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Abstract
Objective: The present study was conducted to investigate the effectiveness
of the forgiveness program in promoting anger management and
subsequently reducing anger problems in adolescents residing in Tehran
Correctional Center. This study was a quasi-experimental study with pretestposttest design and control group. In this study, 30 adolescents with
behavioral problems residing in the correctional center were selected by
available sampling method. Subjects were randomly divided into
experimental and control groups. The experimental group participated in 16
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sessions of 120-minute forgiveness training sessions, while the control group
was not trained. The data collection tool in this study was the STAXI-2
Spielberger Anger-Trait Anger Questionnaire and the obtained data were
analyzed by univariate covariance method using SPSS software version 23.
Findings showed that forgiveness program training has a significant effect
on anger management skills of adolescents with behavioral problems (p
<0.05). Therefore, teaching this program is associated with positive and
effective results on controlling and managing the anger of the experimental
group, and paying attention to forgiveness programs in reducing adolescent
behavioral problems is necessary and of particular importance.
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مقاله پژوهشی

روان شناسی افراد استثنایی

بررسی اثربخشی برنامهی بخشایشگری بر مهارت کنترل خشم

کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ،دانشکدة روانشناسی

سکینه پورطالب

باقر غباری بناب

حامد بابکری



استاد گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ،دانشکدة روانشناسی و
علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ،دانشکدة روانشناسی و
علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
کارشناسی ارشد آموزش پیش دبستانی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی،
تهران ،ایران.

پژوهش حاضر بهمنظور بررسی اثربخشی برنامهی بخشایشگری در ارتقای مدیریت خشم و به دنبال آن
کاهش مشکالت خشم نوجوانان مقیم کانون اصالح و تربیت تهران انجام شد .این پژوهش یک مطالعهی
نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون و گروه گواه بود .در این پژوهش  30نوجوان با مشکالت

ISSN: 2476/647X

چکیده

تاریخ پذیرش99/12/16 :

سوگند قاسم زاده

و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

تاریخ ارسال99/07/14 :

نوجوانان بزهکار شهر تهران

رفتاری مقیم کانون اصالح و تربیت به صورت داوطلب انتخاب شدند .آزمودنیها بهصورت تصادفی در دو
گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .گروه آزمایش طی  16جلسهی  120دقیقهای در جلسات آموزش
پژوهش پرسشنامهی خشم صفت – حالت اسپیلبرگر  2بود و اطالعات بهدستآمده با روش کوواریانس
تک متغیره و با استفاده از نسخهی  23نرمافزار  SPSSتحلیل شد .یافتهها نشان داد که آموزش برنامهی
بخشایشگری اثر معنی داری بر مهارت کنترل خشم نوجوانان با مشکالت رفتاری دارد ( )p<0/05لذا
آموزش این برنامه با نتایج مثبت و مؤثری بر کنترل و مدیریت خشم گروه آزمایش همراه بوده و توجه به
 نویسنده مسئولbghobari@ut.ac.ir :

eISSN: 2252-0031

بخشایشگری شرکت کردند ،درحالیکه به گروه گواه آموزشی داده نشد .ابزار جمعآوری دادهها در این
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برنامههای بخشایشگری در کاهش مشکالت رفتاری نوجوانان از جمله مشکالت مربوط به عدم توانایی
کنترل خشم ضروری است و اهمیت ویژهای دارد.

