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هاي ي بخشش فرايندمحور در كاهش انگيزهاثربخشي مداخلهتبيين نقش 
  ي راهنماييان پسر دورهآموز دانشانتقام جويي و دوري گزيني 

  3فتيده زهرا آذرهوش  و 2، كيانوش زهراكار1پورنوريفرشاد لواف 
  

  
  چكيده

ي بخشش فرايندمحور به شـيوة گروهـي در كـاهش    پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي مداخله هدف از
روش پژوهش نيمه آزمايشي بود كـه در آن   .ان پسر بودآموز دانشهاي انتقام جويي و دوري گزيني انگيزه

پسـر   آمـوز  دانـش  30تعداد  شركت كنندگان .دش استفاده كنترل گروه با آزمون پس -آزمون پيش طرحاز 
ي بـاال گرفتنـد، بـا    هاي بين فردي مرتبط با خطاكـاري نمـره  ي انگيزهمقطع راهنمايي بودند كه در پرسشنامه

. و به طور تصادفي به دو گـروه آزمـايش و گـواه تقسـيم شـدند       گيري در دسترس انتخاباستفاده از نمونه
بود كه در پيش آزمون و ) TRIM-12(هاي بين فردي مرتبط با خطاكاري ي انگيزهپژوهش، پرسشنامه ابزار

ي گروهـي براسـاس   جلسـه  12ي بخشش شـامل  پروتكل مداخله. پس آزمون بر روي هر دو گروه اجرا شد
تحليـل كوواريـانس   بـا اسـتفاده از    هـا داده .به اجـرا در آمـد   اي دوباربه صورت هفته الگوي انرايت بود كه

هاي انتقام جويي و دوري گزينـي در گـروه آزمـايش    تحليل آماري نشان داد كه انگيزه. يكراهه تحليل شد
ي هـاي پـژوهش نشـان داد كـه مداخلـه     يافتـه . در مقايسه با گروه كنترل به طور معنادار كـاهش يافتـه اسـت   

 .اثربخش به كار گرفته شود هاي نوجوان به طورتواند در محيط مدرسه براي جمعيتبخشش مي

  ي بخشش، انتقام، دوري گزينيمداخله  :هاي كليدي ژهوا
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  مقدمه
. شوداي رايج محسوب ميعدالتي در درون بافت روابط اجتماعي و همچنين سازمان پديدهبي

از اختالفات زناشويي و زورگويي در مدرسه گرفته تا آزار جنسي و بهره كشي، رنجش ناشي از 
ي شناسان اجتماعي دامنه روان). 2010، 1فير(ي بشر آميخته شده است ديگران ظاهراً با تجربهاعمال 

ي اند كه افراد نسبت به يكديگر پرخاشگري كرده و به  نوبهها را مطالعه كردهوسيعي از موقعيت
ه رايج با توجه ب). 2002، 2زيچمايستر و رومرو(كنند پرخاشگري را تجربه مي-ي قربانيخود چرخه

هاي متعدد اجتماعي و سازماني، پرسش كليدي ها و رفتارهاي ناعادالنه در بافتبودن خطاكاري
  . دهندها واكنش نشان ميبراي پژوهشگران اين است كه قربانيان چگونه نسبت به خطاكاري

هميشـه   تقريبـاً توانند ويرانگر باشند و انتقام معموالً نيرومندتر و مي خطاكاريهاي پس از انگيزه
ها تمايل دارند به صـدمات و تجـاوزات وارد   انسان ).2002، 3مك كالو و ويتوليت(تر است فريبنده

از ايـن گذشـته، وقتـي     .دنـ شده از سوي ديگران با وارد آوردن  آسيب و تجاوز مضاعف پاسخ ده
راك كرده و ممكن گيرد، خطاكار اصلي اغلب انتقام را بزرگتر از رنجش اصلي ادقرباني انتقام مي

بائومايسـتر،  ( شـود تكرار مي توزيكينه معيوبي و از اين رو چرخه كنداست مجددًا مقابله به مثل 
  . )1998، 4اكسالين، و سومر

بين فردي  خطاهايي كننده هاي بالقوه متنوعي را براي مقابله با اثرات تباهحلراه ،افراد
بخشش ). 2002كالو و ويتوليت، ؛ به نقل از مك1997فراي، ژوركويست، (كنند انديشي مي چاره

