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Abstract
This research aims to determine the effect of forgiveness therapy on
students' happiness and the quality of their academic life. Research
method is semi-experimental regarding academic. Statistical
population of the research consisted of all male students in first good
of high school in Zahak city in academic year 2018-2019. Finally,
sample size of 30 people was selected using multi-stage cluster
sampling. to measure research variables, Oxford Happiness
Questionnaires (1990) and the Quality of Life at School Questionnaire
were used which reviewed by Anderson and Brou (2000) and
forgiveness therapy training was held for twelve 60 minutes sessions
(fire weeks and two sessions each week) for test group based on main
therapy pattern. In this research, descriptive (frequency distribution,
calculation of central indices) and inferential statistics (KolmogorovSmirnof test, Levene test, Single Variable Covariance analysis and
Multi-Variable Covariance analysis) were used to data analysis. The
results showed that forgiveness therapy training has effect on students'
happiness and the Quality of their academic life. Forgiveness therapy
training causes increase in happiness and improve students' quality of
academic life.
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چکیده

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بخششدرمانی بر شادکامی و کیفیت زندگی تحصیلی
دانشآموزان انجام گرفت .روش انجام پژوهش نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون و پسآزمون بود.
جامعهی آماری پژوهش کلیهی دانشآموزان پسر دورهی اول متوسطه شهرستان زهک در
سالتحصیلی  1397-98بودند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای
تاریخ دریافت:
در نهایت حجم نمونهای به تعداد  30نفر انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش
1399/10/19
( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) جایگزین شدند و به پرسشنامههای شادکامی آکسفورد ( )1990و
تاریخ پذیرش:
کیفیت زندگی در مدرسه اندرسون و برو ( )2000پاسخ دادند .گروه آزمایش  12جلسه 60
1400/05/01
دقیقهای بخششدرمانی بر اساس الگوی درمانی اصلی انرایت را دریافت نمودند .دادهها با
استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج
نشان داد که بخششدرمانی بر شادکامی و کیفیت زندگی تحصیلی دانشآموزان موثر بوده است؛
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش بخششدرمانی باعث افزایش شادکامی و بهبود
واژگان کلیدی:
بخششدرمانی ،شادکامی ،کیفیت کیفیت زندگی تحصیلی دانش آموزان شده است.
زندگی تحصیلی
استناد به این مقاله :اتحادیفر ،محمدرضا؛ جناآبادی ،حسین و داورپناه ،ابوسعید .)1400( .اثربخشی آموزش بخششدرمانی در شادکامی و
کیفیت زندگی تحصیلی دانشآموزان .مجله مطالعات روانشناسی تربیتی.51-61 ،)44(18 ،
DOI: 10.22111/JEPS.2021.6364
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مقدمه
در عصر حاضر آموزشوپرورش و به طور کلّی تحصیل بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل میدهد و کمیت و کیفیت