کلیدواژهها :بخشایشگری ،برنامهی آموزشی ،خشم ،بزهکاری ،نوجوان.
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مقدمه
بسیاری از تعاریف نوجوانی شامل کلمه انتقال میشود و این مرحله بهعنوان پلی بین
کودکی و بزرگسالی در نظر گرفته میشود و به قبل و بعد از نوجوانی بیشتر از خود آن
تأکید میشود (سیم .)2003 ،1بررسی وضعیت نوجوانان و جوانان کشورمان نشان میدهد
که اکثر آنان نیاز به مهارت هایی دارند که در زندگی به آنان کمک کند تا به نحو بهینهای
با محیط اجتماعی و بافت زندگی سازگار شوند .مهارتهایی که نوجوانان برای سازگاری
و زندگی روزانه به آنها نیاز دارند متعدد و متنوع هستند .نوجوانان استرسهای گوناگونی
را در زندگی تجربه می کنند که در زمان انتقال آنان از یک مرحله رشد به مرحله دیگر
ایجاد میشود .این استرسها موجب مشکالت روانتنی ،عدم سازگاری اجتماعی،
بزهکاری ،2خشم و ناراحتی نوجوانان میگردند .نوجوانان با مشکالت خشم ممکن است
خانوادههای با مشکالت مختلف داشته باشند .طی مطالعهای  ٪37از نوجوانان با مشکالت
خشم هر دو مورد غفلت و سوءاستفاده جسمی را تجربه کردهاند ٪30 ،فقط غفلت را تجربه
کردهاند و  ٪9نیز فقط مورد آزار جسمی بودهاند (کانگ ،چانگ ،زانگ و همکاران،
 .)2021حدود  ٪17از نوجوانان و  ٪8از بزرگساالن ایاالتمتحده الگوی طغیانهای
مکرر پرخاشگرانه را حداقل در عرض  1سال گزارش میکنند .چنین افرادی بسیار تهاجمی
و تکانشی هستند و احتمال حمله به شریک زندگی صمیمی ،حمل و استفاده از اسلحه و
سالحهای دیگر برای تهدید دیگران و دستگیری توسط نیروی انتظامی وجود دارد .تعداد
کمی از افراد پرخاشگر با ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی در مورد این رفتار صحبت
میکنند و افراد کمی تحت درمان پرخاشگری قرار میگیرند (کوکارو و لی .)2020 ،در
این خصوص نتایج مطالعات انجامگرفته در کشور ،شیوع پرخاشگری در بین نوجوانان را
بین  20تا  50درصد گزارش دادهاند .این مطالعات نشاندهندهی شیوع باالی پرخاشگری
در بین نوجوانان میباشد و ضرورت توجه با این مسئله را روشن میسازد (مطلق ،احمدی،
جلیلیان و همکاران .)1392 ،انواع مختلف پرخاشگری شامل آسیب جسمی به دیگری
1.Sim
2. crime
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(پرخاشگری فیزیکی مانند ضربه زدن ،گاز گرفتن ،لگدزدن ،کتک زدن ،اذیت کردن،
تیراندازی) ،آسیب رساندن به دیگران با کلمات گفتاری (تجاوز کالمی مانند فریاد زدن،
جیغ زدن ،فحش دادن ،لقب دادن) یا آسیب رساندن به اعتبار یا دوستی دیگران از طریق
آنچه بهصورت شفاهی و یا دیجیتالی (بهعنوانمثال ،پرخاشگری ارتباطی) میشود (جیمنز و
استیونز .)2017 ،1ارتباط معنیداری بین سطح رفتار بزهکارانه و پرخاشگری در نوجوانان
وجود دارد .مشخصشده است عاملی که رفتارهای غیرقانونی و ضداجتماعی در میان
نوجوانان را بهشدت پیشبینی میکند ،پرخاشگری است که بهصورت پرخاشگری جسمی
نشان داده میشود (جورزایک و الالک .)2020 ،2همچنین دانشآموزان در روابط
اجتماعی با برخوردهای ناعادالنه دیگران مواجه میشوند و این برخوردهای ناعادالنه
موجب رنجش آنان میگردد .درصورتیکه نتوانند خشم ناشی از برخورد ناعادالنه را
مدیریت کنند ،خشم آنان تبدیل به خصومت 3میگردد و انرژی روانی ایشان را هدر
میدهد .لذا آموزش بخشایشگری برای آزادی نوجوانان از بار خشم و خصومت و ارتقای
ال
روابط بین فردی و تأمین سالمت جسمی و روانی الزم است (غباری بناب .)1395 ،احتما ا
سطحی از خشم و بخشش بهینه برای هر موقعیتی وجود دارد .بخشش از دست دادن روابط
بین فردی جلوگیری میکند و باعث بهرهبرداری در آینده میشود؛ بنابراین سطحی از
خشم سالم و بخشش وجود دارد .طبق نظر بارکلی ( ،)2008در موقعیتهای مختلف برای
ایجاد احساس خشم و بخشش ،مغز انسان با توجه به ویژگیهای فرد ،تجزیهوتحلیل
سودآوری را انجام میدهد .هنگام انجام این ارزیابی ،در یکی از این تحلیلها ممکن است
خطایی رخ دهد .اگر بتوان این خطاها را متعادل کرد ،سطح بهینه به وجود میآید ،اما اگر
چنین نباشد ،فقط خشم و انتقام ایجاد میشود (بینگول .)2021 ،با توجه به این مسئله که
نشانههای منفی خشم اغلب بهطور طبیعی کاهش نخواهند یافت ،توجه به مداخله بهنگام و
اقدام درمانی بهموقع این اختاللها در جهت کاهش عالئم و آسیبها اهمیت بسیاری دارند
1. Jimenez & Estévez
2. Jurczyk &Lalak
3. hostility
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(قاسمزاده .)1393 ،در سراسر جهان خشم و عصبانیت دانشآموزان ،مشکل جدی تلقی
می شود که امروزه به یک معضل بزرگ تبدیل شده است و اثرات نامطلوب و
انکارناپذیری در روابط بین فردی ،الگوهای رفتاری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارد.
دانش آموزانی که به علت ناتوانی در بخشیدن دیگران مسائل بین فردی را تبدیل به
خصومت میکنند ،عصبانیت خود را بر سر دانشآموزان دیگر در مدرسه خالی میکنند و
از این طریق رفتارهای پرخاشگرانه و بزهکارانه در محیط مدرسه گسترش مییابد (غباری
بناب .)1395 ،بخشش یکی از پاسخهای رایج به تجربهی رنجیدن است ،مکالف ،بهعنوان
یک پاسخ مفید به رنجش که انگیزهی اجتناب و انتقام را نسبت به فرد خطاکار کاهش داده
و انگیزههای خیرخواهانهتری را نسبت به او ترویج میدهد بخشایشگری را پیشنهاد میکند
(ورتینگتون و کدن .)2017 ،1به نظر میرسد بخشش حداقل در دو سطح عمل میکند:
تصمیم شناختی برای بخشیدن و رهایی عاطفی از احساسات منفی (ورتینگتون.)2013 ،
بخشایشگری استرسهای بین فردی و احساسات مضر خشم مداوم را کاهش میدهد،
تعجبآور نیست که بخشایشگری فرد را بهسالمت عمومی بیشتر نزدیک میکند.
بخشایشگری هم در ابعاد منفی و هم در ابعاد مثبت مفهومسازی شده است؛ ابعاد منفی
مرتبط است با غالب شدن رنجش ،خشم ،اجتناب ،احساسها و رفتارهای تالفیجویانه
نسبت به خاطی ،دلخوری و ناخشنودی و بعد مثبت بخشایشگری شامل حالت انگیزشی
خیرخواهانه نسبت به فرد خاطی که باعث نزدیکتر شدن افراد نسبت به همدیگر میشود
(سوتون .)2014 ،در بعد مداخلهای بخشایشگری را تحت عنوان ایجاد ادراکی جدید از
عمل خطا و فرد خطاکار ،طوری که وقایع منفی به هیجانات مثبت یا حالت عادی تبدیل
شود تعریف کردهاند (تامپسون و اشنایدر .)2003 ،به نظر میرسد بخشش حداقل در دو
سطح عمل میکند :تصمیم شناختی برای بخشیدن و رهایی عاطفی از احساسات منفی
(ورتینگتون .)2007 ،انرایت در مدل بخشایشگری خود چهار مرحله را بیان میکند .در
مرحله اول "کشف خشم خود "،انرایت مجموعهای از پرسشها را برای کمک به قربانیان
1. Worthington and Cowden
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ارائه می کند تا منبع و اثرات خشم خود را بشناسند" .تصمیمگیری برای بخشش" مرحله
دوم است که شامل مراحل برای کنار آمدن با آسیبهای گذشته و بهسوی آیندهای است
که با عفو مشخص شده است .در مرحله سوم ،قربانیان یاد می گیرند مراحل اقدام گرا را
برای "کار بر روی بخشش" یاد بگیرند .در نهایت ،در مرحله چهار "کشف و رهایی از
زندان عاطفی" ،انرایت به قربانیان کمک میکند تا بینش به منافع عفو را رشد دهند ،با
دیدن اینکه بخشش به عنوان کلیدی برای باز کردن قفل زندان است که در آن مردم توسط
چهار دیوار نبخشیدن ،تلخی ،خشم و نفرت محاصرهشدهاند (بورگس .)2010 ،1در شهر
بلفاست ایرلند شمالی نیز مشاهده شده است که به دنبال آموزش برنامههای بخشایشگری
توسط معلمان ،عالوه بر فروکش کردن خشم دانشآموزان نسبت به همکالسیهایشان،
دانشآموزان به لحاظ عاطفی ،به ثبات رسیدند و روابط بین فردی آنها بهبود یافت

