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ش درماني گروهي در كاهش پرخاشگري نوجوانان پرخاشگر ايبخش بررسي اثربخشي
  ساله شهرستان دزفول 13تا  11

  
  3، باقر ثنايي ذاكر2، كيانوش زهراكار1*پور نوري فرشاد لواف

  
  خوارزميدانشگاه  ،كارشناس ارشد مشاوره خانواده -1
  خوارزميدانشگاه  ،استاديار گروه مشاوره -2
  خوارزميدانشگاه  ،شاورهمروه گاستاد  -3
 

  29/4/1391 :تاريخ پذيرش            23/1/1391 :تاريخ دريافت

  چكيده
ساله  13تا  11گروهي در كاهش پرخاشگري نوجوانان  صورت بههدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي بخشش درماني  :مقدمه

  . پرخاشگر پسر شهرستان دزفول بود
 13تا  11دانش آموز  30حاضر بر روي ) پس آزمون با گروه كنترل ـ پيش آزمون طرح( پژوهش نيمه آزمايشي :بررسي روش

اي  گيري خوشه نمونه به صورتكنندگان  شركت. اجرا شد ،ساله كه در پرسشنامه پرخاشگري باس و پري نمرات باال گرفته بودند
پيش آزمون بر  عنوان بهرخاشگري باس و پري پرسشنامه پ. انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل گمارده شدند

گرفت و گروه كنترل هيچ  قراريك ساعته در معرض مشاوره ) هفتگي( جلسه 12گروه آزمايش به مدت . روي دو گروه اجرا شد
دو  tو  تقلمس گروهنمرات اختالفي دو  t، ها با استفاده از آزمون لوين، كولموگروف اسميرونوف داده. اي دريافت نكرد گونه مشاوره

 .تحليل شد گروه همبسته
نشان داد كه گروه آزمايش در مقايسه با مقايسه بين گروهي  جهتدو گروه مستقل  tها با استفاده از آزمون تحليل يافته :نتايج

كسب كرده ) و خصومت اشگري جسمي، پرخاشگري كالمي، خشمپرخ( را در پرخاشگري و ابعاد آن يدار معنيگروه كنترل كاهش 
مقايسه درون گروهي پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش نشان داد كه پرخاشگري و  جهتوابسته  tهمچنين آزمون . تاس

  .پس از اجراي متغير مستقل كاهش يافته است دار معنيابعاد آن به طور 
خش پرخاشگري كلي و ابعاد و اثرب دار معني به طورتواند  گروهي مي صورت بهنتايج نشان داد كه بخشش درماني  :گيري هيجنت

  .كالمي، خشم و خصومت را كاهش دهد يپرخاشگرجسمي،  يپرخاشگر
  

 پرخاشگري، بخشش، بخشايش درماني گروهي: يكليدهاي  واژه

 

  
                                                            

  lavafpoorf@yahoo.com: پست الكترونيكي ،0641- 2228785 :؛ تلفن)نويسنده مسئول(*
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   مقدمه
ها به عنوان موجوداتي اجتماعي، روابط بين فردي خود  نسانا

در نتيجه، . كنندرا در گستره وسيعي با افراد ديگر حفظ مي
ي از طريق خوب بهاين امر . مال تعارضات بين فردي باال استاحت

، زورگويي و )1(متون پژوهشي متعدد مانند اختالفات زناشويي
و تعارض و خشونت در محيط  )2(پرخاشگري در مدارس

 نه در دوران نوجواني پرخاشگري. نشان داده شده است) 3(ركا
 بلكه سازد،مي وارد آسيب پرخاشگرانه اعمال قربانيان به تنها
. دهدمي قرار خطر معرض در را پرخاشگر نوجوانان خود رشد
 را فراواني پرخاشگري با مرتبط منفي پيامدهاي پژوهشي متون

 نوجوانان به نسبت پرخاشگر نوجوانان. است نموده شناسايي
 طرد همساالن سوي از بيشتري احتمال به پرخاشگر،رغي
صوصيات رفتار خ ،)5(دشون مي جرم مرتكب ،)4(دشون مي
 خانه در را خشونت ،)6(دهنداز خود نشان مياجتماعي ضد

، درجات )8(، گرايش به خودشيفتگي دارند)7(دكننمي تجربه
و درگير سوء مصرف مواد ) 9(دتري دارن تحصيلي پايين

مقابله با  جهتهاي بالقوه متنوعي را  حلافراد راه ).10(شوند مي
انديشي  فردي چاره بين يها تجاوزاثرات تباه كننده 

ماهيت از توانند هايي كه مي ميكي از مكانيز). 11(كنند مي
بخشش است؛ رويكردي  ،حلقوي اجتناب و انتقام را مختل سازد

