تواند سازگاری را تحتکه میاست 
 استشناختی ویژگی شخصیتی سرسختی روان ،ندهست همکاران معتقد

فردی های بینها و استرسکه فرد واجد آن قادر به حل کارآمد چالش
عنوان منبع مقاومت و همانند بهاست و در مواجهه با حوادث از آن 

شناختی را سرسختی روان ؛ همچنینکندسپری محافظ استفاده می
کنترل و  و اصلی تعهد ای شخصیتی متشکل از سه مؤلفٔهسازه

آنچه انجام  درقبالرو (. افراد سخت۶اند )طلبی معرفی کردهمبارزه
 ؛کنند )تعهد(و خود را وقف هدف میهستند  دهند متعهدترمی

و خودشان اند کنند که بر اوضاع مسلطها احساس میهمچنین آن
ها و ند )کنترل( و تغییرات زندگی را چالشهست کنندهتعیین

 ؛نه محدودیت و تهدید ،دانندهایی برای رشد و پیشرفت میفرصت
 (. ۷افرادی که در بازخورد تعهد قوی هستند )

دیان الهی بر آن تأکید یکی از مفاهیمی است که تمام ا ۳ازطرفی بخشش
اند. در دین مبین اسالم نیز بر این عمل مکرر تأکید شده است و کرده
های اسالمی را های عفو و بخشش در آموزهوسیعی دارد. ویژگی حوزٔه

عنوان نمادی از تقوا، گذشت : عفو بهکردتوان به این شکل خالصه می
ب محبت الهی، ساز آمرزش و طلکردن، زمینهاز خطای مردم، نیکی

 کنندٔهکسب پاداش الهی، برترین مکارم اخالقی، جوهر اتفاق و تکمیل
دادن عنوان جهت(. بخشش را به۸قوانین )مانند گذشت از قصاص( )

آمیز های مصالحهانگیزه اند که باهای منفـی تعریف کردهمثبت به انگیزه
ر (. بخشش تغییر د۹فرد خطاکار همراه است ) درقبالو مثبت 

های اعمال به خود است که دادن علتهای مربوط به نسبتنگرش
دیگر بخشش  عبارت شود. بهمنجربه کاهش احساسات منفی می

که در آن  شودسری از تغییرات در انگیزش تصور میعنوان یکبه
انگیزش برای اجتناب از محرک مربوط به تخلف و خودتنبیهی کاهش 

شود و درمقابل، انگیزش برای رفتار مهربانانه با خود افزایش داده می
شناختی و ارتباطی برای (. بخشش یکی از فرایندهای روان1۰یابد )می

                                                      
1. Maladjusted 
2. Psychological hardiness 

ی، رشد ارتباط افزایش سالمت و روان و التیام آزردگی است که الزمٔه
های سالمت و بر بیشتر شاخص استعاطفی، جسمانی و روحانی فرد 

(. بخشش به افراد کمک 11روان و رضایت از زندگی مؤثر است )
و موجب تغییر  کنندکند تا بر عواطف و احساسات منفی خود غلبه می

اوالً فرد آشفتگی  :شودمی سبب. گرایش به بخشش شودمیدر رفتار 
های مربوط به تحصیل جربه اجتناب از محرکهیجانی خود را که من

کاهش دهد؛ ثانیاً چون خودبخششی نوعاً با تعهد و پیمان برای  شود،می
این تعهد، عهد و پیمان موجب  ،تغییر رفتار خود در آینده همراه است

شود فرد با رفتارهای گرایشی بیشتر درگیر باشد تا با رفتارهای می
 (.1۲اجتنابی )

سرسختی  یرسد در ارتقانظر میهایی که بهازجمله مداخله
افزایش  شناختی و بخشش افراد ناسازگار مؤثر باشد و زمینٔهروان

د. همدلی کراشاره  4توان به آموزش همدلیسازگاری را فراهم کند، می
 ؛ همچنینگذاردمی است که بر تحول اخالقی کودکان تأثیر میزمکانی

ها و نمودهای آن از ت که نشانههای مهم هیجانی اسیکی از توانایی
های پیش از دبستان، همدلی شود و در سالاوایل کودکی آغاز می
(. 1۳آید )می شماررفتارهای دوستانه به مدنمحرک مهمی در پدیدآ