(انرایت ،نوتسون ،باسکین و همکاران.)2007 ،2
گامبارو )2002( 3آموزش مبتنی بر عفو و بخشش مدرسه محور در مدیریت صفت
خشم در نوجوانی اولیه را موردبررسی قرار داده است که آیا تجربه بخشش در ارتباط با
یک رویداد بد روی تابآوری 4کلی کودک تأثیر میگذارد و اینکه برای کنترل خشم و
مقابله با حوادث استرسزا بخشایشگری تا چه اندازه میتواند مؤثر باشد .نتایج ،افزایش
بخشایشگری را گزارش میکنند .انرایت ،ناتسون ،هولتر و همکاران ( )2007در زمینه
آموزش بخشش به کودکان با زمینة خشونت و فقر ،یک مدل چهار مرحلهای برای افزایش
بخشش ایجاد کردند .این مدل درمانی برای کاهش اضطراب و افسردگی و بهبود امید و
اعتمادبهنفس در آزمایشهای تصادفی کنترلشده نشان داده شده است .این مدل همچنین
به برنامه درسی کالسی برای آموزش بخشایشگری تعمیم داده شده است .کودکان در
کالسهای درس بهطور تصادفی برای دریافت این برنامه درسی انتخاب شدند که کاهش
قابلمالحظهای در خشم نسبت به کالسهای گواه را نشان دادند .در پژوهش وایت ()2002
1. Burgess
2. Knutson, Holter, Baskin, & Knutson
3. Maria E. Gambaro
4. resilient
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مشخص شده است که مداخالت بخشش در محیط درمانی باعث کاهش معنیداری در
میزان خشم دانشآموزان با تشخیص نارسایی توجه  /بیشفعالی نمیشود .بهطور خالصه،
مطالعات بسیاری در سایر نقاط جهان در زمینة آموزش برنامه های بخشایشگری صورت
گرفته است که نتایج آنها گواه بر مؤثر بودن این آموزش ها بوده است (انرایت و
همکاران .)2007 ،به نظر میرسد روانشناسان نظریهپرداز بزرگ ،در تبیین فرایندهای
روانی ،ازآنجاکه اصطالح بخشایشگری اساساا از بافت دینی گرفتهشده است کمتر
بهصورت مستقیم به آن پرداختهاند و بهصورت غیرمستقیم با سازههای دیگری خواستهاند تا
حدی این فرایند روانی را تبیین کنند؛ برای نمونه در بین سالهای  1920تا  1990سازه
بخشایشگری در نوشتههای روان تحلیل گران دیده نمیشود ولی مفاهیمی از قبیل احساس
گناه ،شرم ،خشم ،ناکامی ،آسیبهای روانی و نیاز به تنبیه کردن و تنبیه شدن که مرتبط با
بخشایشگری است بهوفور در ادبیات پژوهشی روان تحلیلگران آمده است (نعمتی،
.)1396
مروری بر مطالعات  60سال گذشته نشان میدهد که تجربهی خشم چه در کودکی و
چه در نوجوانی با مشکالتی همچون طرد از سوی همساالن ،سازگاری ضعیف در مدرسه،
ترک تحصیل ،مشکل در مهارتهای حل مسئله و میزان باالتری از ارجاعهای مربوط به
مشکالت روانی ارتباط دارد .بسیاری از پژوهشگران ،متخصصان بالینی و روانشناسان
تربیتی اهمیت آموختن مهارتهای مدیریت هیجانی به کودکان و نوجوانان را مورد تأکید
قرار دادهاند (عسگری ،علیزاده و کاظمی .)1395 ،مشکالت مرتبط با خشم و اثرات منفی
آن بر سالمت جسمی و روانی ،ارتباطات اجتماعی و تعارضهای خانوادگی ،بین فردی،
شغلی ،ارزیابی منفی دیگران از فرد ،خود پندارهی منفی و اعتمادبهنفس پایین و با توجه به
اینکه وجود مشکل هیجانی ازجمله خشم در نوجوانان و دانش آموزان موجب افت
تحصیلی ،ناسازگاریهای اجتماعی و احساس ناامنی در محیط مدرسه را به دنبال دارد ارائه
برنامه آموزشی مناسب برای این گونه نوجوانان نیاز است تا بتوانند خشم خود را کنترل
کنند و احساس امنیت و شایستگی آنها تأمین شود .لذا هدف این پژوهش تعیین تأثیر
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آموزش و ارتقای مهارت بخشش بر ارتقای مدیریت خشم و به دنبال آن کاهش مشکالت
خشم در نوجوانان مقیم کانون اصالح و تربیت تهران بود.