نسبت به فرد شان  آن افراد واكنش منفي طبيعي موجب بهكه 
شوند اي برانگيخته ميفزاينده طور بهو  نشانندمتجاوز را فرو مي

بخشش . هاي مثبت واكنش نشان دهندشيوه بهمقابل  رتا د
تعاريف گوناگوني دارد؛ با اين حال اين توافق وجود دارد كه 

ر و شناخت منفي بخشش دربردارنده حركت از سمت افكار، رفتا
  ). 12(در جهت مثبت است

Enright  ضمن تمايز قائل شدن ميان بخشش با  همكارشو
تبرئه و مصالحه  حاالتي مانند انكار، فراموشي، چشم پوشي،

ناعادالنه برخورد تعيين عقالني  ساستأكيد دارند كه افراد، برا
كنند كه آزادانه از انزجار و زماني بخشش پيشه ميآنها 
كشند و تالش كنند تا نسبت به بهاي وابسته به آن دست  پاسخ

خواهي كه شامل  فرد خطاكار بر اساس اصل اخالقي نيك
سخاوت و محبت اخالقي است دلسوزي، ارزشمندي نامشروط، 

  واسطه بهكه فرد خاطي است در حالي اين  .واكنش نشان دهند
رسان خويش حق چنين كيفياتي را  عمل يا اعمال آسيب

  ).13(ندارد
دهنده بخشش در التيام  ءي ارتقاشناخت رواناخالت مد

جراحات عاطفي ناشي از اعمال رنجش آور و ناعادالنه ديگران 
، )15(، افراد طالق گرفته)14(ه مواد و الكلمانند وابستگان ب

، )18(و نوجوانان پرخطر) 17(، كودكان طالق)16(هازوج
دهند كه مداخالت  اين مطالعات نشان مي. اثربخش بوده است

اميدواري و  ،نفس بردن عزت توانند از طريق باال بخشش مي
كاهش خشم، افسردگي و اضطراب، در بهبودي بهزيستي 

  .باشدگذار ريثتأفراد ي اشناخت روان
اي است  مداخله) Forgiveness therapy(ش درمانيايبخش

توانمند سازي  جهتكه در آن يك پروتكل درماني ساختاريافته 
شته عدالتي رنج آور در گذتفاق يا بيبخشودن يك ا مراجع در

بخشش نه به صورت لطف نمودن . گيردمورد استفاده قرار مي
به منظور ياري نمودن مراجع به رها  در حق فرد خطاكار، بلكه

سازي آزردگي هيجاني، در جهت رسيدن به يك خود انگاره 
تعامالت بين فردي   تر، كاركرد هيجاني بهبود يافته، و سالم

الگوهاي زيادي براي مداخله . )19(گيردارتقاء يافته صورت مي
بارها و بارها مورد يي كه دو الگو. آمده است به وجودبخشش 

 ؛اندحمايت تجربي كسب كرده در نهايتن قرار گرفته و آزمو
 Worthingtonو مدل رواني آموزشي  Enrightمدل فرايندي 

  ). 20(باشد مي
Enrigh مدلي را پيشرفت و  ،رشد انسان  و گروه مطالعه

 مرحلهتوسعه دادند كه متشكل از بيست واحد در قالب چهار 
نام  )Uncovering( مرحله اول كه آشكارسازي هدف از. است
 بازدارنده رونداز عوامل روانشناختي  مراجعآگاهي  افزايش ،دارد

جهان بيني آنها نسبت به فرد خطاكار،  و نيز اصالحبهبودي 
در مرحله دوم كه . است هاي وجودي ديدگاه و آينده خويش

در  مراجع بهتشويق  هدف ،داردنام ) Decision( گيري تصميم
يك پاسخ فعال به رنجش خويش  به عنوان نظر گرفتن بخشش

كه  )Work( مرحله عمل هدف از. است آنبه  شدن متعهدو 
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، رنجشچارچوب بخشي مجدد  ،باشدمرحله سوم اين الگو مي
هدف از در آخر، . استبا فرد خطاكار و پذيرش رنج همدلي 

نام دارد ) Deepening( مرحله چهارم كه نتيجه يا عمق بخشي
 ).21(استاعي و هدف زندگي يافتن معنا، حمايت اجتم

به طور انحصاري براي كودكان و  Enrighدرحالي كه مدل 
نوجوانان و همچنين مشكالت سالمت روان اثربخش است، مدل 

Worthington هاي  هاي كليسا، دانشگاهبيشتر در محيط
رفته و  به كارمسيحي، زوجين، والدين و دانشجويان غيرمذهبي 