؛ کندهمدلی توانایی مهمی است که از آسیب به دیگران جلوگیری می
و انسجام گروهی رفتارهای اجتماعی است  نیروی برانگیزانندٔه همچنین

خوبی کند در روابط اجتماعی بتواند بهرا در پی دارد و به فرد کمک می
(. 1۴درک کند )رند، که دیگران در آن قرار دارا دیگران و موقعیتی 

توانایی همدلی یعنی اینکه بتوانیم زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن 
های دیگر را ود انسانشباعث می . این امردرک کنیم شرایط قرار نداریم

 افرادیها احترام بگذاریم. حتی با ما تفاوت دارند، بپذیریم و به آنکه 
افراد  ند ومندبه دیگران عالقه ،آموزندکه این مهارت را بیشتر می

ند. همدلی روابط هست ترداشتنیدوست و کنندمختلف را تحمل می
کننده و مایتبخشد و به ایجاد رفتارهای حاجتماعی را بهبود می

(. آموزش همدلی 1۵شود )های دیگر منجر میانسان درقبال پذیرنده
آگاهی وی از خود و دیگران، افزایش  یازطریق افزایش درک فرد با ارتقا

انداز که های همدالنه با استفاده از تنظیم هیجان و گرفتن چشمپاسخ
شود، بازخورد مثبتی را برای فرد منجربه افزایش دقت در همدلی می

جکسون و همکاران نشان داد که آموزش  (. مطالعٔه1۶آورد )فراهم می
حساس  ایعنوان مؤلفهفقت بهنگرانی همدالنه و ش یهمدلی با ارتقا

(. 1۷شود )پذیری و پاسخگوبودن میموجب افزایش حس مسئولیت
آموزش همدلی بر  در پژوهش رضاپور و همکاران نشان داده شد که

کنش اجتماعی و  های جسمانی، اختالل درابعاد سالمت روان، نشانه
است ذهنی مؤثر  ماندٔهعالئم افسردگی مادران دارای کودکان عقب

که بین همدلی با  دریافتند ایمطالعهدر نیا و همکاران صفاری (.1۸)
(. در پژوهش برزگر 1۹) معنادار وجود ندارد رابطٔهبخشش  نبود

شد که آموزش همدلی بر سازگاری اجتماعی و پرخاشگری  مشخص
 (. ۲۰آموزان دختر اثربخش است )دانش

هیجانی و  و جتماعیهای اناسازگاری سبب ایجاد مشکالتی در زمینه
شود که فهم کامل آن نیازمند توجه به آموزان میتحصیلی برای دانش

3. Forgivingness 
4. Empathy 
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۳ 

 اگر (.۲1) استعاطفی و رفتاری در زندگی فرد  و های اجتماعیحوزه
های سازگاری که نوعی ممکن است به اختالل ،ناسازگاری درمان نشود

ردگی بیماری روانی مرتبط با استرس است و با احساس اضطراب، افس
 ؛منجر شود است،پروا یا حتی افکار خودکشی همراه و تصمیمات بی

به این ترتیب سالمت روانی و جسمانی نوجوان را به خطر بیندازد 
شناختی و بخشش در ارتقای لذا باتوجه به نقش سرسختی روان ؛(۲۲)

آموزان ناسازگار و از سوی دیگر اهمیت شناختی دانشوضعیت روان
 ،سالمت نوجوانان ناسازگار یوانی و رفتاری و ارتقامندسازی رتوان

همدلی و اثرات  نظری و پژوهشی در زمینٔه همچنین باتوجه به پیشینٔه
 مذکور در جامعٔه مداخلٔه نبود ،شناختیهای روانمندیمثبت آن بر توان

پژوهشی در این زمینه، مطالعه در این زمینه ضروری  هدف و وجود خأل
حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش  رو مطالعٔهازاین ؛رسدنظر میبه

انجام شناختی و بخشش نوجوانان ناسازگار همدلی بر سرسختی روان
 .شد

 بررسیروش 2
ضر نیمه شی با طرح پیشپژوهش حا آزمون با گروه گواه پسآزمونآزمای

آموزان هزار نفر( دانش۶)حدود  آماری این پژوهش تمامی معٔهبود. جا
 1۳۹۷-۹۸شهر بهارستان در سال تحصیلی  اول متوسطٔه دورٔهدختر 
پرورش بهارستان و با مراجعه به وپس از کسب اجازه از آموزش .بودند