روش
روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود و از طریق اجرای پرسشنامهی خشم صفت – حالت
اسپیلبرگر  2جهت شناسایی نوجوانان دارای مشکالت خشم اقدام شد .در روش نیمه
آزمایشی امکان انتخاب تصادفی افراد وجود ندارد در این پژوهش نیز جامعهی آماری
مدنظر ،تمامی نوجوانان  15تا  18سال پسر مقیم کانون اصالح و تربیت شهر تهران (167
نفر) در تابستان سال  1398است .تعداد  30نوجوان واجد شرایط انتخاب شدند ،مبنای
انتخاب حجم نمونه در این پژوهش داشتن حداقل محکومیت  4ماه برای هر نوجوان بود
که از این میان  15نفر در گروه آزمایش و  15نفر در گروه گواه قرار گرفتند .همتاسازی
دو گروه بر اساس نوع جرم نوجوانان بود .سعی شد با عنوان قرار دادن جرمهایی ازجمله
دزدی ،قتل ،د عوا و درگیری ،مصرف و فروش مواد افراد در دو گروه همتا شوند.
مالکهای ورود در نظر گرفتهشده در این پژوهش ،سن  15تا  18سال ،عدم دریافت
آموزش مشابه درگذشته ،عالقهمندی شرکتکننده به مشارکت بر اساس رضایتنامهی
کتبی بود .مالکهای خروج افراد نیز شامل ،غیبت بیش از دو جلسه ،عدم تمایل به ادامهی
مشارکت و اتمام دورهی محکومیت نوجوان در مرکز بود .از مالحظات اخالقی پژوهش
حاضر میتوان به مواردی ازجمله ،جلب رضایت شرکتکنندگان برای شرکت در
پژوهش ،اجازهی ترک جلسات آموزشی توسط تمامی شرکتکنندگان در صورت عدم
تمایل به همکاری و اجرای دو جلسهی آموزش برنامهی بخشایش گری برای گروه گواه
اشاره کرد.
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ابزار پژوهش
پرسشنامه خشم اسپیلبرگر :)1999( 1نسخه اصلی پرسشنامه در سال  1988توسط اسپیلبرگر
و همکاران انتشار یافت و شامل  44ماده بود که اندازههای مربوط به حالت خشم ،صفت
خشم و بیان خشم را به دست میداد .ده سال بعد در سال  1999فرم تجدیدنظر شده این
پرسشنامه منتشر شد .نسخه نهایی اندازههای مفید و مختصر از تجربه ،بیان و کنترل خشم
فراهم میکند .پرسشنامه  57مادهای اسپیلبرگر  2شامل  4مقیاس خشم است که یک اندازه
کلی از بیان و کنترل خشم فراهم میکند .اجرای پرسشنامه آسان و نمرهگذاری عینی است؛
برای سنین  15سال به باال قابلاجرا است و نمرهگذاری و تفسیر نتایج آن نیازمند
برخورداری از تخصص در زمینههای روانشناسی ،روانپزشکی و یا آزمونهای تربیتی
است .پایایی و روایی مقیاسهای ناظر بر حالت خشم و صفت خشم برابر  %84یا باالتر
 ، r=88%مقیاس ناظر بر بیان خشم و کنترل خشم و شاخص کلی خشم برابر با  %73یا
باالتر  ،r=82%مجموعه شواهد فراهمشده توسط اسپیلبرگر و همکاران نشان میدهد که
این پرسشنامه از روایی رضایتبخش برخوردار است .اسپیلبرگر و همکاران برای
هنجاریابی و بررسی ویژگیهای روانسجی ( 1988و  )1996بر روی  1644نفر بزرگسال
عادی و  276نفر بیمار روانپزشکی اجرا کرد و بر مبنای دادههای جمعآوریشده ،میانگین،
انحراف استاندارد ،ضریب آلفا ،رتبههای درصدی و نمرههای استاندارد  Tبرای مقیاسها و
خرده مقیاسهای پرسشنامه اسپیلبرگر  2محاسبه و در راهنمای عملی آن گزارششده است.
این پرسشنامه به همراه پرسشنامههای سازگاری و سالمت عمومی ( )GHQبر روی 170
نفر دانشآموز پسر دوره متوسطه اجرا و دادههای جمعآوریشده ،مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت و هنجاریابی شد (نیک راد  .)1386همچنین توسط خدایاریفرد و همکاران ()1389
1. STAXI-2
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جهت استانداردسازی بر روی  1140نفر دانشجوی دختر و پسر دانشگاه تهران انجام گرفت
و هنجاریابی شد .نتایج مطالعهی مذکور نشان داد هریک از بخشها و زیر مقیاسهای این
سیاهه ،دارای همسانی درونی ( 0/60تا  )0/93و ضریب باز آزمایی ( 0/72تا )0/93
میباشد.