این تحصیل نیز نقش مهمی در آیندهی دانشآموزان ایفاء میکند (شیخاالسالمی و امیدوار .)1396 ،پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان و عوامل مرتبط با آن همواره از اولویتهای آموزشوپرورش و از مسائل مورد توجه مدیران است
(شیخاالسالمی و کریمیانپور .)1397 ،یکی از عوامل کلیدی مؤثر در موفقیت دانشآموزان ،کیفیت زندگی تحصیلی است.
کیفیت زندگی در مدرسه عبارت است از بهزیستی و رضایت کلی دانشآموزان از جنبه تجارب منفی و مثبتی که ریشه در
فعالیتهای درون مدرسهای آنها دارد .این تجارب مثبت و منفی که شکل دهنده ادراک کلی دانشآموز از میزان رفاه،
بهزیستی و رضایت کلی وی از زندگی درون مدرسه میباشد و حاصل مشارکت و درگیر شدن او در فعالیتهای مدرسه
است و بیانگر سطح رضایت دانشآموزان از زندگی روزانه خود در مدرسه میباشد .کیفیت زندگی در مدرسه همچنین با
احساس تعلق به مدرسه ،مشارکت بیشتر در تکالیف و امور مدرسه ،انگیزه باالی فراگیری مطالب درسی ،نگرش مثبت
نسبت به مدرسه و رابطه صمیمیتر و بهتر دانشآموز با معلم و سایر همساالن و سالمت جسمی و روانی بهینه در ارتباط
است ،تحقیقات نشان دادهاند که دانشآموزانی که بهتر در مدرسه زندگی میکنند ،تمایالت قویتری به ماندن در مدرسه
بعد از سالهای اجباری دارند ،به عالوه دانشآموزانی که احساس مطلوبتری نسبت به مدرسه دارند بیشتر محتمل است
که برای انجام کارهایشان مسئولیتپذیر باشند (سلطانی شال ،کارشکی ،محمدیان ،شعرباف ،عبدخدایی و بافنده.)1390 ،
مثبتگرایی به معنای داشتن نگرشها ،افکار و رفتار و کرداری خوشبینانه در زندگی است .به عبارت دیگر ،از نﻈر
روانشناسی ،مثبتگرایی هم مثبتاندیشی است و هم مثبت کرداری .در سالهای اخیر و به دنبال موج تازهای که در
روانشناسی پدید آمده ،روانشناسی مثبتگرا به صورت مرحلهای تازه و نوین مطرح شده است .مثبتنگری را میتوان،
استفاده کردن از تمامی ﻇرفیتهای ذهنی مثبت ،نشاطانگیز و امیدوارکننده در زندگی برای تسلیم نشدن در برابر عوامل
منفی ساخته ذهن و احساسهای یاسآور ناشی از دشواری ارتباط با انسان و رویارویی با طبیعت دانست .به عبارت دیگر
مثبتنگری را میتوان خوشبینی نسبت به جهان ،انسان و خود برشمرد (عبادی و فقیهی .)1389 ،بررسیها نشان داده
است که میتوان مهارتهای الزم برای برخوردار بودن از خوشبینی و مثبت نگری همراه با انعطافپذیری و مبتنی بر
واقعیت را به کودکان و نوجوانان آموزش داد و آنها را در برابر مسائل و مشکالت ،ایمنسازی روانی کرد .در آموزش
خوشبینی و مثبتاندیشی دانشآموزان تشویق میشوند تا تجربههای مثبت و خوب خود را بازشناسند و نقش آنها را در
افزایش و ارتقای احترام خود و عزتنفس شناسایی کنند و به این حال ،توانایی شناخت جنبههای مثبت دیگران را کسب
کنند .آنان همچنین میتوانند تا در جهان موضعی فعال اتخاذ کنند و زندگی خود را شخصاً شکل دهند ،نه اینکه هر آنچه
بر سرشان میآید به گونهای منفعل بﭙذیرند.
شادکامی یکی از مفاهیم اساسی در روانشناسی مثبتنگر است که خود یکی از شاخههای نوین روانشناسی میباشد.
تحقیقات زیادی همبستگی بین شادکامی و پیشرفت در تحصیل و رضایت از تحصیل را نشان داده است (لونگی لند ،کند،
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واه و کریستوفن .) 2007 ،1شادکامی عبارت است از مقدار ارزش مثبتی که یک فرد برای خود قائل است .این سازه دو
جنبه دارد :یکی ،عوامل عاطفی که نمایانگر تجربهی هیجانی شادی ،سرخوشی ،خشنودی و سایر هیجانهای مثبتاند و
دیگری ،ارز یابی شناختی رضایت از قلمروهای مختلف زندگی که بیانگر شادکامی و بهزیستی روانی است .با این وجود،
شادکامی نشانهی فقدان افسردگی نیست ،بلکه نشاندهنده وجود شماری از حالتهای شناختی و هیجانی مثبت است