تواند ماهيت حلقوي اجتناب و انتقام را مختل سازد؛ رويكردي كه به موجب مكانيزمي است كه مي
اي برانگيخته و به طور فزاينده نشاندهشان به فرد متجاوز را فروآن افراد واكنش منفي طبيعي

                                                                                                                            
1. Fehr 
2. Zechmeister & Romero 
3. McCullough & Witvliet 
4. Baumeister , Exline & Sommer 



  ...گزيني جويي و دوري هاي انتقام ي بخشش فرايند محور در كاهش انگيزه لهتبيين نقش اثربخشي مداخ

172 

  ).1999،  1مك كالو و ورثينگتون(كنش نشان دهند هاي مثبت واشوند تا درعوض به شيوه مي
بازتاب تغييرات سودمند اجتماعي در  ،كه بخششكنند مي پيشنهاد) 1998(مك كالو و ديگران 

ي اجتناب از تماس شخصي و رواني با فرد انگيزه) الف: اي كهگونهه هاي بين فردي است، بانگيزه
جويي يا انتظار آسيب وارد آمدن به فرد خطاكار ي انتقام انگيزه) يابد، بخطاكار كاهش مي

، بخشش )2001(به اعتقاد ورتينگتون  .يابدي نيك خواهي افزايش ميانگيزه) يابد، و جكاهش مي
يا ترس از پيامد يك آسيب يا رنجش ادراك شده است،  ،جابجايي هيجاني عواطف آتشين خشم

ي خطاكاري است يامد نشخوار ذهني دربارهاست كه پ 2و به عبارتي جابجايي هيجاني نابخشودگي
و از طريق جايگزين كردن هيجانات مثبت مانند عشق غيرخودخواهانه، همدلي، دلسوزي، و يا 

در دانشگاه  1998و گروه پژوهشي او از سال  3انرايت .گيردحتي عشق رمانتيك صورت مي
آنها در . انداخير بوده ه يبخشش در چند ده شناسي روانمديسن پيشگام فعاليت در  -ويسكانسين

ها كنند به صورت غيرمنصفانه با آنافراد، پس از آن كه منطقاً تعيين مي« :گويندتعريف بخشش مي
كه (هاي مرتبط با آن كنند كه آزادانه از انزجار و پاسخبرخورد شده است، زماني گذشت پيشه مي

بر اساس اصل اخالقي نيك خواهي دست كشيده و تالش كنند ) حق برخورداري از آن را دارند
كه فرد خاطي به (كه ممكن است شامل دلسوزي، ارزش نامشروط، سخاوت، و عشق اخالقي 

باشد، نسبت به فرد ) ي عمل يا اعمالش، حق برخورداري از آن را نداردي ماهيت آزارندهواسطه
 ). 2000، 4انرايت و فيتزگيبونز(» خطاكار واكنش نشان دهند

و جسماني متعددي در پي  شناختي روانهاي سودمندي ،داده است كه بخششپژوهش نشان 
و  5بري(روان  پژوهش به خوبي نشان داده است كه بخشش همبستگي مثبتي با سالمت. دارد
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، سالمت وجودي )2005، 1مالتبي، دي، و باربر(، شادكامي )1387؛ غباري، 2001ورتينگتون، 
؛ زندي پور و يادگاري، 2003و ديگران،  3ساستر(ندگي ، رضايت از ز)2001و ديگران،  2راي(

، و همبستگي منفي با اضطراب )2006و ديگران،  5؛ وب2009، 4يابن(، دلبستگي ايمن )1386
  . دارد) 2003و ديگران،  7كندلر(، و افسردگي )1381؛ غباري، 2003، 6براون(

 براياي است كه در آن يك رويكرد ساختاريافته و هدفمند مداخله) FT( 8بخشش درماني
عدالتي رنج آور در گذشته، مورد استفاده قرار قادر ساختن مراجع براي بخشيدن يك اتفاق يا بي

يكي از الگوهاي درماني بخشش كه حمايت پژوهشي نيرومندي كسب كرده و بارها و . گيردمي
ي انرايت و گروه مطالعه .ي فرايندي رابرت انرايت استبارها مورد آزمون قرار گرفته است، الگو