های خانواده، معلم، )گزارش تربیتی و براســاس گزارش موجود پروندٔه
آموز ناسازگار عنوان دانشنفر که به 1۴1تعداد  ،مشاور مدرسه( ،اولیا

شناسایی  ند،بهارستان ارجاع داده شد س به مرکز مشاورٔهاز سوی مدار
ــــدند. از بین آن نفر گواه(  1۵نفر آزمایش و  1۵نفر ) ۳۰ها تعداد ش

ــادفی انتخاب به ــورت تص ــدند ص قرار و در دو گروه آزمایش و گواه ش
نفر پیشـــنهاد شـــده  ۳۰های آزمایشـــی حداقل نمونه در طرحگرفتند. 
 شــــامل تمایل به همکاری در جلســــٔههای ورود (. مالک۲۳) اســــت

درمان، ناسازگاربودن براساس تشخیص مشاور مدرسه، نداشتن سایر 
اختالالت روانی مانند اضــــطراب و... به تشــــخیص مشــــاوران مرکز 

 1۶تا1۳اولیه، قرارگرفتن در سن  بهارستان براساس مصاحبٔه مشاورٔه
 ود.بزمان قرارنداشــــتن تحت درمان یا آموزشــــی دیگر هم و ســــال
ــای خروج مالک بود از:ه ــارت  ــاری عب مک کردنه ــل  ن می ک ت در 

شنامه س سٔهپر شی و غیبت بیش از دو جل سات آموز شی.  ها و جل آموز
صــورت کتبی اطالعاتی دربارٔه پژوهش دریافت کردند و تمامی افراد به

در صــــورت تمایل در پژوهش مشــــارکت کردند. این اطمینان به افراد 
محرمانه هســـتند و برای امور پژوهشـــی داده شـــد که تمام اطالعات 

منظور رعایت حریم خصـــوصـــی، نام و نام اســـتفاده خواهند شـــد. به
ــرکت ــد. همچنین، پس از پایان پژوهش، خانوادگی ش کنندگان ثبت نش

 برای افراد حاضر در گروه گواه آموزش مؤثرتر اجرا شد. 
 .های زیر بودشامل پرسشنامه هادادهابزار گردآوری 

 یاین پرسشنامه توسط کیامرث :1شناختی اهوازرسختی روانمقیاس س-
 ۲۰دارای  (. این مقیاس۲۴)ساخته شد  1۳۷۷و همکاران در سال 

 ؛سه( است صفر تا بیشتر اوقات نمرٔه ای )هرگز نمرٔهگزینه۴سؤال 
، ۲1های گیرد؛ اما مادهقرار می ۶۰ تاصفر نمرات بین  دامنٔه بنابراین

شود و شامل گذاری میصورت معکوس نمرهبه ۶ و ۷، 1۰، 1۳، 1۷
 ،۷ ،۵ ،۴ ،۳کنترل:  ،1۲ ،۸ ،۶ ،۲ ،1جویی: مقیاس )مبارزهسه خرده

 است( ۲۰ ،1۹ ،1۸ ،1۷ ،1۶ ،1۵ ،1۴ ،1۳ ،11تعهد:  ،1۰ ،۹
زمان روش روایی همبه را (. کیامرثی و همکاران روایی این آزمون۲۴)

افسردگی و  شنامٔهبا سه مالک مقیاس اضطراب عمومی، پرس
ترتیب آمده بهدستد و ضرایب بهکردنخودشکوفایی مزلو محاسبه 

ضرایب پایایی را به دو روش  ؛ همچنینبود ۰٫۶۲و  ۰٫۶۷ و ۰٫۶۵
کردند  گزارش ۰٫۷۶و  ۰٫۸۴ترتیب بازآزمایی و آلفای کرونباخ به

(۲۴ .) 
و همکاران در  سونپبخشش توسط تام پرسشنامٔه: ۲مقیاس بخشش-

است و  سؤال 1۸این پرسشنامه دارای  (.۲۵) ساخته شد ۲۰۰۵ سال
تا کاماًل  ۷فقم=اای لیکرت )کاماًل مودرجه۷برمبنای طیف 