(سلیمانی ،نجفی ،بشرپور و شیخاالسالمی .)1394 ،به خاطر افزایش بیماریها و شیوع مشکالت روانی در دانشآموزان
یکی از استانداردهای جهانی مدارس امروزی داشتن جوی شاد و محیط فرحبخش است (جوادی نژاد.)1380،
بخشش یکی از مؤلفهها و زیر مقولههای روانشناسی مثبت نگر است که سـالهـای اخیـر مـورد توجـه فراوان قرار
گرفته است .روانشن اسی مثبت نگر ،تبلور تغییـری در روانـشناسی از صـرف پـرداختن بـه تـرمیم آسیبها به سمت
بهینهسازی کیفیت زندگی است .بنابراین ،رویکرد مزبور به مطالعهی علمی نقـاط قـوت و کماالت انسانی میپردازد و در
پی کاوش استعدادهای فـردی در مواجهـه بـا چالشها و شناسـایی عوامـل توانمند کنندهی فرد در تجارب روزمره و
عواملی اسـت کـه زنـدگی را بـرای زیـستن ارزشـمند میسازد (ناطقیان ،رحیمی ،گودرزی ،مالزاده .)1387 ،سالهای
زیادی بخشش موضوع مورد بحث میـان متخصـصان الهیات و فالسفه بوده است .بر طبق نﻈر مک کالو ،پارگامنت و
تورسن که ب ه وسیله ادیان الهی مثل مسیحیت ،یهودیت و اسالم تقویت شده و این مفهوم پیونـد بـسیار نزدیکـی بـا
مذهب دارد (پرز.)2007 ،2
به طورکلی بخشش وﻇیفه ی معینی دارد :کمک به افراد تا بتوانند بر تنفر ،تندی /تلخی و حتـی کینـه و نفرت نسبت
به افرادی که با آنها غیرعادالنه و حتی در بعضی مواقع بیرحمانه رفتار کردهاند ،غلبه کننـد .این وﻇیفه از طریق
فرایندی که شامل تغییر شناختی ،عاطفی و رفتاری است انجام میشود .بخـشش یـک متغیر رشدی و کیفی است ،که
دیدگاهها ،احـساسات ،نگرشها ،رفتـارهـا و تعـامالت را تغییـر میدهد (بث .)2006 ،3با در نﻈر گرفتن توجه روزافزون در
حیطه آموزشهای پیشگیرانه ،پژوهش حاضر سعی دارد با در نﻈر گرفتن زمینههای کاربرد متعدد بخششدرمانی ،تﺄثیر
کاربرد آن را در محیط تحصیلی دانشآموزان بررسی نماید.
روش
این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی بود .پژوهش حاضر از نﻈر شیوه اجرایی ،از نوع طرحهای نیمه آزمایشی با
طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان پسر پایه نهم شهرستان زهک در
سال تحصیلی  1397-98میباشد که تعداد آنها  245نفر بودند .با توجه به ماهیت تحقیق و نیز بر اساس مالحﻈات
عملی و نﻈری ،از شیوهی نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای به شرح زیر استفاده شد .ابتدا شهرستان زهک به پنج ناحیه
جغرافیایی (شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز) تقسیم شد ،سﭙس به صورت تصادفی ساده یک ناحیه انتخاب و در ادامه از
1. Longland, Cand, Wah & Kristoffern
2. Perez
3. Beth
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آن ناحیه یک مدرسه و از آن مدرسه یک پایه به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید .مدرسه انتخابی ما از بین مدارس
پسرانه متوسطه اول شهرستان زهک دبیرستان انقالب (متوسطه اول) بود که تعداد کل دانشآموزان این مدرسه 115
بودند که  30نفر از آنها در کالس پایه نهم مشغول به تحصیل بودند 15 .نفر به عنوان گروه گواه و  15نفر به عنوان
گروه آزمایش در نﻈر گرفته شد برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد.
پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( :)OHIاین پرسشنامه در سال  1990با معکوس کردن مواد مقیاس افسردگی
بک توسط آرگایل و لو 1ساخته شده است .این مقیاس  29ماده دارد که بر اساس طیف چهار درجهای از  1تا 4
نمرهگذاری میشود؛ بنابراین حداقل نمره آزمودنیها  29و حداکثر آن  116است .هر چه نمره آزمودنیها باالتر باشد،