با توجه به اين كه الگوي  ).20(تاس مورد بررسي قرار گرفته
از مداخله و مشاوره تر فرايندي با مدت زمان طوالني، اثربخش

و با توجه به مناسب بودن با فرهنگ ايراني ) 22(آموزشي است
   Enrighهاي نوجوان، الگوي فرايندي و نيز وجود آزمودني

 . مورد استفاده قرار گرفتاين پژوهش  انجام جهت

در شود كه ر از آنجا آشكار مياهميت پژوهش حاض
انتقادي متون پژوهشي در زمينه مداخالت بخشش  هاي بررسي

كه بيشتر مداخالت انجام شده در اين  شده است نشان داده
هاي زمينه، بر روي بزرگساالن يا دانشجويان دانشگاه در محيط

از طرف ديگر، مطالعات . باليني و دانشگاهي صورت گرفته است
). 23(اندهاي داشتانان و كودكان نيز نتايج دوگانهبر روي نوجو

همچنين هيچگونه پژوهشي كه پرخاشگري نوجوانان را از 
در ايران صورت  ،طريق مداخالت بخشش مورد هدف قرار دهد

موضوع بخشايش از يك طرف، با توجه به اينكه . نگرفته است
هاي افراد در انگيزهاست و يكي از  رنجش بين فردي درماني

هاي بين فردي مقابله به مثل و انتقام است و اكنش به رنجشو
پرخاشگري را نوعي واكنش  ،از طرف ديگر نظريه پردازان

، نتايج پژوهش )24(انددانستهخصمانه به رفتارهاي ناعادالنه 
هاي محيطهايي اجتماعي مانند مدارس، تواند در محيطمي

بين فردي باال  كه روابط هاي اصالح رفتار، و نيز كانونكاري
همچنين مراكز بهزيستي . مورد استفاده قرار گيرداست 

توانند نتايج پژوهش را در كار خود بر روي سازگاري پس از  مي
حال اين  .طالق بزرگساالن و نوجوانان مورد استفاده قرار دهند

سؤال مطرح است كه آيا بخشايش درماني گروهي موجب 
يا خير؟ به عبارت ديگر  كاهش پرخاشگري نوجوانان خواهد شد

كاهش ) 1: كندپژوهش حاضر سه هدف را دنبال مي
در  خشمكاهش ) 2 ؛پرخاشگري جسمي و كالمي در نوجوانان

  .كاهش خصومت در نوجوانان) 3 ؛نوجوانان
 روش بررسي

 پس و آزمون پيش آزمايشي نيمه از طرح پژوهش، در اين
ن پژوهش جامعه آماري اي .استفاده شد كنترل گروه با آزمون

عبارت بود از كليه دانش آموزان پسر دوره راهنمايي شهرستان 
 .مشغول به تحصيل بودند 90ـ  91دزفول كه در سال تحصيلي 

به اي  گيري تصادفي خوشه نمونه پژوهش با استفاده از نمونه
به اين صورت كه پس اخذ مجوز از سازمان آموزش . آمد دست

حوزه آموزش  و پرورش شهرستان دزفول و هماهنگي با
 27( راهنمايي، مدارس راهنمايي پسرانه شهرستان دزفول

تقسيم ) مدرسه 9هر منطقه ( به سه منطقه آموزشي) مدرسه
سپس به صورت تصادفي يك منطقه انتخاب و آنگاه از . شدند

نمونه اوليه شامل . بين مدارس آن يك آموزشگاه انتخاب شد
ها  ورود آزمودني شرايط. آموز دوره راهنمايي بود دانش 174

انحراف معيار باالتر از ميانگين نمونه در  ،عبارت بود از نمره يك
، نداشتن تكرار پايه و )Perry)25 و Buss پرسشنامه پرخاشگري

پس از غربالگري و . نداشتن سابقه تاريخچه روانپزشكي
دانش آموز كه  60شناسايي دانش آموزان واجد شرايط تعداد 

انتخاب و پس از مصاحبه  درا داشتن شرايط ورود به پژوهش
به نفر  30 نهايتدر انفرادي با آنها و جلب رضايت والدين آنها، 

الزم . طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند
اي و آزمايشي  مقايسهـ  يمهاي علبه ذكر است كه در روش

  .)26(نفر براي هر گروه توصيه شده است 15حداقل 
با استفاده از چهار  (Buss & Perry)رخاشگريپرسشنامه پ

: كندگيري ميخرده مقياس پرخاشگري صفت را اندازه
اين . پرخاشگري فيزيكي، پرخاشگري كالمي، خشم و خصومت