مقیاس گذشت از شود و دارای سه خردهگذاری می( نمره1مخالفم=
( و گذشت 1۲تا۷گذشت از دیگران )سؤاالت  و (۶تا1خود )سؤاالت 

 ،۷، ۶، ۴ ،۲نین سؤاالت . همچاست( 1۸تا1۳از شرایط )سؤاالت 
(. روایی ۲۵)است گذاری معکوس دارای نمره 1۷و  1۵، 1۳، 11 ،۹

 روایی سازٔه .1 مقیاس گرایش به بخشش به دو طریق محاسبه شد:
ضریب همبستگی بین کل آزمون با  همگرای آن ازطریق محاسبٔه

نتایج آن نشان داد، همبستگی  .دست آمدهای این آزمون بهمقیاسخرده
مقیاس بخشش خود، دیگران و مقیاس گرایش به بخشش با سه خرده

روایی مالکی  .۲ ؛است ۰٫۷۳و  ۰٫۷۷، ۰٫۷۸ترتیب برابر با موقعیت به
انطباقی  مقیاس مقابلٔهکردن این مقیاس با خردهآن ازطریق همبسته

همسانی  ضریب د. همچنینهای مقابله محاسبه شسبک پرسشنامٔه
دست آمد به ۰٫۸۷درونی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

ضریب  باپایایی این پرسشنامه نیز  همکاران و دهقاندر مطالعٔه . (۲۵)
 (. ۲۶)است  شده گزارش ۰٫۸۳تا۰٫۷۶آلفای کرونباخ بین 

 هشتمدت آموزان گروه آزمایش را بهاجرا دانش پژوهشگر در مرحلٔه
ماه  طورکلی در یکآموزشی و به ای و هر هفته دو جلسٔهدقیقه۶۰ جلسٔه

جان بزرگی و همکاران  آموزشی برنامٔهبراساس تحت آموزش همدلی 
آموزشی  د. برنامٔهکرولی گروه گواه آموزشی دریافت ن داد؛قرار  (۲۷)

 .ستا 1جان بزرگی و همکاران شامل چهار گام و مطابق جدول 

فیزیولوژیک مانند گرسنگی، تشنگی،  ساتاحساگام اول: آشنایی با 
 خستگی، سرما، گرما؛

شناختی نظیر غم )ناراحتی(، روان ساتگام دوم: آشنایی با احسا
 عصبانیت، خوشحالی؛

گام سوم: تمرکز بر مشابهت و تفاوت احساس خود با دیگری و تأکید 
 بر احساس خود؛

ه انجام شد. های همدالنه که در هشت جلسگام چهارم: تقویت پاسخ
 شود.ها در دو جلسه یا بیشتر اجرا میدر صورت نیاز، هریک از جلسه

 

                                                      
1. Psychological Hardiness Scale of Ahvaz 2. Scale of Forgiveness 
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۴ 