روش اجرا
طرح پژوهش بامطالعهی پیشینه های نظری و تجربی در این زمینه موردتوجه قرار گرفت .از
پیشینه چنین برآمد که با آموزش بخشایشگری می توان مشکالت خشم نوجوانان را کاهش
داد .تدوین برنامهی مداخله زیر نظر اساتید روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه شهید بهشتی و با توجه به منابع و متناسب با
نمونهی موردنظر انجام شد .در این مرحله سیاههای برای متخصصان دانشگاههای مذکور
ارسال شد تا روایی برنامهی طراحیشده موردبررسی قرار گیرد و اصالحات الزم اعمال
شد .در این سیاهه متن کامل جلسات و ارزیابی انتهای هر جلسه آمده بود و اساتید محترم
در صورت صالحدید نظرات خود را ارسال نمودند .طرح درس هر جلسه ،جزوهها،
کتابچه ها و تکالیف نوجوانان تنظیم شد و پس از اخذ مجوزهای الزم ،پرسشنامهی
اسپیلبرگر  2به روی افراد نمونه اجرا و نمرهگذاری شد و پس از اجرای برنامهی
طراحیشدهی بخشایشگری ،پرسشنامهی مذکور مجدداا اجرا و نمرهگذاری شد .از نقاط
قوت پروتکل طراحیشده می توان به اختصاصی بودن آن برای نوجوانان اشاره کرد که قبل
از این توسط غباری بناب برای افراد بزرگسال طراحی و اجرا شده بود .پروتکل بخشایش
گری زیر نظر غباری بناب در سال  1397طراحی و اجرا شد .مداخله بهصورت برنامهی
آموزشی و تشکیل کالس بهصورت گروهی برای شرکتکنندگان در  16جلسهی 120
دقیقهای برای گروه آزمایش انجام شد.
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جدول  .1جلسات مداخلهی بخشایشگری
جلسات

هدف

تکالیف

محتوا

آیا در گذشته برای شما اتفاق ناعادالنهای رخداده
آشنایی متقابل همهی
جلسهی

اعضا و پژوهشگر،

1

بیان قواعد گروه و
ضرورت کار

بیان انتظارات از گروه،
بحث در مورد بخشایشگری
ازنظر آنان و انرایت

است؟ آن را بهصورت مختصر شرح دهید.
به نظر شما عناصر اصلی تعریف ارائهشده از بخشش
در این جلسه کدماند؟
آیا برای دستوپنجه نرم کردن با رویدادی دردآور
از واکنش دفاعی استفاده کردهاید؟
برای فهم ارتباط فکر ،احساس و رفتار از فرد

جلسهی
2

آشنایی با مفهوم و

بررسی رابطه و تمایز این

خواسته شد که داستانی نوشته و دو فکر برای

رابطهی فکر،

مفاهیم و آموزش تنظیم

شخصیت اصلی بنویسد و پایان داستان (رفتار و

احساس ،رفتار

شناختی هیجان

احساس آن شخصیت) را بنا به داشتن آن فکر تغییر
دهد.
چه باورها و عقایدی در آن لحظه باعث شد

جلسهی

آشنایی با مفهوم

3

خشم

آشنایی بااحساس خشم،
توجه آگاهانه به خشم خود،
پایش خشم خود

خشمگین شوم؟
موقع عصبانیت چه تغییرات بدنی را تجربه کردم؟
آیا با خشمم روبرو شدهام؟
در موقعیتهای مختلف چگونه از مواجهه با خشمم
پرهیزکردهام؟

تعریف پرخاشگری بهعنوان
جلسهی
4

مدیریت خشم

پاسخ ناسازگارانه ،آموزش از روشهای مدیریت خشم کدام روش یا روشها را
راههای کنترل و مدیریت

به کارخواهید برد؟ چرا؟

خشم
نشانههای خشم من کدامها هستند؟
جلسهی
5

مدیریت خشم

شناسایی نشانههای خشم

جمالت زیر را تکمیل کنید.

خود ،آموزش مدیریت

اگر خشم خود را ابراز کنم...

خشم

اگر خشم خود را ابراز نکنم و در خود بریزم...
اگر پرخاشگری کنم...

جلسهی
6

آموزش آرمیدگی

آموزش و اجرای مراحل
آرمیدگی

در طول هفته تنفس شکمی را در موقعیتهای
مختلف تمرین کنید؛ و سعی کنید از آن استفاده
کنید.
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جلسات

هدف

تکالیف

محتوا

مکانیسمهای دفاعی که در گذشته برای مخفی کردن
جلسهی بخشایشگری چه چیز بررسی تفاوت بخشایشگری
با مفاهیم مشابه

7

نیست؟

جلسهی

بررسی مزایای

فرد خطاکار ،مقایسهی

8

بخشش

مزایای بخشش با سایر

جلسهی

در مورد فرد خاطی

درد و صدمه استفاده کردهاند را بنویسند.
در مورد تفاوت بخشایشگری با آنچه بخشایشگری
نیست نظر خود را نوشته و جلسه بعد آن را برای
گروه بخوانند.