هاي ابزاري، عاطفي و ابزار سنجش پرخاشگري را در حوزه
گويه است كه بر اساس  29و شامل  دنمايشناختي تركيب مي
نمرات باالتر نشان . انداي ليكرت تنظيم شدهمقياس پنج درجه

اين پرسشنامه قدرت  .)25(دهنده پرخاشگري بيشتر است
هاي آزمايشگاهي و دنياي  اي براي محيط العاده بيني فوقپيش
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 پرسشنامه پرخاشگري از همساني دروني. )28،27(واقعي دارد
)89/0α=  (آزماييز ي به روش باپو پايا )80/0r= ( خوبي

اعتبار پرسشنامه پرخاشگري در پژوهش . )26(است برخوردار
Mohammadi با استفاده از سه روش آلفاي كرونباخ، بازآزمايي ،

و روايي همگراي آن با  73/0، 78/0، 89/0نيف به ترتيب و تص
هاي اين پرسشنامه با محاسبه ضريب همبستگي خرده مقياس

ن آمد كه اين ضرايب ميا به دستيكديگر و با كل پرسشنامه 
در پژوهش ). 29(بودند دار معنيمتغير و  78/0تا  37/0

Samani ، روش بازآزمايي برابر با ضريب پايايي پرسشنامه به
در پژوهش حاضر پايايي پرسشنامه بر روي نمونه  ).30(بود 78/0

، و %82نفري به شيوه همساني دروني براي كل پرسشنامه  174
خشم، و  ،براي بعد پرخاشگري جسمي، پرخاشگري كالمي

  .دآم به دست% 65، %64، %67 ،%76خصومت به ترتيب، 
مبتني  جلسه يك ساعتي 12اين الگو شامل پروتكل درماني 

 Enrightدر آن كه باشد  كتاب بخشش يك انتخاب است مي بر
منبع الگوي درماني اصلي خود را به تفصيل شرح داده است و 

در  .)21(است Enrightاصلي مداخالت بخشايش محور فرايندي 
هاي مورد مداخله نوجوان بوده است اكثر مواردي كه جمعيت

 12پروتكل  Park. اين الگو مورد استفاده قرار گرفته است
و آن را به اي را براي نوجوانان پرخاشگر تنظيم نموده جلسه

و حمايت پژوهشي كسب نموده  صورت تجربي بررسي
  :باشدخالصه جلسات به شرح زير مي). 31(است

با هدف آشكارسازي خشم و  ،مواجهه با خشم :اول هجلس
 ،مرور شناختي رنجش .جلسه دوم .نشناسايي ماهيت مخرب آ

تصميم به  :جلسه سوم .ههدف تفكر در مورد رنجش اتفاق افتاد
يك انتخاب در رهاسازي  عنوان بهبخشش  ، با هدفگذشت

با  نگريستن با نگاهي نو :جلسه چهارم .ههيجانات انباشته شد
دهي مجدد ديدگاه و شناخت فرد نسبت به فرد  دف قابه

تغيير  با هدف )همدلي(تلطيف درون :جلسه پنجم. يخاط
جذب كردن ، جلسه ششم .هيجانات منفي در جهت مثبت

جاي ه پذيرش و از آن خود دانستن رنج ب با هدف )پذيرش(رنج
دركي از  با هدف كشف معنا :جلسه هفتم .نبدخيم نمودن آ
 :جلسه هشتم .يآزار و اذيت ديگران در زندگ رسهم خويش د

درك اين نكته كه خود  با هدف آشكارسازي حس گناه و شرم
تصميم بر طلب : جلسه نهم .نيازمند بخشش هستند آنها

عذرخواهي در زمان خطاكاري و پذيرفتن هديه  با هدف بخشش
 درك با هدف يادگيري دريافت بخشش :جلسه دهم .بخشش
جلسه  .بخشش و عقايد غلط مربوط به آن تدرياف كليدي معاني
ايجاد نگرش  با هدف پروراندن دريافت بخشش :يازدهم

كشف معنا در طلب و  :جلسه دوازدهم .يقدرشناسي و فروتن
درك جايزالخطا بودن و تعهد به  با هدف دريافت كردن بخشش

  .بخشش پيشه نمودن در آينده
دن توزيع بررسي نرمال بو وها جهت تجزيه و تحليل داده

بررسي  جهت، Kolmogorov - Smironov از آزموننمرات 
مقايسه بين  جهتو  Leveneآزمون ها از همگني واريانس

گروهي و درون گروهي نمرات پس از اعمال متغير مستقل 
  .مستقل و وابسته استفاده شد tآزمون 

  نتايج
در آزمون داري مشاهده شده  با توجه به سطح معني

Smironov  ـKolmogorov 2/0( براي پرخاشگري كليp=( ،
، )=06/0p( ، پرخاشگري كالمي)=2/0p(پرخاشگري جسمي