 جلسات آموزش همدلی . خالصٔه1جدول 
 روند جلسات اهداف جلسات

 اول
 ایجاد ارتباط و آشنایی-

 ساختارسازی جلسات آموزش-

 با اعضاآشنایی کلی -

 کودکان با یکدیگر و مربی حسنٔه ایجاد رابطٔه-
 بیان قواعد جلسه-

 دوم

 فیزیولوژیک اتآشنایی با احساس-

 شناسایی احساس خود-
 شناسایی احساس دیگری-
 بیان احساس خود-

 های مرتبط )نمایش، شعر و...(فعالیت انجام-

 تکلیف ارائٔه-
 دریافت بازخورد-

 سوم

 فیزیولوژیک ساتآشنایی با احسا-

 خودشناسایی احساس -
 شناسایی احساس دیگری-
 بیان احساس خود-

 های مرتبط )نمایش، شعر و...(انجام فعالیت-

 تکلیف ارائٔه-
 دریافت بازخورد-

 چهارم

 شناختیروان ساتآشنایی با احسا-

 شناسایی احساس خود-
 شناسایی احساس دیگری-
 بیان احساس خود-

 های مرتبط )نمایش، قصه، نقاشی و...(انجام فعالیت-
 تکلیف ارائٔه-
 دریافت بازخورد-

 پنجم

 شناختیروان اتآشنایی با احساس-

 شناسایی احساس خود-
 شناسایی احساس دیگری-
 بیان احساس خود-

 های مرتبط )نمایش، قصه، شعر و...(انجام فعالیت-

 تکلیف ارائٔه-
 دریافت بازخورد-

 ششم

 شناسایی احساس خود-

 شناسایی احساس دیگری-
 خود بیان احساس-

 های مرتبط )قصه، بازی، شعر و...(انجام فعالیت-

 تکلیف ارائٔه-
 دریافت بازخورد-

 هفتم

 های همدالنهتقویت پاسخ-

 شناسایی احساس خود-
 شناسایی احساس دیگری-
 مندسازی کودکان در مهارت همدلیتوان-

 های مرتبط )بازی، شعر و...(انجام فعالیت-

 تکلیف ارائٔه-
 بازخورددریافت -

 هشتم

 ارزشیابی همدلی-

 شناسایی احساس خود-
 شناسایی احساس دیگری-
 بیان احساس خود-
 آزموناجرای پس-

 ارزشیابی همدلی کودکان-

 های کودکانبرگزاری نمایشگاهی از فعالیت-
 آزموناجرای پس-
 برگزاری مراسم اختتامیه-

پژوهش شامل حضور داوطلبانٔه اعضا در مالحظات اخالقی در این 
ها با میل و کردن پرسشنامهای گروهی، تکمیلجلسات برنامٔه مشاوره

ریزی مناسب برای اجرای جلسات مشاوره رغبت توسط اعضا، برنامه
ماندن محرمانه و های مدرسه نشودکه مزاحم تدریس و برنامهطوریبه

برای  در پژوهش بود. انکنندگشرکت و نام خانوادگی اطالعات و نام
و در بخش آمار  ۲۲ نسخٔه SPSSافزار ها از نرموتحلیل دادهتجزیه

استفاده هایی نظیر فراوانی، میانگین و انحراف معیار توصیفی شاخص
ها فرضدر بخش استنباطی پس از برقراری پیش شد؛ همچنین

بودن توزیع اسمیرنوف برای فرض نرماللموگروفوهای ک)آزمون
 ،کوواریانسهای واریانسنمرات، آزمون باکس برای همگنی ماتریس

آزمون تحلیل کوواریانس  ،ها(آزمون لوین شرط برابری واریانس
در نظر  ۰٫۰1 هاآزمون داریاسطح معنکار رفت. به )مانکوا( چندمتغیر

 گرفته شد.

 هایافته ۳

های یدر گروه آزمایش میانگین سن آزمودن ،های توصیفیبراساس یافته
بود. در گروه سال  1۵±1٫۳۲و در گروه گواه  1۵±1٫۶۴گروه آزمایش 

 پایٔهدر درصد( ۲۷نفر ) ۴ نهم، پایٔهدر درصد( ۴۰نفر ) ۶آزمایش 
اما در گروه گواه  ؛دقرار داشتنهفتم  پایٔهدر درصد( ۳۳نفر ) ۵هشتم و 

نفر  ۴هشتم و  درصد( پایٔه۳۳نفر ) ۵هفتم،  درصد( پایٔه۴۰نفر ) ۶
 نهم بودند. درصد( پایٔه۲۷)

شناختی و ابعاد آن آموزش همدلی بر سرسختی روان، ۲مطابق جدول 
بخشش و ابعاد آن بر و  (p<۰٫۰۰1کنترل( ) ،جویی، تعهد)مبارزه

نوجوانان  در (p<۰٫۰۰1) (گذشت از شرایط ،)گذشت از خود، دیگران
ر تأثی ،همچنین مقدار ضریب اتا نشان داد. ناسازگار اثربخش بود

و بر بخشش  ۰٫۵۷۸ شناختی به میزانآموزش همدلی بر سرسختی روان
 .است ۰٫۵۴۲ به میزان
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۵ 

 و تفکیک دو گروه آزمایشآزمون بهآزمون و پسحل پیشاشناختی و بخشش در مرهای توصیفی متغیرهای سرسختی روان. شاخص۲جدول 
 چندمتغیره  کوواریانس تحلیلهمراه نتایج گواه به

 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 آزمونپس مقایسٔه
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 مجذور اتا pمقدار  Fمقدار 