. رشد انسان، مدلي را پيشرفت و توسعه دادند كه متشكل از بيست واحد در قالب چهار مرحله است
گيرند كه نام دارد، شركت كنندگان در معرض مطالبي قرار مي 9آشكارسازيي اول كه در مرحله

كه ممكن است قرباني را از حركت در مسير بهبودي باز  شناختي روانآگاهي آنها را از عوامل 
شوند كه ممكن است همچنين شركت كنندگان با مطالبي مواجه مي. دهددارد افزايش مي

در . كنداصالح  هاي وجوديي خويش و ديدگاهبيني آنها را نسبت به فرد خطاكار، آينده جهان
شوند تا نام گذاري شده است، شركت كنندگان تشويق مي 10گيري تصميمي دوم كه مرحله

در . بخشش را به عنوان يك پاسخ فعال به رنجش خويش در نظر گرفته و به آن متعهد شوند
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شوند تا رنجش را شركت كنندگان تشويق مي استي سوم اين الگو كه مرحله 1عمل يمرحله
ي در آخر، در مرحله. كنندع به پذيرش رنج بازتعبير نموده، با فرد خطاكار همدلي نموده، و شرو

شوند تا به يافتن معنا، نام دارد، شركت كنندگان تشويق مي 2عمق بخشيچهارم كه نتيجه يا 
مدل انرايت به طور انحصاري براي ). 2001انرايت، (حمايت اجتماعي، و هدف زندگي بپردازند 

-ورتينگتون، جنينگز، و دي(ش است كودكان و نوجوانان و همچنين مشكالت سالمت روان اثربخ

تر از مداخله و با توجه به اين كه الگوي فرايندي با مدت زمان طوالني اثربخش ).2010 ،3بالسيو
و با توجه به مناسب بودن با فرهنگ ايراني و ) 2004و انرايت،  4باسكين(ي آموزشي است مشاوره

  . براي استفاده در اين پژوهش مناسب بود هاي نوجوان، الگوي فرايندي انرايتنيز وجود آزمودني
) 2009، 5هيـويي و چـائو  (مطالعات بر روي  كودكـان و نوجوانـان    ي هبه رغم نتايج بعضاً دوگان

؛ 2002، 6گامبـارو (ي مختلف بيانگر اثربخشـي بخشـش درمـاني در كـاهش خشـم      ها پژوهشنتايج 
پـور نـوري،   ؛ لواف2003، 9پارك(، پرخاشگري )2003، 8فريدمن و ناپ(،  اضطراب )2005، 7بك

هيـويي و  ؛ 2003، فريـدمن و نـاپ  (، و افزايش اميدواري )2009، هيويي و چائو(، افسردگي )1390
  . است) 2009، چائو

سازد كه بيشتر ي مداخالت بخشش روشن ميبررسي انتقادي متون پژوهشي در زمينه
هاي باليني و شجويان دانشگاه در محيطمداخالت انجام شده در اين زمينه بر روي بزرگساالن يا دان

اي بخشش، متغيرهاي ي مداخلهها پژوهشدر غالب هم چنين . دانشگاهي صورت گرفته است

                                                                                                                            
1. action 
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4. Baskin 
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6. Gambaro 
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- اند و هيچوابسته مانند اضطراب، افسردگي، اميدواري، عزت نفس و غيره مورد مطالعه قرار گرفته

هاي بين فردي مرتبط با گيزهاي در خارج و ايران كه تاكنون اني شناخته شدهگونه مداخله
لذا پژوهشگر در صدد است به اين . است خطاكاري را مورد مطالعه قرار داده باشد ديده نشده

هاي بين فردي سؤال اساسي پاسخ دهد كه آيا الگوي فرايندي بخشش انرايت در تغيير انگيزه
  :وهش عبارتند ازهاي پژفرضيهمرتبط با خطاكاري نوجوانان اثربخش خواهد بود يا خير؟ 