براي گروه آزمايش و ) =11/0p( ، خصومت)=2/0p( خشم
، )=20/0p( ، پرخاشگري جسمي)=14/0p(پرخاشگري كلي

 و خصومت) =2/0p( ، خشم)=06/0p(پرخاشگري كالمي
)20/0p= ( توزيع نمرات براي گروه كنترل، مفروضه نرمال بودن

  .  رعايت شد
براي  Leveneاز آزمون آمده  به دستبا توجه به نتايج 

 ، پرخاشگري جسمي)=P>42/2F ,05/0( پرخاشگري
)05/0,P> 81/1F=(پرخاشگري كالمي ، )05/0,P> 

012/0F=(خشم ، )05/0, P>46/0F=(خصومت ،)05/0, 

P>67/0F=(ها نيز رعايت شدهمگني واريانس ، مفروضه.    
رعايت نشدن مفروضه يكساني شيب رگرسيون  با توجه به

، مجاز به استفاده از ) =p<87/94F ,05/0(براي پرخاشگري
دو گروه  tدر ادامه از آزمون . تجزيه و تحليل كوواريانس نيستيم

مقايسه بين گروهي و درون گروهي  جهتمستقل و وابسته 
  .ميانگين نمرات پس از اعمال متغير مستقل استفاده شد
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دهد ميانگين نمرات دو گروه در نشان مي 1 دولنتايج ج
ا هم برابر است و نشان ير پرخاشگري و ابعاد آن تقريباً بمتغ
اند دهد كه دو گروه تقريباً از لحاظ نمراتي كه كسب نمودهمي

بين دو  دهدنشان مي 2 جدولكه همانطور  .باشندهمتا مي

اد آن پس آزمون در متغير پرخاشگري و ابع گروه در مرحله
دهد كه گروه تفاوت زيادي حاصل شده است و نشان مي

آزمايش در مقايسه با گروه كنترل كاهش زيادي را در 
 . انداشگري كسب نمودهپرخ

 

  خالصه نتايج پيش آزمون دو گروه آزمايش و كنترل در متغير پرخاشگري و ابعاد آن: 1جدول 

   شاخص                   گروه فراواني ميانگين انحراف معيار
 متغير   

 آزمايش 15 97 93/9
 كنترل  15 66/99 52/14 پرخاشگري كلي

 آزمايش 15 66/30 24/5
 كنترل  15 80/30 96/6 پرخاشگري جسمي

 آزمايش 15 44/16 30/1
 كنترل  15 66/16 47/1 پرخاشگري كالمي

 آزمايش 15 23 22/4
 كنترل  15 66/22 83/4 خشم

 آزمايش 15 86/28 45/4
 كنترل 15 53/29 77/4 خصومت

  
  خالصه نتايج پس آزمون دو گروه آزمايش و كنترل در متغير پرخاشگري و ابعاد آن: 2جدول 

  شاخص                    گروه فراواني ميانگين انحراف معيار
 متغير   

 آزمايش 15 2/44 21/3
 كنترل  15  101 83/13 پرخاشگري كلي

 آزمايش 15 60/13 20/2
 كنترل  15 33/31 30/6 خاشگري جسميپر

 آزمايش 15 44/8 24/1
 كنترل  15 80/16 00/2 پرخاشگري كالمي

 آزمايش 15 80/9 20/1
 كنترل  15 80/22 60/4 خشم

 آزمايش 15 04/12 29/2
 كنترل 15 06/30 30/4 خصومت

  
دهد كه ميانگين پرخاشگري و ابعاد آن در نشان مي 3جدول 

به گروه آزمايش كاهش يافته است و بين بت نسپس آزمون 
ميانگين پرخاشگري و ابعاد آن در گروه آزمايش و كنترل اختالف 

است حاكي از آن  4جدول ). =001/0p( وجود دارد يدار معني
پيش آزمون و پس آزمون پرخاشگري و ابعاد آن بين ميانگين كه 

 ).=001/0p( وجود دارد يدار معنيدر گروه آزمايش اختالف 
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  مقايسه بين گروهي ميانگين نمرات دو گروه پس از اعمال متغير مستقل جهت) پس آزمونـ  پيش آزمون( مستقل اختالفي tنتايج آزمون : 3جدول 