نشانگر شادکامی باالتر وی خواهد بود .روایی این مقیاس در مطالعات مختلف از جمله علیﭙور و نور باال ( )1385تایید شده
است؛ آرگیل ولو ( )1998ضریب آلفای  0/90را با  347آزمودنی ،ونوری ( )1381با  180آزمودنی آلفای کرونباخ  0/84را
به دست آورده اند در ایران علی پور ونور باال ( )1385با  101آزمودنی آلفای  0/93را به دست آورده اند .در تحقیق
حاضرنیزبرای محاسبه پایایی این پرسشنامه ازروش آلفای کرونباخ استفاده شده است که پایایی پرسشنامه  0/88به دست
آمد که نشان دهنده پایایی باال و مطلوبی می باشد.
پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه ( :)QOSLپرسشنامه کیفیت زندگی توسط باتن 2در سال 1981
طراحی شده و در سال  2000توسط اندرسون و برو 3در مدرسه که شامل  39سؤال و هدف از آن بررسی کیفیت زندگی
دانشآموزان در مدرسه از ابعاد مختلف رضایت عمومی ( ،)33 ،21 ،17 ،11 ،8 ،1عواطف منفی (،)37 ،28 ،18 ،14 ،5
رابطه با معلم ( ،)38 ،34 ،22 ،19 ،2فرصت ( ،)39 ،31 ،25 ،15 ،12 ،9پیشرفت ( ،)26 ،16 ،7 ،4ماجراجویی (،13 ،10
 ،)32 ،27 ،23انسجام اجتماعی ( )36 ،35 ،30 ،29 ،24 ،20 ،6 ،3میباشد .شیوه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس
مقیاس لیکرت (کامال مخالفم1 :؛ مخالفم2 :؛ نﻈری ندارم3 :؛ موافقم4 :؛ کامالً موافقم )5 :میباشد .روش تحلیل
پرسشنامه در این پژوهش بر اساس نمره به دست آمده آزمودنیها به مولفههای پرسشنامه است؛ اما این شیوه نمره
گذاری در سواالت شماره  28 ،18 ،14 ،5و  37معکوس می باشددر پرسشنامه حاضردر صورتی که نمرات پرسشنامه بین
 39تا  78باشد ،میزان کیفیت زندگی در این جامعه ضعیف ودر صورتی که نمرات پرسشنامه بین  78تا  117باشد ،میزان
کیفیت زندگی در سطح متوسط واگرنمرات باالی  117باشد ،میزان کیفیت زندگی بسیار خوب می باشد .در پژوهش
سلطانی شال و همکاران ( )1390روایی همگرای پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه با بررسی همبستگی آن با
پرسشنامه های خودکار آمدی عمومی و مقیاس سازگاری نوجوانان محاسبه و تایید گردید برای محاسبه پایایی این
پرسشنامه در پژوهش حاضر از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که پایایی پرسشنامه برابر با  0/85به دست آمده
است که نشان دهنده پایایی باال و مطلوبی می باشد.
1. Argyle & Lu
2. Button
3. Anderson & Bro
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شیوهی اجرای پژوهش و خالصه جلسات آموزشی :به منﻈور انتخاب نمونه معرف جامعه آماری ،ابتدا از
بین مدارس پسرانه متوسطه اول شهرستان زهک یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد و دانشآموزان به دو گروه
کنترل و آزمایش تقسیم شدند .سﭙس پیشآزمون پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( )OHIو پرسشنامه کیفیت زندگی در
مدرسه ( )QOSLکه توسط اندرسون و برو ( )2000تجدیدنﻈر شده است برای هر دو گروه کنترل و آزمایش انجام شد و
جلسات گروهی بخششدرمانی بر اساس الگوی درمانی اصلی انرایت برای گروه آزمایش  12جلسه  60دقیقهای برگزار
گردید .در نهایت از آزمودنیهای هر دو گروه خواسته شد دوباره پرسشنامههای پژوهش را تکمیل نمایند .دادههای حاصل
از این پژوهش ،ابتدا با استفاده از روشهای آمار توصیفی مانند میانگین ،فراوانی و درصد توصیف خواهند شد .سﭙس با
استفاده از روشهای آمار استنباطی و تحلیل کوواریانس تفاوتهای موجود بین دو گروه آزمایش و کنترل بررسی
میشوند.
جدول  .1خالصه جلسات آموزش بخششدرمانی بر اساس الگوی درمانی اصلی انرایت
شرح جلسات