 .ي انتقام جويي نوجوانان مؤثر استي بخشش در كاهش انگيزهمداخله .1

  .ي دوري گزيني نوجوانان مؤثر استي بخشش در كاهش انگيزهمداخله .2

  روش
است كه در ) پس آزمون با گروه كنترل-پيش آزمون(طرح حاضر يك طرح نيمه آزمايشي 

بخشش به عنوان  ي هبه عنوان متغيرهاي وابسته، و مداخلجويي متغيرهاي دوري گزيني و انتقام، آن
شركت كنندگان به صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي . متغير مستقل مورد مطالعه قرار گرفتند

  .و كنترل جايگزين شدند
ان آموز دانش يآماري اين تحقيق، شامل كليه ي جامعه :يگير نمونهجامعه، نمونه و روش 

 90-91تحصيلي دوم سال نيم و در  1391 كه در سال بود هرستان دزفولپسر دوره راهنمايي ش
بودند كه از  ي راهنماييدورهپسر  آموز دانش 174 ،شاملاوليه  ي نمونه. ندمشغول به تحصيل بود

هاي بين فردي انگيزه يان به پرسشنامهآموز دانش. گيري در دسترس انتخاب شدندطريق نمونه
به عنوان نمونه  احراز نمودندكه كمترين نمره را  آموز دانش 30مرتبط با خطاكاري پاسخ دادند و

  :ها از ابزارهاي زير استفاده شده است آوري داده براي جمع .انتخاب شدندنهايي 
 رااين پرسشنامه  .)TRIM-12(هاي بين فردي مرتبط با خطاكاري انگيزه ي هپرسشنام

ي بين فردي انتقام و دو انگيزه اند ساخته) 1998(، و ورتينگنون 1سانديج و مايكل مك كالو، راچال
                                                                                                                            
1. Rachal & Sandage 
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خرده مقياس است كه در  2ماده و  12پرسشنامه شامل . گيردجويي و دوري گزيني را اندازه مي
كل دو خرده ي نمره. تنظيم شده است) كامالً موافقم( 5تا ) كامالً مخالفم( 1پنج طيف ليكرتي، از 
پايايي پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ براي عامل . ي ميزان بخشش فرد استمقياس نشان دهنده

ي اين دو عامل همچنين رابطه. آمد به دست 94/0و براي عامل دوري گزيني  90/0انتقام جويي 
گزيني و بعد دوري  - 38/0با مقياس صميميت رابطه پيش از خطاكاري براي بعد انتقام جويي 

، و با مقياس 32/0و بعد دوري گزيني  51/0، با مقياس عذرخواهي براي بعد انتقام جويي  -13/0
مك كالو و ديگران، (گزارش شد  46/0و بعد دوري گزيني  80/0همدلي براي بعد انتقام جويي 

، 85/0جويي در ايران، پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ براي بعد انتقام ).  1998
و روايي سازه آن از طريق همبسته نمودن آن با  92/0و براي كل پرسشنامه  91/0بعد دوري گزيني 

گزارش شده  -595/0و  -579/0مقياس گذشت صفت براي ابعاد انتقام جويي و دوري گزيني 
ستخراج هاي اصلي، دو عامل براي پرسشنامه اهمچنين با استفاده از روش تحليل عاملي مؤلفه. است

در اين پژوهش، پايايي پرسشنامه بر روي نمونه ). 1389خجسته مهر، كرايي، و عباس پور، (گرديد 
، 78/0، و براي ابعاد انتقام جويي 93/0ي آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه نفري به شيوه 174

  . آمد به دست 91/0دوري گزيني 
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  شرح مختصر پروتكل درمان. 1جدول 
  

  
ي محل اشتغال را به عنوان پژوهشگر به علت سهولت دسترسي به نمونه، مدرسه: روش اجرا

هاي بين فردي مرتبط با انگيزهپرسشنامه  ، توزيعماهيت پژوهشپس از توضيح . نمونه انتخاب نمود

  آگاهيسطح آشكارسازي خشم از طريق شناسايي ماهيت مخرب و آوردن احساسات خشم به  :مواجهه با خشم

  و فرد رنجاننده مراجعمقايسه نقش به منظور برمالسازي دو رنجش در مورد  تفكر رنجش :مرور شناختي

 بـه متعهـد شـدن بـه    تشـويق  حق انتخـاب،   بخشش به عنوان يك گزينه ودر نظر گرفتن  كردن گذشت تصميم به
  . بخشش نسبت به