  شاخص                 
 متغير   

 درجه آزادي tمقدار   انحراف استاندارد  ميانگين گروه

  پرخاشگري كلي
 03/11 13/52 آزمايش

 56/1 - 2/1  كنترل 56/14  52/18

  پرخاشگري جسماني
 37/5 06/17 آزمايش

 18/1 - 53/0 كنترل 36/15  37/12

  پرخاشگري كالمي
 05/2 06/8 آزمايش

 29/1 53/0 كنترل 28 27/9

  خشم
 22/0 01/5 آزمايش

04/10 87/14 
 60/4 88/0 كنترل

  خصومت
 63/1 31/5 آزمايش

08/11 68/14 
 21/0 83/0 كنترل

001/0 =p 
  مقايسه درون گروهي ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش جهتوابسته  tنتايج آزمون : 4جدول 

  شاخص                 
 متغير   

انحراف   ميانگين
 درجه آزادي t مقدار d2   مجموع dمجموع   استاندارد

  14  29/18 42474  782  03/11  13/52  پرخاشگري كلي
  14  29/12 4774  256 37/5 06/17  پرخاشگري جسماني
 14 24/15 1035 121 06/8 آزمايش  پرخاشگري كالمي

 14 14/10 2939 197 22/0 01/5  خشم

 14 83/11 3711 223 63/1 31/5  خصومت
001/0 =p  

  
  بحث

فرضيه اول مبني بر  ،آمده به دستتايج با توجه به ن
اثربخشي بخشايش درماني گروهي در كاهش پرخاشگري مورد 

پيشين هاي نتايج پژوهش حاضر با پژوهش. تأييد قرار گرفت
 تأثير اثربخشي كه ، در پژوهشيبه عنوان مثال. باشد همسو مي

 )PTSD( ش بر اختالل استرس پس از سانحهايمداخله بخش
افسردگي و نتايج نشان داد  .ر گرفته بودقرابررسي  مورد

در  ).32(كاهش يافته است يدار معنيبه طور  پرخاشگري
انجام شد  Aپژوهش ديگري كه بر روي نوجوانان پرخاشگر تيپ 

  در  دار معنيكاهش داد كه بخشايش درماني موجب  ننشانتايج 

  ).33(شود ميپرخاشگري 
 گونهچاين است كه  Enrightمدل فرايندي بخشش  هسته
. هاي عاطفي ناشي از تعارضات بين فردي برخورد نمودبا زخم

از طريق اين فرايند، افراد رنجيده خاطر، بر خشم، انزجار و 
خواهي خويش غلبه نموده و نگرشي مثبت نسبت به فرد  عدالت

بايست  افراد پرخاشگر و قرباني مي. نمايند خاطي ايجاد مي
ه چبه اعادالنه كنار بيايند و هاي ن با جراحت گونهبياموزند كه چ

روابط از دست رفته را با حل نمودن خشم و انزجار از  صورت
عنوان قرباني بتواند در يك ه اگر فرد پرخاشگر ب. سر بگيرند
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آزردگي معنا پيدا كند و فرد خاطي را درك نمايد، اين تجربه به 
هاي انتسابي خصمانه كمك نموده، همدلي با كاهش سوگيري

هاي تكانشي به يك ي را برقرار ساخته و واكنشفرد خاط
افراد پرخاشگري كه به طور موفقيت . دهددلخوري را كاهش مي

كنند تا از شوند تمايل پيدا ميآميز در فرايند بخشش درگير مي
پرخاشگر بتوانند اثر  اگر افراد. خود طلب بخشش نمايندقربانيان 

شف و درك نمايند، اند كجراحتي را كه بر ديگران وارد نموده
حس پشيماني را تجربه نموده و از قربانيان خود عذرخواهي 

  .)31(يابد ميهش نمايند، رفتار پرخاشگرانه به طور چشمگيري كا
مبني بر اثربخشي را فرضيه دوم  ،نتايج به دست آمده

و بخشايش درماني گروهي در كاهش پرخاشگري جسمي 
در زمينه تأثير در تبيين اين فرضيه،  .كند كالمي تأييد مي

بخشايش درماني بر پرخاشگري جسمي و كالمي پژوهش 
اي صورت نگرفته و مطالعات پرخاشگري را به صورت  گانهاجد

با اين حال نتايج بر . اندكلي و يكپارچه مورد بررسي قرار داده
  . اساس ادبيات پژوهش قابل تبيين است

پرخاشگري فيزيكي سو،  شود كه از يكچنين استنباط مي
وارد ساختن زيان و آسيب به افراد ديگر تعريف  به صورت

. گيردبه يك خواسته صورت مي دستيابيشود كه اغلب براي  مي
هايي از پرخاشگري فيزيكي شامل ضربه زدن، هل دادن،  نمونه

همچنين ). 34(لگد زدن، يا تهديد به كتك زدن است
ش و سالمت افراد ديگر با پرخاشگري كالمي شامل تهديد آساي

هاي كالمي مانند ناميدن فرد ديگر با الفاظ  استفاده از اهانت
پرخاشگري ). 4(باشد و توهين آميز و فحش دادن ميركيك 