جلسات

اهداف جلسات

اوّل

مواجه با خشم

دوّم

مرور شناختی رنجش

سوّم

تصمیم به گذشت

چهارم

نگریستن به نگاهی نو

پنجم

تلطیف درون

ششم

جذب کردن رنجش

آموزش پذیرش رنجش بهجای موفق سازی و بدخیم نمودن رنجش

هفتم

کاوش معنا و اهمیت

درک سهم خویش در آزاد و اذیت دیگران و دیدن تغییرات پس از رنجش از منﻈری مثبت

هشتم

آشکارسازی شرم و احساس گناه

نهم

تصمیم بر طلب بخشش

آشکارسازی خشم از طریق شناسایی ماهیت مخرب و آوردن احساست خشم به سطح
آگاهی
تفکر درباره رنجش بهمنﻈور برمال سازی دو مقایسه نقش مراجع و فرد رنجاننده
در نﻈر گرفتن بخشش به عنوان یک گزینه و حق انتخاب ،تشویق به متعهد شدن به
بخشش
ارائه مفهوم باز تعبیر برای ادراک تازۀ رنجش فرد رنجاننده و دیدن وی بهصورت بخشی از
یک تصویر پیچیدهتر و درک آسیبپذیریهای وی
همدلی کنندگان از طریق درک رنج فرد خاطی و تغییر دادن هیجانات منفی در جهت
مثبت و ایجاد احســاسات ،افکار و رفتارهای مثبت از طریق تصویرپردازی هدایتشونده
مثبت

دهم

آموزش پذیرش این حقیقت که هرکسی در برههای از زمان نیازمند بخشیده شدن بوده
است
آموزش روشهای طلب بخشش و عذرخواهی به مراجعین و نیز نحوۀ دریافت کردن
بخشش

یادگیری اصول صحیح جلب نمودن بخشش

یاریرسـاندن به مراجعین در درک معانی کلیدی دریافت نمودن بخشش و فرق گذاشتن

دیگران

بین آن و باورهای غلط مرسوم دربارۀ معنای بخشش

یازدهم

پروراندن دریافت بخشش

دوازدهم

کشف معنا در پذیرفتن و طلب بخشش

ایجاد و آموزش نگرش قدرشناسی و اشتیاق به فدا کردن مقداری از عزتنفس (فروتنی
کردن) هنگام ارائه شدن بخشش
کمـک به مراجعین در معنا یافتن درد تجربه کردن خطاکاری در حق دیگری و
مواجهشــدن با جایزالخطا بودن انسانها

57

مجله مطالعات روانشناسی تربیتی ،دوره هجده ،شماره چهل و چهار ،زمستان 1400

یافتهها
در این قسمت از تحقیق به بررسی نمرات دانشآموزان گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای شادکامی و کیفیت زندگی
پرداخته میشود.
جدول  .2آمارههای توصیفی متغیرهای شادکامی و کیفیت زندگی دانشآموزان در پیشآزمون و پسآزمون
متغیرها

شادکامی

کیفیت زندگی

گروه کنترل

آماره توصیفی

گروه آزمایش

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

میانگین

60/82

20/84

20/79

33/95

انحراف معیار

94/2

07/2

27/2

17/3

میانگین

143/46

148/80

132/46

135/73

انحراف معیار

8/55

8/92

9/05

11/05

با توجه به جدول  2همانگونه که مشاهده میشود در کلیه مؤلفهها شادکامی وکیفیت زندگی تحصیلی افزایش قابل
مالحﻈهای در گروه کنترل نسبت به گروه شاهد مشاهده میشود.
نتیجه حاصل ازتحلیل کواریانس با فرض یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیشفرض اصلی انجام تحلیل
کوواریانس آورده بدست آمده است نشان می دهد که سطح معناداری سطر اثر متقابل گروه و پیشآزمون (برابر )0/063
بزرگتر از  0/05میباشد .لذا با توجه به نتایج فرضیه همگنی رگرسیونی پذیرفته میشود.
نتیجه حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات پیشآزمون و پسآزمون آورده
شده است .نشان می دهد که سطح معناداری آزمون برای متغیر شادکامی در دو گروه پیشآزمون و پسآزمون به ترتیب
برابر  0/200و  0/056میباشد که این میزان بزرگتر از  0/05بوده بنابراین فرض نرمال بودن توزیع نمرات شادکامی
پذیرفته میشود.
سطح معناداری آزمون لون  0/416بیشتر از  0/05بوده و سطح معنیدار نمیباشد ،لذا فرض صفر پژوهش نیز مبنی بر
همگنی واریانس متغیرها مورد تائید میباشد.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه شادکامی در گروه آزمایش و گروه کنترل
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیشآزمون

86/700

1

86700/500

12/513

0/001

0/248

شادکامی

929/633

1

929/633

129/090

0/001

0/815

خطا

1393/333

28

49/762

کل

573421/000

30

با توجه به نتایج مندرج در جدول  3به ارائه آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمرات شادکامی در گروههای
آزمایش و کنترل ،در مرحله پسآزمون میپردازد .با توجه به مقدار  Fبدست آمده که برابر با  129/090است و سطح

اثربخشی آموزش بخششدرمانی در شادکامی و کیفیت زندگی تحصیلی ...