کاوش احساسات نسبت به

محتواها
مرور حادثهی رنجش،
9

اگر مکانیزم دفاعی که در حال حاضر از آن استفاده
میکنید خوب کار میکند ،پس چرا وقتی با وضعیت
مشابه مواجه شوید ناراحت میشوید؟
دلیل شما برای اینکه میخواهید روش واکنشی خود
را در مقابل عذاب عوض کنید چیست؟
اتفاق ناعادالنهای را که برای جلسات آینده در نظر

بررسی و کشف احساسات خواهید داشت با جزئیات کامل بنویسید.

چه احساسی دارید؟ خود در مورد فرد رنجاننده ،نسبت به فردی که در داستان باال در نظر گرفتهاید چه
واکنشهای رایج

احساساتی دارید؟

بررسی راهکارهای
جلسهی

آیا میتوانیم فرد

10

خاطی را ببخشیم؟

شرکتکنندگان در مقابل

در مورد زندگی فرد خطاکار خود نوشته و در ادامه

رنج ،آموزش همدلی،

توضیح دهید که به نظر شما او چه احساسی داشته

بخشایشگری بهعنوان یک است.
راهکار
بهعنوان تکلیف از شرکتکنندگان میخواهیم تا حد
بحث در مورد ارزش ذاتی ممکن داستان زندگی شخصی که به آنها آسیبزده

جلسهی
11

ارزش ذاتی انسان

انسان ،شیوههای اسناد دهی بود با جزئیات توصیف کنند (بهعنوانمثال ،در هنگام
و رابطهی آن با خشم و

رشد این شخص چطور بود؟ آیا او در گذشته از

بخشش

لحاظ جسمی ،احساسی یا جنسی مورد سوءاستفاده
قرارگرفته است)؟

آموزش مفهوم مهربانی و
جلسهی

مهربانی و

نامهربانی ،تخفیف خطا با

12

سخاوتمندی

مهربانی و رابطهی مهربانی و

جلسهی

بازسازی آسیب و

مرور دروس گذشته،

13

تصمیم برای

بازسازی آسیب موردنظر

بخشش

شما در مقابل این افراد مهربان چه واکنشی داشتهاید؟
شما در مقابل این افراد نامهربان چه واکنشی
داشتهاید؟
فکر می کنید چه چیزی شمارا از بخشیدن شخص
بازمیدارد؟
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جلسات

هدف

محتوا

بخشایشگری

تکالیف
آیا شما موفق به حلوفصل صدمه شدهاید؟
فرد خطاکار را که در نظر گرفته و نامهای به خودتان
بنویسید و در آن نقش خود را در خطای انجامیافته
بنویسید.
شرکتکنندگان تشویق میشوند که نگاهی دقیق به

جلسهی
14

توجه به نیاز مشترک
ما و فرد خطاکار به
بخشش

صحبت در مورد خطاهای
شرکتکنندگان توسط
خودشان و نیاز مشترک همه
به بخشش

زندگیشان داشته باشند .اصلیترین هدف این
تکلیف این است که به آنها کمک کند تا در
زندگی خود نیز خیره شوند.
آنها تشویق میشوند تا مسئولیت اقدامات خود را
بجای پیدا کردن عذر و بهانههایی برای آنچه
درگذشته انجام داده بودند ،بر عهده بگیرند.
بخشایشگری را توضیح دهید و بگویید بخشایشگری

جلسهی
15

تصمیم و تعهد

عواقب بخشیدن و نبخشیدن
و تعهد افراد به بخشیدن

چه چیز هست و چه چیز نیست.
راههای مقابله در برابر خطا را بنویسید و به فواید و
ضررهای هرکدام اشارهکنید و با همکالسیهای خود
مقایسه کنید.

جلسهی
16

یافتن معنا در رنج ،مقایسهی آیا من فرد خطاکار را بخشیدهام؟
عمیقتر شدن بخشش موقعیت بخشیدن و نبخشیدن به آنها گفته میشود که آزادانه نامهای به مقصر خود
و اتمام جلسات.

بنویسند (بدون ارسال).

یافتهها
در پژوهش حاضر میانگین سنی نوجوانان در گروه آزمایش  ،17/46انحراف معیار  0/78و
میانگین سنی در گروه گواه  17/13و انحراف معیار  0/89بود .میانگین و انحراف معیار
کنترل خشم در پیشآزمون-پسآزمون به تفکیک گروههای آزمایش و گواه در جدول
زیر ارائه شده است.
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جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد کنترل خشم در پیشآزمون-پسآزمون گروههای آزمایش و
گواه
موقعیت

متغیر
حالت خشم
صفت خشم
بروز خشم
کنترل خشم

گواه

آزمایش
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

31/56

2/03

30/86

1/49

پسآزمون

22/29

1/49

31/53

1/06

پیشآزمون

40/19

2/62

40/29

1/60

پسآزمون

15/19

1/51

39/19

1/53

پیشآزمون

27/19

1/39

28/16

1/39

پسآزمون

14/10

2/26

28/16

1/33

پیشآزمون

27/71

1/51

27/98

1/35

پسآزمون

39/89

1/83

26/97

1/28

با توجه به جدول  2میتوان گفت میانگین و انحراف معیار نمره پیشآزمون کنترل خشم
در گروه آزمایش و گواه تفاوت چندانی ندارد ولی در نمرات کنترل خشم پسآزمون
گروه آزمایش و گواه تغییرات محسوسی وجود دارد .برای آزمون فرضیه اثربخشی برنامه
بخشایشگری بر گروه گواه از تحلیل کوواریانس استفاده شد و مفروضهی نرمال بودن
توزیع دادهها در متغیر کنترل خشم با استفاده از آزمون کالموگروف-اسمیرنف بررسی و
پیشفرض تساوی واریانس های دو گروه در نمرات کنترل خشم با استفاده از آزمون لون
( )P< 0/05تائید شد.
جدول  .3آزمون تحلیل کوواریانس برای میانگینهای نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروههای
آزمایش و گواه