 جوییمبارزه
 ۲٫۴۷ 11٫۳۷ ۲٫۵۴ ۸٫۳۳ آزمایش

۹٫۸۵۹ ۰٫۰۰1> ۰٫۲۸۶ 
 ۲٫۵۸ 1۰٫۶۵ ۲٫۸۹ ۹٫1۲ گواه

 کنترل
 ۲٫1۳ 1۲٫۴۳ ۲٫۸۹ 1۰٫۷۶ آزمایش

 ۲٫۳۴ ۹٫۹۷ ۲٫۲۵ ۹٫۲۲ گواه ۰٫1۸1 <۰٫۰۰1 ۴٫۷۳۲

 تعهد
 ۳٫۶۳ 1۷٫۹۳ ۳٫۴۶ 1۳٫۳۳ آزمایش

 ۳٫۴۵ 1۲٫۳۹ ۳٫۶۳ 1۲٫۷۲ گواه ۰٫۲۶۴ <۰٫۰۰1 1۶٫۵۰۴
سرسختی 

 شناختیروان

 ۵٫۳۸ ۳۶٫۰۸ ۵٫۷۳ ۳۳٫۲1 آزمایش
 ۵٫۶۲ ۳۳٫۸1 ۵٫۴۹ ۳1٫۲۳ گواه ۰٫۵۷۸ <۰٫۰۰1 11٫1۳۷

 گذشت از خود
 ۵٫۹۲ ۲۵٫۰۸ ۵٫۴۷ ۲۰٫۳۲ آزمایش

 ۵٫۷۸ ۲۰٫۶۵ ۵٫۵۴ ۲۰٫۳۲ گواه ۰٫۳۷۵ <۰٫۰۰1 1۶٫۳۲۴
گذشت از 

 دیگران
 ۵٫۸۷ ۲۶٫۵۶ ۶٫۲۸ ۲۲٫۸۶ آزمایش

1۵٫1۸۹ ۰٫۰۰1> ۰٫۳۷۳ 
 ۵٫۴۶ ۲۴٫۲۷ ۵٫۴1 ۲۳٫۶۹ گواه

گذشت از 
 شرایط

 ۵٫۲۸ ۲۲٫۷۴ ۶٫۸۵ 1۹٫۵۴ آزمایش
۸٫۷۶۲ ۰٫۰۰1> ۰٫۲۸1 

 ۶٫۳1 ۲۰٫۷۳ ۶٫۲1 1۹٫۲۰ گواه

 بخشش
 1۲٫۲۹ ۶۸٫۷۴ 1۲٫۰۴ ۶۲٫۸۶ آزمایش

۹٫۳۶۹ ۰٫۰۰1> ۰٫۵۴۲ 
 11٫۲۸ ۶۶٫۵۴ 11٫1۸ ۶۵٫۴۳ گواه

 بحث 4
هدف اثربخشی آموزش همدلی بر سرسختی  پژوهش حاضر با

نتایج نشان  شناختی و بخشش نوجوانان ناسازگار شهر انجام شد.روان
شناختی دو گروه آزمایش و کنترل، در داد، بین سرسختی روان

تربودن میانگین یشباتوجه به ب .آزمون تفاوت معناداری وجود داردپس
شود که می گیریآزمون، چنین نتیجهپس نمرات گروه آزمایش در مرحلٔه
و موجب افزایش سرسختی است  آموزش همدلی مؤثر بوده

آمده با دستبه شده است. نتیجٔه آموزان ناسازگارشناختی دانشروان
پژوهش  طور غیرمستقیم همسوست.بههای تقریباً مشابه پژوهش

نگرانی  یجکسون و همکاران نشان داد که آموزش همدلی با ارتقا
حساس موجب افزایش حس  ایعنوان مؤلفههمدالنه و شفقت به

رضاپور و  لعٔه(. مطا1۷شود )پذیری و پاسخگوبودن میمسئولیت
که آموزش همدلی بر ابعاد سالمت روان،  مشخص کردهمکاران 

کنش اجتماعی و عالئم افسردگی  های جسمانی، اختالل درنشانه
آموزش (. 1۸) ذهنی مؤثر است ماندٔهمادران دارای کودکان عقب

همدلی ازطریق افزایش آگاهی هیجانی، نمادگذاری هیجانی، آگاهی از 
کند تا روابط ها به افراد کمک میو تغییر پردازش عاملیت در تجربه