نمايانگر بعد ابزاري پرخاشگري  پرخاشگري كالميجسمي و 
   .توان آنها را با انگيزه انتقام جويي مشابه دانستهستند و مي

ه تغييرات سودمند دهندبخشش بازتاب  از سوي ديگر،
انگيزه  اي كهگونهه هاي بين فردي است، باجتماعي در انگيزه

 ،يابداجتناب از تماس شخصي و رواني با فرد خطاكار كاهش مي
انگيزه انتقام جويي يا انتظار آسيب وارد آمدن به فرد خطاكار 

 .)35(يابديابد، و انگيزه نيك خواهي افزايش ميكاهش مي
، به واسطه گذشت با پيشه كردنرود كه افراد بنابراين انتظار مي

اي سازنده، ديدن حادثه رنجش از  آزاد ساختن خشم به شيوه

ديد فرد خاطي، بررسي داليل وقوع رنجش، بررسي سهم خود 
در آنها خودشان كه فرد در وقوع رنجش، بررسي وقايعي 

فتن معنا در اند، يا بار آوردهه موجبات رنجش ديگران را ب
رنجش، ايجاد عادت بخشيدن و طلب بخشش، تغييرات 

  .)31(آورند به وجودهيجاني، شناختي و رفتاري را در خود 
م مبني بر جه به نتايج به دست آمده فرضيه سوبا تو

اثربخشي بخشايش درماني گروهي در كاهش خشم مورد تأييد 
 و همكاران وي نشان داد كه Gambaroپژوهش  .قرار گرفت

كاهش خشم صفت، خلق و خوي بخشايش درماني موجب 
 .)18(شود خشم آلود و واكنش خشم آلود در نوجوانان مي

 و همكاران نشان دادند كه بخشايش درماني Harris همچنين
  ).36(شود به صورت گروهي موجب كاهش خشم مي

 حرمتي عدالتي، بي خشم واكنشي طبيعي به درد، ناكامي، بي
مي و اك تواند به تلخ ين حال خشم ميبا ا. خيانت استو 

نجامد كه با روابط مهم ميان اها و رفتارهايي بي همچنين نگرش
احساسات خشم و انزجار هنگامي كه ). 37(فردي تداخل نمايد

به طور پوشيده از طريق كاهش نيك خواهي نسبت به ديگران 
. )38(تواند منجر به مشكالت ميان فردي شود ابراز شود مي

ابجايي هيجاني عواطف آتشين خشم يا ترس از ج ،بخشش
پيامد يك آسيب يا رنجش ادراك شده است، و به عبارتي 

است كه پيامد  )Unforgiveness(جابجايي هيجاني نابخشودگي
نشخوار ذهني درباره خطاكاري است و از طريق جايگزين كردن 
هيجانات مثبت مانند عشق غيرخودخواهانه، همدلي، دلسوزي، 

ش يبخشا. )39(دگيري عشق رمانتيك صورت ميو يا حت
درماني ادعا دارد كه انزجار و خشم همراه با آن اغلب 

با اين . هاي توجيه شدني نسبت به خطاهاي شديد است واكنش
تواند اثرات مشكل سازي بر كاركرد روزانه داشته  حال خشم مي

اي پراهميت  بخشش شيوهدرماني، ش ايبخشدر از اين رو، . دباش
در  .شود اي بازگرداندن اميد و برطرف نمودن خشم تلقي ميبر
كند تا از  گرايانه به افراد كمك مي هاي بخشايش فعاليت قعوا

  .)13(طريق وسيله و ابزار غير خشن خشم خود را آزاد سازند
مبني بر  چهارمآمده فرضيه  نتايج به دست توجه به با

ورد اثربخشي بخشايش درماني گروهي در كاهش خصومت م
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هاي پيشين همسو پژوهش حاضر با پژوهش  .تأييد قرار گرفت
ب كاهش افكار وجمدهد كه بخشايش درماني است كه نشان مي

بخشش موجب همچنين  .)40(شود خودآيند خصمانه مي
هاي اسنادي بيشتر فعاليت ).31(شودكاهش اسناد خصمانه مي

نه جلوه شوند كه رفتار مقابل مهم و خصما زماني فراخوانده مي
تواند نقشي مهم ايفا  اسناد كردن و توجيه در رابطه مي. كند

اگر فردي از يك حادثه منفي توجيه مثبت داشته باشد، . نمايد
  . كند طرف مقابل كمك ميبه به احساس بهتر او نسبت 

توان اظهار كرد افرادي كه نسبت به رفتار طرف  بنابراين مي
يشتري را در روابط هاي بهتري دارند، گذشت ب مقابل نگرش