حالت
خشم
صفت

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

اندازه
اثر

معناداری

گروه

280/111

1

280/111

22/70

0/40

0/05

گروه

178/46

1

178/46

28/97

0/62

0/05
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منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

اندازه
اثر

معناداری

خشم
بروز
خشم
کنترل
خشم

گروه

259/930

1

259/930

25/06

0/49

0/05

گروه

233/061

1

233/061

26/23

0/46

0/05

با توجه به جدول  3میتوان گفت پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،برنامه بخشایشگری بر
کنترل خشم در مرحله پسآزمون ( )P< 0/05اثر معنیداری دارد .بهعبارتدیگر ،این
یافتهها بیانگر کاهش معنیدار حالت خشم ،صفت خشم ،بروز خشم و افزایش معنیدار
کنترل خشم در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه میباشد.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بخشایشگری بر ارتقای مهارت مدیریت خشم و به
دنبال آن کنترل خشم نوجوانان مقیم کانون اصالح و تربیت تهران بود .بر اساس جدول 3
میتوان نتیجه گرفت که بخشایشگری بهصورت معنیداری موجب کاهش خشم نوجوانان
مقیم کانون اصالح و تربیت شده است .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای
افشانی و ایوبی ( ،)1398عسگری ،علیزاده و کاظمی ( ،)1395سنبلی ،فرهنگی و تیزدست
( ،)1395برزگر بفرویی ( ،)1394کرمی ( ،)1393نای اسمیث ،)2016( 1فینلی جونز ،ریس
و کین ،)2015( 2نودقرس ،فنزل و تران ،)2020( 3غباری بناب ،خدایاری فرد ،گشنیگانی و
همکاران ( ،)2020کنک ،زانگ ،کیا و همکاران ،)2020( 4بینگول ( ،)2021برینبام ،هانگ
و فلورس )2019( ،و جاتیوا و سرزو )2014( 5همسو بود.
1. Naismith
2. Finlay-Jones, Rees & Kane
3. Snodgrass, Fenzel & Tran
4. Kong, Zhang, Xia, Huang & Qin
5. Játiva & Cerezo
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش بخشایشگری بر کاهش میزان حالت خشم
آزمودنیهای گروه آزمایش بهصورت معنیداری مؤثر بوده است .در تبیین این یافته
میتوان گفت بر طبق نظر اسپیلبرگر ( )2010حالت خشم با یک وضعیت هیجانی روانی-
زیستی یا احساس هیجانی درونی که با تنش عضالنی و برانگیختگی سیستم خودمختار و
فعالیت غدد درونریز همراه است و از تهدید و ناکامی یا احساس رفتار غیرمنصفانه از
طرف دیگران ناشی میشود؛ بنابراین ،زمانی که با فرد بهصورت ناعادالنه و غیرمنصفانهای
از طرف دیگران برخورد میشود  ،احساسات منفی چون انتقام ،تنفر و خشم را درون خود
پرورش میدهد .تا زمانی که تصمیمی آگاهانه برای رها کردن میل انتقام یا بخشش گرفته
نشود ،خشم کامالا برطرف نمیشود .خشم با آرامش درونی تداخل میکند و این باعث
میشود فرد به روشی پرخاشگرانه به درگیری در همه حوزهها پاسخ دهند ،بنابراین افراد با
توانایی کنترل خشم در نتیجهی آموزش بخشایشگری آرامترند (برینبام ،هانگ و فلورس،
 .)2019اسپیلبرگر ( )2010معتقد است حالتهای شخصیت مقطعی و زودگذر هستند .یک
حالت در لحظهای از زمان و با سطح خاصی از شدت تظاهر میکند؛ بنابراین در برنامه
آموزش بخشش ،شرکتکنندگان با دستوپنجه نرم کردن با خشمشان بهطور فعاالنه به
حل آن پرداختند و با بخشش توانستند با حالتهای مقطعی و زودگذر هیجان خشم که
بهواسطهی رفتاری غیرمنصفانه در آنها به وجود آمده بود کنار بیاید و آن را کاهش دهند.
تحلیل دادهها نشان داد که آموزش بخشایشگری بر کاهش میزان صفت خشم
آزمودنیهای گروه آزمایش بهصورت معنیداری مؤثر بوده است .صفات خشم بهعنوان
تفاوتهای فردی افراد در آمادگی یا گرایش به ادراک دامنهی وسیعی از موقعیتها
بهعنوان موقعیتهای آزاردهنده یا ناکام کننده و تمایل به پاسخ دادن به اینگونه موقعیتها
با تشدید حالت خشم تعریف شده است (اسپیلبرگر .)2010 ،با توجه به اینکه افراد دارای
صفت خشم باال بیشتر مستعد درک موقعیتهای ناکام کننده ،آزاردهنده و بیعدالتیهای
هستند ،صفت خشم بیشتر و شدیدتری نسبت به افراد دارای صفت خشم پایینتر تجربه
میکنند و همدلی پایینتری نسبت به دیگران دارند و تمایل بیشتری به تعبیر و تفسیر
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نادرست احساسات ،رفتار و نیات دیگران دارند .همچنین آنها گرایش بیشتری به تفسیر
موقعیتهای ناکام کننده دارند (گنچ اوگلو ،شاین و توپکایا .)2018 ،1میتوان تصور کرد