صـورت بخشـي از   ه ب وديدن وي فرد رنجانندهرنجش  براي ادراك تازة بازتعبيرمفهوم ارائه  نگريستن با نگاهي نو
   وي هايپذيريآسيبو درك تر يك تصوير پيچيده

 تغييـر دادن هيجانـات منفـي در جهـت مثبـت و      ، وكنندگان از طريق درك رنج فرد خـاطي  همدلي تلطيف درون
  از طريق تصويرپردازي هدايت شونده ايجاد احساسات، افكار، و رفتارهاي مثبت 

  جاي متوقف سازي و  بدخيم نمودن رنجش  رنجش آموزش پذيرش جذب كردن رنج

  رنجش از منظري مثبت پس از تغييرات ، و ديدندرك سهم خويش درآزار و اذيت ديگران اهميت اوش معنا وك

نيازمنـد  اي از زمـان  كـه مراجعـان  نيـز در برهـه    حقيقـت  آموزش پذيرش اين  گناهاحساس  و آشكارسازي شرم
  اندبوده نبخشيده شد

دريافـت كـردن    ي هي طلب بخشش و عذرخواهي به مراجعان، و نيز نحوها روش آموزش تصميم بر طلب بخشش
  بخشش 

معـاني كليـدي    ياري رسـاندن بـه مراجعـان در درك    ديگران بخشش نمودن جلب صحيح اصول يادگيري
  به معناي دريافت بخشش  ي هدرباردريافت نمودن بخشش و فرق گذاشتن بين آن و باورهاي غلط مرسوم 

و اشتياق بـه فـدا كـردن مقـداري از عـزت نفـس        ،نگرش قدرشناسيايجاد و آموزش  پروراندن دريافت بخشش
  .كندهنگام ارائه شدن بخشش به او را در خود ايجاد ) يعني فروتني كردن(

تجربـه كـردن خطاكـاري در حـق     معنايافتن درد در  كمك به مراجعان پذيرفتن بخشش و طلب در معنا كشف
  .ها Ĥنانسديگري و مواجه شدن با جايزالخطا بودن 
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نفر از  60تعداد  ،و مرتب سازي آنها بر اساس باالترين نمره آموز دانش 174 خطاكاري بر روي
معيارهاي ورود به نمونه . ندانتخاب شد باالترين نمرات آنها به منظور جلوگيري از ريزش احتمالي

. 3نداشتن تكرار پايه، و . 2ريان بودن اتفاق رنجش آور در زمان حال، عدم در ج. 1: عبارت بود از
 1.شرايط حضور در نمونه را داشتندنفر  48 آموز دانشنفر  60از اين . پزشكي رواني نداشتن سابقه

نفر  7نفر درحال تجربه اتفاق رنجش آور در زمان حال، و  2نفر تكرار پايه،  ADHD ،2نفر مبتال به 
نفر نهايي به  30 ،ي كتبي از والدينپس از اخذ رضايت نامه. كت در پژوهش نبودندحاضر به شر

 1پروتكل درمان از سوي پارك. نفري آزمايش و كنترل تقسيم شدند 15در دو گروه طور تصادفي 
پور  لواف(. جلسه بر اساس مراحل چهارگانه الگوي انرايت تنظيم شده است 12در قالب ) 2003(

  .)1391و ثنايي ذاكر،  لواف پور نوري، زهراكار ؛1390، نوري

  نتايج
 ر پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش و كنترلد TRIM-12هاي هاي آماري خرده مقياسشاخص. 2جدول

  آزمون پس  آزمون پيش  شرايط
 M(SD) M(SD)  گروه  متغير

  آزمايش  انتقام جويي
  كنترل

)45/1(40/10  
)24/1(60/9  

)01/1(20/23  
)43/1(26/9  

  آزمايش  دوري گزيني
  كنترل

)06/4(13/14  
)17/2(00/14  

)16/1(91/31  
)75/1(73/12  

  آزمايش  بخشش
  كنترل

)29/3(66/24  
)72/2(46/23  

)88/1(13/55  
)03/3(66/22  

                                                                                                                            
1. Park  



   Journal of school psychology, Summer 2014                                     1393شناسي مدرسه، تابستان  رواني  مجله     
                  