آنها در هنگام بروز آسيب از افراد ديگر، . دهندخود نشان مي
رفتار او را غيرعمدي، غيرخودخواهانه، و بدون تقصير جلوه 

تري را اعمال  دهند و بدين ترتيب نگرش مثبت و سازنده مي
پيشبرد گذشت در روابط منجر به كنند كه در نهايت  مي
   ).41(شود مي

هاي تحريف شده افراد از طريق اصالح شناختاز طرف ديگر 
به چالش كشيدن آنها با اصرار بر غيرمعقول بودن آنها مقاومت 

نمايد و مداخالت درماني كه باورهاي افراد را  مي ايجادشديدي 
تر تغيير دهد مؤثرتر بوده، و همكاري مراجع را با روشي مثبت

رت به عبارت ديگر، بخشش به صو .)42(دهد افزايش مي
مانند همدلي، دلسوزي، ( جابجايي هيجاني عواطف مثبت

با هيجانات منفي ناشي از نابخشودگي ) مهرباني يا عشق
تواند به عنوان يك راهبرد بنابراين بخشش مي. ها استآزردگي
زا به يك  اي هيجان محور در كاهش يك واكنش استرس مقابله

  .)43(آزردگي مورد استفاده قرار گيرد
  گيري نتيجه

   كه افراد از بودپژوهش حاضر بر اين فرض زيربنايي استوار 
  

طريق بخشودن و طلب بخشش، به احتمال بيشتري به 
تر، كنترل بر ابراز ناسالم خشم، افزايش درك  هاي مثبت انتساب

ل ئنتيجه تقليل رفتار پرخاشگرانه ناو در  يهمدلاز طريق 
شود  ان ميبا نگاهي به ادبيات پژوهش خاطر نش. خواهند آمد

ي، مدل چند بعدي پرخاشگر  هاي تبيين كننده كه يكي از مدل
Buss  وPerry است كه براي پرخاشگري سه بعد قائل است .

بعد ابزاري به . ابزاري يا حركتي، هيجاني و شناختي است
شود؛ بعد  صورت پرخاشگري كالمي و جسمي نمايان مي

 زناختي نيكند و بعد ش روز پيدا ميهيجاني به صورت خشم ب
دوم، مدل فرايندي  .ي استورز خصومت و كينه  دربردارنده
او . بخشش است ءارتقا جهتتر از يك مداخله  او كاملبخشايش 

هاي عاطفي، شناختي و رفتاري را آشكارا در درك خود از  جنبه
وي معتقد است كه اگر شخص . بخشش تركيب نموده است

عاطفي و رفتاري  هاي شناختي، تمام جنبه ،قصد بخشش دارد
به اعتقاد پژوهشگر، اين مدل بهترين . الزم است تا تغيير نمايد

نون ارائه داده است و به بازبيني از مدل فرايندي بخشش را تاك
هاي رفتاري، شناختي و هيجاني، به  برداشتن جنبهدليل در

  تواند پرخاشگري را كه آن نيز داراي سه جنبه خوبي مي
مورد هدف و مداخله قرار  ،اني استرفتاري، شناختي و هيج

  . دهد
  سپاسگزاري

اين مقاله با استفاده از اعطاي تسهيالت اداره كل آموزش و 
پرورش استان خوزستان به انجام رسيده است و برگرفته از 

 1411716پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره خانواده با كد 
دفاع شده  1390ن در زمستا خوارزميباشد كه در دانشگاه  مي

با سپاس از مديريت آموزش و پرورش شهرستان دزفول . است
  .كه همكاري الزم را در اجراي اين پژوهش فراهم نمودند
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Abstract 
Introduction: The present study aimed to evaluate effectiveness of group forgiveness therapy in reducing aggression 

among 11 – 13 year old boys.  
Methods: This semi experimental study (pretest-posttest design with control group) was conducted on 30 students 

who scored high on Aggression Questionnaire. The sample was selected through cluster sampling assignment and 

participants were randomly assigned into two experimental and control groups. The experimental group received 
forgiveness counseling via twelve group sessions of 1 hour duration each. During this period no intervention was given 

to the control group. Data was analyzed using Kolmogrov-Smironov, Levene F test, and t-test for independent and 

dependent groups.  

Results: Statistical analysis, using independent t test for between-group comparison, showed that compared to the 
control group, aggression both physical and verbal, anger, and hostility in the experimental group significantly 

decreased. Also result of dependent t test for within-group comparison showed that aggression and its dimensions were 

significantly decreased after implementing independent variable. 

 Conclusion: The study findings revealed that group forgiveness therapy can significantly reduce aggression. 
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