تر آن روابط با همساالن و اعضای مهماز همه فردی خود را که بین
تغییر دهند و کنترل بیشتری بر رفتارها و روابط خود  است،خانواده 

آموزند که (. در خالل آموزش همدلی افراد می۲۸داشته باشند )
 کنند، افسردگی و ناامیدی را کنترل های منفی ازقبیل اضطرابهیجان

و میزان مقاومت خود را دربرابر حوادث افزایش دهند. در آموزش 
شود تا افراد از افکار منفی که سبب آشفتگی و اجتناب همدلی تالش می

، آگاهی یابند. به آنان آموزش شودمیدر حین برقراری رابطه با دیگران 
گذاری را زدن و نامرانه، برچسبهای ناسازگاشود تا خودگوییداده می

و خطاهای تفسیری و  کنندگیرند، برطرف که از اطرافیان بازخورد می
ویژه در هنگام قرارگرفتن در بینانه، بهتفسیر ناروا را با تفسیرهای خوش

آموزند که می ؛ همچنینزا جایگزین سازندهای مختلف آسیبموقعیت
(. ۲۸خود به خرج دهند )مقاومت بیشتری را دربرابر حوادث از 

همدلی، احساسی است که کودک را به تعهدات خود درمقابل دیگران 
همان چیزی است که  ؛کندو وجدانش را تحریک می کندهشیار می

مراقبت  و سوی شکیبایی و دلسوزی، درک نیازهای دیگرانکودکان را به
دهد. کودکی که یا دچار مشکل سوق می دیدهآسیب افرادکافی از 

و معموالً توانایی بیشتری است تر و دلسوزتر همدلی را بیاموزد، فهمیده
توان گفت که آموزش لذا می ؛در مهارکردن فشارها و حوادث دارد

شناختی در افراد ناسازگار همدلی موجب افزایش سرسختی روان
 (.۲۹) شودمی

پژوهش نشان داد، بین بخشش دو گروه آزمایش و کنترل در  دیگر یافتٔه
تربودن میانگین یشتوجه به ببا .آزمون تفاوت معناداری وجود داردپس

شود که می گیریآزمون، چنین نتیجهپس نمرات گروه آزمایش در مرحلٔه
بخشش در  و موجب افزایش بوده استآموزش همدلی مؤثر 

با مطالعات پیشین در این  مذکور شده است. یافتٔه آموزان ناسازگاردانش
خود دریافتند که همدلی  در مطالعٔه دیویس و گلد همخوانی دارد.زمینه 

(. ۳۰) شده داردداری با ندامت و بخشش ادراکاعاطفی همبستگی معن
بین بخشش خود و  ،خود نشان دادند و همکاران در مطالعٔه مکاسکیل

در این  (.۳1داری وجود دارد )ابستگی معندیگران و همدلی عاطفی هم
شان این است که ها فرض اساسیبسیاری از نظریه ،راستا باید گفت
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۶ 

کند، رفتار از رفتارهای ضداجتماعی جلوگیری می زیادهمدلی 
و رفتارهای اجتماعی مثبت را افزایش  کندمیدوستانه را تشویق نوع
هایی از پیامد تواند پاداشمی بیشتر،با همدلی  یدهد. فردمی

های خوب خود مانند آسودگی و خوشحالی داشته باشد که این هیجان
رفتار اجتماعی مطلوب خواهد شد. از سوی  ٔهکنندخود تقویت وعضمو

دیگر همدلی کم، امکان ایجاد رفتارهای ضداجتماعی را افزایش 
 کردن محدودبهبه این دلیل که توانایی افراد برای درک یا تجر ؛دهدمی
بتواند از  یکند تا فردو این کمبود همدلی مانعی را ایجاد می شودمی

همچنین در (. ۳۲مند شود )های مثبت شخص دیگر بهرههیجان
را میزان بخشش  همدلی یارتقا ،شد و همکاران بیان کالومک درویکر

همدلی با فرد رنجاننده شرایط  ،و فرض شد دهدافزایش می
شود. در این راستا محوری است که منجربه بخشش می ٔهکنندتسهیل

های اجتماعی مانند تعاون، ای از پدیدهرسد مجموعهنظر میبه
ازطریق همدلی با فرد رنجاننده تسهیل  ،پرخاشگری و دوستینوع
ند که بخشش هست و همکاران بر این اعتقاد کالوشود. همچنین مکمی