 Vol.3, No.2/170-185                                                                           170- 2/185ي  ، شماره3ي  دوره       

179 

ميانگين ابعاد انتقام جويي و دوري گزيني در  ،شود مي مالحظه 2 جدول در كه طور همان
همچنين . گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل پس از اعمال متغير مستقل افزايش يافته است

كلي نمرات كه شاخص بخشش است، در گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل ميانگين 
رده آزمون، اين به معناي كاهش معكوس كردن نمرات اين دو خبه با توجه . افزايش يافته است

با توجه به نتايج حاصل  از اجراي . و افزايش بخشش است ي انتقام و دوري گزيني استانگيزه
، ) =P> 73/3F ,05/0( بررسي همگني واريانس دو گروه براي بخشش برايلوين  Fآزمون 
آمده  به دستو نتايج ، ) =P> 38/1F ,05/0(و دوري گزيني ، ) =P> 69/1F ,05/0( جويي انتقام

، ) =P> 56/16F ,05/0( بعد از بررسي تعامل بين پيش آزمون و سطوح عامل گروه براي بخشش
استفاده از آزمون )  =P> 46/11F ,05/0(و دوري گزيني ، ) =P> 28/11F ,05/0(ويي ج انتقام

  .باشد  مجاز ميتحليل كوواريانس يكراهه 

  پس از حذف اثر پيش آزمون TRIM-12هاي نتايج تحليل كوواريانس يكراهه خرده مقياس .3جدول 

منبع   متغير
  اندازه اثر  SS  df  MS  F  P  تغييرات

  گروه  بخشش
  پيش آزمون

44/220  
61/79  

1  
1  

44/220 
61/79  

38/48  
98/33  

001/0  
001/0  65/0  

  گروه  انتقام جويي
  پيش آزمون

99/55  
42/21  

1  
1  

99/55  
42/21  

57/82  
59/31  

001/0  
001/0  76/0  

دوري 
  گزيني

  گروه
 پيش آزمون

88/131  
19/26 

1  
1 

88/131 
19/26 

74/127  
37/25 

001/0  
001/0 

83/0 

     

بخشـش پـس از    ي هدهد كه تأثير اعمـال متغيـر مسـتقل مداخلـ    نشان مي ،3نتايج جدول شماره  
، دوري )=P<57/82F ,05/0(كنترل اثر متغير كمكي يا پيش آزمـون بـر متغيرهـاي انتقـام جـويي      

معنـادار  ) =P<38/48F ,05/0(، و بـه طـور كلـي متغيـر بخشـش      )=P<74/127F ,05/0(گزينـي  
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، )76/0(، انتقام جويي )65/0(ي ضريب اتا براي متغير بخشش ي اثر با محاسبههمچنين اندازه. است
ي برآورد باالي ميزان تفاوت ايجـاد شـده در   آمد كه نشان دهنده به دست) 83/0(و دوري گزيني 

  .است گروه

  گيري بحث و نتيجه
هد كه فرضيه نتايج حاصل از تحليل كوواريانس يكراهه در رابطه با متغير انتقام جويي نشان مي

مورد تأييد » انآموز دانشي بخشش در كاهش انتقام جويي اثربخش بودن مداخله«اول مبني بر 
 2، ريني)2008( 1كالت، )2003(پارك  پژوهش آمده با نتايج به دستهاي يافته. قرار گرفته است

ي ها واكنش بر روي) 2005(بك البته در پژوهش  .همسو است) 1390(پور نوري  ، و لواف)2003(
  .نتايج مشابه مشاهده نشد قربانيان پرخاشگر يانهتالفي جويانه و پرخاشگر

رد شده از سوي ديگران، ي افراد در پاسخ به رنجش واها واكنشها و كي از انگيزهي
رفتاري با توجه به اينكه پرخاشگري . جويي يا مقابله به مثل و رفتارهاي پرخاشجويانه است انتقام

آن به طور بارز دستكاري و آسيب وارد ساختن به روابط، اموال و يا  يهاست كه هدف و انگيز
رسد كه ، به نظر مي)1390؛ به نقل از لواف پور نوري، 2002كرين، ( استاحساسات ديگران 