که پذیرش وضعیت فعلی فرد که بخشی از تعریف آرامش است ،ممکن است مربوط به
بخشش باشد که شامل رها کردن احساس نفرت یا خشم نسبت به فرد خاطی و میل به انتقام
است .برنامه بخشایشگری با افزایش همدلی و درک دیدگاه خاطی که با رفتارهای معین
اجتماعی مثل نوعدوستی و مشارکت ارتباط دارد ،باعث کاهش دلخوری و درد و رنجی
که فرد تجربه کرده و درنتیجه کاهش صفت خشم نوجوانان مقیم کانون اصالح و تربیت
شده است (عسگری و همکاران.)1395 ،
همچنین طبق نتایج پژوهش میتوان گفت آموزش بخشایشگری بهصورت معنیداری
موجب کاهش بروز خشم شده است .بخشش به معنای کنار گذاشتن عصبانیت و کینه یا
واکنش موجه و کنار گذاشتن انتقام است .حضور نوجوانان مقیم کانون اصالح و تربیت در
جلسات آموزشی ،آن ها را با بخشش و مراحل آن آشنا ساخته و موجب شده که نوجوانان
از بخشش بهعنوان یک سبک یا راهبرد برای حل مسائل و اختالفات بین فردی خود
استفاده نموده و از طریق یادگیری مهارتهایی از قبیل همدلی و ابراز مناسب خشم و بیان
افکار و احساسات خود ،به شیوهی مناسب رفتارهای مخرب و تالفیجویانه خود را در
رابطه با افراد دیگر رها نموده و از این طریق اختالفات خود را کاهش دهند .همچنین
حضور نوجوانان در جلسات و یادگیری نحوه بروز مناسب خشم خود توانستند روشهای
مؤثر و کارآمد بروز خشم را در خود تقویت کنند (یاریان ،محمودی مقدم ،خرامین و
نیکدل .)1393 ،بخشش به دو صورت رخ میدهد :بخشش خود و بخشش دیگری .به گفته
هال و فینچام ( ،)2005بخشش خود بهعنوان یک تغییر انگیزشی است که به فرد کمک
میکند انگیزه خود را برای جلوگیری از محرکهای مرتبط با تخلف کاهش داده و انگیزه
تنبیه خود و انتقام از خود را کاهش دهد .بخشش انگیزه عمل خیرخواهانه نسبت به خود و
دیگران را افزایش دهد (بینگول.)2021 ،
1. Gençoğlu, Şahin & Topkaya
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همچنین یافتههای پژوهش حاضر نشاندهنده اثربخشی آموزش بخشایشگری بر
کنترل خشم بود .در این زمینه میتوان گفت هسته مدل فرآیندی بخشش این است که
چگونه میتوان با زخمهای عاطفی ناشی از تعارضات بین فردی برخورد نمود .از طریق این
فرآیند ،افراد رنجیدهخاطر ،بر خشم ،انزجار و حس انتقام خویش غلبه نموده و نگرشی
مثبت نسبت به فرد خاطی ایجاد مینمایند .از سوی دیگر برنامهی بخشایشگری در بطن
خود مهارتهایی را به فرد آموزش میدهد که وی با استفاده از آنها میتواند واکنش
مثبتتری به احساسات ناخوشایند و رخدادهای آزاردهنده نشان دهد .مهارتهایی مانند
همدلی ،مهربانی ،مدیریت خود ،تابآوری و تنظیم هیجان که در پروتکل به نوجوان
آموزش داده میشوند ،میتوانند موجب مدیریت خشم شوند (غباری بناب .)1395 ،افراد
پرخاشگر و قربانی باید بیاموزند که چگونه با جراحتهای ناعادالنه کنار بیایند و به چه
صورت روابط ازدسترفته را با حل نمودن خشم و انزجار از سر بگیرند .در این آموزش
فرد پرخاشگر خود را بهعنوان قربانی تصور میکند و سعی میکند وی را درک کرده و با
فرد قربانی از این طریق همدلی ایجاد مینماید .این همدلی میتواند دیدگاه فرد را درباره
پرخاشگری عوض کند و موجب کنترل خشم در فرد شود.
از برنامهی بخشایشگری طراحیشده میتوان در کانونهای اصالح و تربیت بهمنظور
کاهش نرخ بازگشت پس از آزادی و همچنین در مدارس جهت ارتقای مهارتهای صلح
و سازش در اختالفات ،تنظیم هیجانات ،ارتقای مهارت بخشش و تبدیل نگرش ،عواطف و
رفتارهای منفی به مثبت استفاده کرد .پژوهش حاضر علیرغم نوآوری ،اثربخشی و
کاربردی بودن و نیز دستیابی به بیشتر اهداف ،دارای محدودیتهایی نیز بود؛ پژوهش
حاضر در شهر تهران و بر روی نوجوانان مقیم کانون اصالح و تربیت اجراشده است؛
ازاینرو تعمیمیافتهها به شهرها و فرهنگهای دیگر ممکن است صحیح نباشد همچنین به
این دلیل که آموزش برنامهی بخشایشگری بر روی نوجوانان پسر انجام گرفت
تعمیمیافتههای آن به نوجوانان دختر باید با احتیاط انجام شود .بهمنظور تعمیمپذیری
یافتههای پژوهشی ،پیشنهاد میشود آموزش بخشایش گری در گروههای متنوع فرهنگی،
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جنسیتی ،سنی ،قومیتی و تحصیالت مختلف اجرا شود تا بتوان از کاربردی بودن آن
اطمینان یافت .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی در صورت امکان از روش نمونهگیری
تصادفی استفاده شود.
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