و  شودریق همدلی تسهیل میهای اجتماعی ازطمانند دیگر پدیده
 آمیزدهمدلی مفاهیمی مانند همدردی، دلسوزی و عطوفت را در هم می

(۳۳.)  
آزمون در طرح تحقیق پیگیری مدتی پس از اجرای پس سنجش مرحلٔه

های زمانی میسر نشد که یکی از دلیل محدودیتبه ،حاضر
بودن همدلی در های این پژوهش بود. باتوجه به اثربخشمحدودیت

شود که به شناختی، به مشاوران مدارس پیشنهاد میسرسختی روان
های همدلی در مدارس اقدام کنند. باتوجه به اثربخشی آموزش مهارت

آموزش همدلی  شود برنامٔهمی توصیهآموزش همدلی در بخشودگی، 
در مدارس ها، شخصی و شناسایی و ابراز هیجانبرای بهبود روابط بین

منظور در تحقیقات آینده به ؛ همچنینقرار گیرد دنظرانواده مو خ
؛ درنهایت شودپیگیری برگزار و نتایج تحلیل  دورٔه ،آزمایی نتایجراستی

های آموزش همدلی با دیگر رویکردهای جدید ازجمله درمان به مقایسٔه
 آگاهی و... پرداخته شود.موج سوم شناختی مانند ذهن

 گیرینتیجه ۵
و  استتوان گفت که آموزش همدلی مؤثر ایج پژوهش میبراساس نت

شناختی و بخشش نوجوانان ناسازگار موجب افزایش سرسختی روان
ویژه در سنین ؛ بنابراین آموزش مهارت همدلی در مدارس، بهشودمی

تواند به کاهش کردن توانایی درک دیگران مینوجوانی، با فراهم
 سازگارانه منجر شود. نارفتارهای 

 قدردانی و تشکر 6
ستان، اولیای از تمامی دانش شهر بهار سطٔه  آموزان دختر دورٔه اول متو

ها و همچنین معلمان و مشـــاوران مدارس و مســـئوالن محترم ادارٔه آن
آموزش و پرورش این شهرستان که نویسندگان را در انجام این پژوهش 

 شود. یاری و همراهی کردند، تشکر و قدردانی می

 هابیانیه 7
 نامه از شرکت کنندگانییدیٔه اخالقی و رضایتتأ

شـــناســـی بالینی در دانشـــگاه این مقاله برگرفته از رســـالٔه دکتری روان
صورت کتبی آباد اصفهان است. تمامی افراد بهنجف آزاداسالمی واحد

یل در  ما ند و در صــــورت ت فت کرد یا بارٔه پژوهش در عاتی در اطال
به ا نان  فراد داده شـــــد که تمام پژوهش مشـــــارکت کردند. این اطمی

ستفاده خواهند شد.  اطالعات محرمانه هستند و برای امور پژوهشی ا
کنندگان منظور رعایت حریم خصــوصــی، نام و نام خانوادگی شــرکتبه

ثبت نشــد. همچنین، پس از پایان پژوهش، برای افراد حاضــر در گروه 
 گواه آموزش مؤثرتر اجرا شد. 

 رضایت برای انتشار
 ر قابل اجرا است. این امر غی
 ها و موادبودن دادهدردسترس
شده در مقاله که در طول مطالعه های پشتیبان نتایج گزارشتمامی داده

نزد  SPSSافزار و در قالب نرم Wordصــورت فایل تحلیل شــدند، به
له حفظ می قا ــــئول م ندٔه مس ــــ با وی نویس باط  شــــود و از طریق ارت

(Akramsadeghi72@gmail.com .در دسترس است ) 
 تزاحم منافع

  گونه تضاد منافعی ندارند.کنند که هیچنویسندگان اعالم می
 منابع مالی

 این مطالعه بدون حامی مالی نهاد یا سازمانی انجام شده است. 
 مشارکت نویسندگان

دٔه عنوان پژوهشگر اصلی )مجری و نگارننویسندٔه نخست این مقاله به
عنوان استاد راهنما )ناظر بر تحلیل آماری و مقاله( و نویسندٔه دوم به
شدن این پژوهش نقش داشتند.ویرایش کننده( در انجام
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