مقابله به مثل نمودن يك رنجش واقعي يا ادراك شده از  برايانتقام جويي، رفتاري پرخاشگرانه 
ي پرخاشگري حاكي زمينه تأثير بخشش درماني در حوزهپژوهش در . سوي ديگران باشد

  . هاي متعدد بخشش در كاهش رفتارهاي پرخاشگرانه استازسودمندي
يكساني ريشه در اصول  رفتارهاي پرخاشگرانه از قبيل انتقام جوييهاي بخشش و سبب شناسي

و  خواهي است عدالت برايمانه پرخاشگري، واكنش خصاز يك سو پيشنهاد شده است كه . دارند
دلسوزي و اشتياق براي صرف نظر كردن از عدالت ي هعمل بخشش، واكنش نوع دوستاناز طرفي 

                                                                                                                            
1. Klatt 
2. Raney 
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؛ به نقل از بك، 1989؛ انرايت، سانتو، و المابوك، 1990شيلتون و مك آدامز، ( خواهي است
ها گذشت عدالتيتوان انتظار داشت افرادي كه نسبت به بيي منطقي اين است كه مينتيجه). 2005

مشاوره بخشش به شركت . ي خود بكاهندي پرخاشگرانهها گرايشتوانند از كنند ميپيشه مي
ي رنجش از ديد فرد اي سازنده، ديدن حادثهآموزد تا با آزاد ساختن خشم به شيوهكنندگان مي

در كه خاطي، بررسي داليل وقوع رنجش، بررسي سهم خود فرد در وقوع رنجش، بررسي وقايعي 
اند، يافتن معنا در رنجش، ايجاد عادت بار آوردهه ها خودشان موجبات رنجش ديگران را بنآ

وجود آورند و بر ه بخشيدن و طلب بخشش، تغييرات هيجاني، شناختي، و رفتاري را در خود ب
  .)2002پارك، (بخشش پاسخ دهند  يموهبت گونهنابخشودگي از طريق عمل 

هد كه س يكراهه در رابطه با متغير دوري گزيني نشان مينتايج حاصل از تحليل كوواريان
مورد تأييد » انآموز دانشي بخشش در كاهش دوري گزيني اثربخشي مداخله«فرضيه دوم مبني بر 
اند كه صرفاً تصور نمودن نشان داده) 2001( 2، لوديك و وندرالن1ويتوليت. قرار گرفته است

زا به هاي استرسموجب رنجش آنها شده است پاسخها يا فكر كردن به شخصي كه خطاكاري
هاي دفاعي و ي بين سبكپس از بررسي رابطه) 2004(از طرف ديگر مالتبي و دي . همراه دارد

هايي ي  مكانيزمهاي دفاعي نوروتيك و نابالغ كه دربردارندهبخشش به اين نتيجه رسيدند كه سبك
بنابراين . ي معكوس دارندباشد با بخشش رابطهي ميتراشي و فرافكنمانند سركوبي، انكار، دليل

  .ي دوري گزيني پيدا كنندتوان انتظار داشت كه افراد در واكنش به خطاكاري انگيزهمي
كه سازگارانه است  3اي متمركز بر روي آوريتواند به عنوان يك راهبرد مقابلهبخشش مي

كند به منبع نابخشودگي را تجربه مي شود فرد قرباني كهتوصيف شود؛ بدين نحو كه باعث مي
ي جايگزيني احساسات، افكار، و رفتارهاي منفي با اشكال مثبت استرس روي آورد و به واسطه

                                                                                                                            
1. Witvliet  
2. Ludwig &Vander Laan 
3. approach-focused coping strategy  
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اي متمركز در مقابل راهبرد مقابله). 2006ورتينگتون، (آن، وضعيت را در جهت مثبت تغيير دهد 
ست كه رفتارهاي اضطرابي را در از نوع فاصله گيري شناختي نشان داده ا 1بر دوري گزيني

اي از به دليل اينكه حل تعارض نمونه). 2004، 2الد-كوچندرفر(نوجوانان تشديد خواهد ساخت 
توان انتظار و با پيامدهاي مثبت همراه است، مي استاي متمركز بر روي آوري راهبردهاي مقابله

اي متمركز ت يك راهبرد مقابلهتواند بنا به تعريف به صورداشت كه سطوح باالي بخشش كه مي
   .بر روي آوري عمل كند، پيامدهاي مثبتي در پي داشته باشد

تواند به صورت توان نتيجه گرفت كه بخشش ميي پژوهش ميهاپس از بررسي فرضيه
مهمترين هدف اين پژوهش بسط و . هاي نوجوان به كار گرفته شوداثربخش بر روي جمعيت

همان گونه كه پيشتر استناد شد غالب . حور بر روي نوجوانان بودي مداخالت بخشش متوسعه
. هاي دانشگاهي صورت گرفته استهاي بزرگسال و محيطي اين حوزه بر روي جمعيتها پژوهش

در ايران نيز مداخالت بخشش محور بيشتر بر روي زوجين و در قالب روابط زناشويي مورد بررسي 
اي از كارآيي اين نوع تواند شواهد اميدواركنندهوهش ميهاي اين پژيافته. قرار گرفته است

اي بين فردي است با توجه به اين كه بخشش سازه. مداخالت بر روي نوجوانان در اختيار قرار دهد
افتد، محيط مدرسه مكاني است اجتماعي، كه روابط بين فردي در سطح و در بافت روابط اتفاق مي

ي رفتارهاي ناعادالنه وجود هاي بين فردي در نتيجهپتانيسل رنجشبااليي قرار دارد و به تبع آن 
توانند به صورت آموزشي، هاي درماني مياز اين رو مداخالت بخشش محور عالوه بر جنبه. دارد

لذا به پژوهشگران، درمانگران، و خصوصاً مشاوران مدرسه . اي نيز داشته باشندكاركرد پيشگيرانه
زش بخشش با هدف پيشگيري از رفتارهاي انتقام جويانه و اجتناب آميز و شود تا آموپيشنهاد مي

هايي اين پژوهش محدوديت. هاي خود قرار دهندي فرهنگ گذشت و بخشش را در برنامهاشاعه
همچنين تنها . ي در دسترس بودگير نمونهها، روش از مهمترين محدوديت. نيز به همراه داشته است

                                                                                                                            
1. Avoidance-focused coping strategy 
2. Kochenderfer-Ladd 
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ي پيگيري، اين هم چنين نداشتن مرحله. جنسيت پسر صورت گرفت بر روي مقطع راهنمايي و
آورد كه پژوهشگر به خوبي نتواند در خصوص انتقال و تعميم بخشش وجود ميه محدوديت را ب

  .بايست با احتياط صورت گيرداز اين رو تعميم نتايج مي. بعد از پژوهش اطمينان حاصل نمايد

  منابع
  ي روانسنجي پرسشنامه ها ويژگيارزشيابي ). 1389(خجسته مهر، رضا؛ كرايي، امين، و عباس پور، ذبيح اله 

  .1-10، )10( 1تحقيقات علوم رفتاري، . هاي بين فردي مرتبط با آسيبانگيزه
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Effectiveness of a process-based forgiveness intervention in 
reducing revenge and avoidance motivations among middle 

school male students 
F. Lavafpour Nouri1, K. Zahrakar2 & Z. Azadhoush Fatideh3 

 
Abstract 
 

The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of a 
process-based forgiveness intervention in group format in reducing revenge 
and avoidance motivations among middle school male students. The 
research was an experimental one with a pre-test, post–test and a control 
group design. Participants were 30 middle school male students who scored 
high on Transgression Related Interpersonal Motivations inventory, being 
recruited through convenience sampling, and were randomly assigned to 
two experimental and control group. The research instrument was 
Transgression Related Interpersonal Motivations (TRIM-12) and was 
administered on both groups at pretest and posttest. The forgiveness 
intervention protocol consisted of twelve 1 hour group session based on 
Enright forgiveness intervention model and implemented twice per week. 
The data were analyzed using ANCOVA. Statistical analysis showed that 
compared to the control group, revenge and avoidance motivations in 
experimental group significantly decreased. The findings of this study 
revealed that forgiveness intervention can be used effectively in school 
setting for adolescent populations. 

Key words: forgiveness intervention, revenge, avoidance, students 
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