58

معنیداری  0/000کمتر از  )p< 0/01( 0/01میباشد .لذا فرض صفر پژوهش رد و فرض اول پژوهش مبنی بر تﺄثیر
آموزش بخششدرمانی در افزایش شادکامی دانشآموزان مورد تائید قرار میگیرد .بر این اساس و با توجه به باالتر بودن
میانگین نمرات گروه آزمایش در پسآزمون ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش بخششدرمانی مؤثر بوده و موجب افزایش
شادکامی دانشآموزان گردیده است.
نتیجه حاصل ازتحلیل کواریانس با فرض یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیشفرض اصلی انجام تحلیل
کوواریانس آمده نشان می هد که سطح معناداری سطر اثر متقابل گروه و پیشآزمون (برابر  )0/340بزرگتر از 0/05
میباشد .لذا با توجه به نتایج فرضیه همگنی رگرسیونی پذیرفته میشود.
نتیجه حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات پیشآزمون و پسآزمون آورده
شده است .بر اساس نتایج ،سطح معناداری آزمون برای متغیر کیفیت زندگی در دو گروه پیشآزمون و پسآزمون به
ترتیب برابر  0/200و  0/114میباشد که این میزان بزرگتر از  0/05بوده بنابراین فرض نرمال بودن توزیع نمرات
کیفیت زندگی پذیرفته میشود.
سطح معناداری آزمون لون نیز  0/501بدست آمده که بیشتر از  0/05بوده و سطح معنیدار نمیباشد ،لذا فرض صفر
پژوهش مبنی بر همگنی واریانس متغیرها مورد تائید میباشد.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه کیفیت زندگی در گروه آزمایش و گروه کنترل
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیشآزمون

907/500

1

907/500

17/292

0/001

0/360

کیفیت زندگی

2150/533

1

2150/533

43/216

0/001

0/593

خطا

1393/333

28

49/762

کل

745528/000
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با توجه به نتایج مندرج در جدول  4به ارائه آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمرات کیفیت زندگی در گروههای
آزمایش و کنترل ،در مرحله پسآزمون میپردازد .با توجه به مقدار  Fبدست آمده که برابر با  43/216است و سطح
معنیداری  0/001کمتر از  )p< 0/01( 0/01میباشد .لذا فرض صفر پژوهش رد و فرض اول پژوهش مبنی بر تﺄثیر
آموزش بخششدرمانی در افزایش کیفیت دانشآموزان مورد تائید قرار میگیرد .بر این اساس و با توجه به میانگین نمرات
کیفیت زندگی نمره کیفیت زندگی دانشآموزان قبل از آموزش بخششدرمانی  132/46بوده که این میزان پس از آموزش
به  165/73افزایش پیدا کرده است ،لذا با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در پسآزمون ،میتوان نتیجه
گرفت که آموزش بخششدرمانی مؤثر بوده و موجب افزایش کیفیت زندگی دانشآموزان گردیده است.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج میزان شادکامی گروه شاهد در مقایسه با گروه آموزش دیده در خصوص بخششدرمانی اختالف
معناداری وجود داشت ،با این وجود میتوان گفت آموزش بخششدرمانی بر میزان شادکامی دانشآموزان در گروههای
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مورد آموزش تﺄثیر دارد ( )p≤ 0/05و فرض اول پژوهش مبنی بر تﺄثیر بخششدرمانی در شادکامی دانشآموزان پسر پایه
نهم شهرستان زهک مورد تائید قرار میگیرد .در این راستا ،بخششدرمانی مداخلهای است که در آن یک رویکرد
ساختاریافته و هدفمند برای قادر ساختن مراجع برای بخشیدن یک اتفاق یا بیعدالتی رنجآور در گذشته ،مورد استفاده
قرار میگیرد ،از سوی دیگر نتیجه پژوهش حمیدی پور و همکاران ( )1389با یافتههای این پژوهش همخوانی دارد و این
نتایج را مورد تائید قرار میدهد.
با توجه به نتایج نمره کیفیت زندگی در دانشآموزان قبل از آموزش برابر  132/46بوده که پس از آموزش به 165/73
افزایش پیدا کرده است که در مقایسه با گروه شاهد نیز اختالف گروه مداخله بعد از آموزش اختالف معناداری دارد ،با این
وجود میتوان گفت آموزش بخششدرمانی بر میزان کیفیت زندگی دانشآموزان در گروههای مورد آموزش تﺄثیر دارد و
موجب افزایش کیفیت زندگی میگردد ،لذا فرض دوم پژوهش مبنی بر تﺄثیر بخششدرمانی در کیفیت زندگی
دانشآموزان پسر پایه نهم شهرستان زهک مورد تائید قرار میگیرد.
توجه به اینکه کیفیت زندگی در دانشآموزان شامل رضایت عمومی ،کاهش عواطف منفی ،افزایش رابطه معلم با دانش
آموز ،کسب فرصت ،پیشرفت ،ماجراجویی و انسجام اجتماعی میباشد و در بررسی نتایج مشخص گردید که
بخششدرمانی بر کلیه مؤلفههای کیفیت زندگی تﺄثیر مثبت و معناداری میگذارد که این نتایج با یافتههای پژوهشهای
تونیس ( ،)2012الرو و همکاران ( ،)2011ملون و همکاران ( )2011کارلسون و همکاران ( )2006به نقل از ناطقان و
همکاران ( ،)1387گری ( )1999به نقل از فتحی ( )1385همسو میباشد .در مطالعه دیگری توسط عسگری و باجالن
( )1392به تﺄثیر بخششدرمانی بر تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی زنان شهر اراک پرداخت و بیان کرد،
بخششدرمانی توانس ته تﺄثیر بسزایی بر کیفیت زندگی زنان بگذارد که با نتایج حاصل از این پژوهش هم راستا میباشد.
در پژوهش حاضر ،برای آزمودن مؤثر بودن برنامهی آموزش بخشش ،دادههای مربوط به متغیر وابسته در دو مرحلهی
(قبل و بعد از مداخله) و در دو گروه (آزمایش و کنترل) جمعآوری و مورد تحلیل قرار گرفت .اطالعات به دست آمده
نشان میدهد که در اثر اجرای برنامهی آموزش بخشش توانایی شرکتکنندگان در زمینهی شادکامی و کیفیت زندگی
تحصیلی افزایش یافته است .باوجود این ،پژوهش حاضر دربارهی پایداری اثرات مداخله تربیتی در طول زمان چیزی به
دست نمیدهد و کمبود منابع در زمینهی بخشش در ادبیات روانشناختی داخل کشور و عدم همکاری مناسب از سوی
محیط آموزشی که برنامهی آموزش بخشش در آنجا اجرا گردید از دیگر محدودیتهای این تحقیق است یافتهای این
پژوهش میتواند شواهد امیدوار کنندهای از کارایی مداخالت بخشش بر روی نوجوانان در اختیار دهد ازاینرو مداخالت
بخشش محور عالوه بر جنبه درمانی میتواند به صورت آموزشی کارکرد پیشگیرانهای داشته باشد بنابراین پیشنهاد
میشود متخصصان و مشاورانی که به نوعی با دانشآموزان در ارتباطند ،از این برنامه در مشاورههای خود استفاده کنند
عالوه بر این آموزش مهارت بخشش به مشاوران مدارس و مربیان تربیتی و گنجاندن آموزش مهارت بخشش در درس
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مهارتهای زندگی دورهی دبیرستان و همچنین گنجاندن برنامهی آموزش مهارت بخشش در سایر برنامههای ارتقاء
سالمت روانی میتواند مؤثر باشد.
منابع
جوادی نژاد ،علی .)1380( .بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با سالمت روان و عملکرد تحصیلی در دانشآموزان شهر اهواز.
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی اهواز.
حمیدی پور ،رحیم ،ثنائی ذاکر ،باقر ،نﻈری ،علیمحمد ،فراهانی ،محمدنقی .)1389( .بررسی تﺄثیر زوجدرمانی گروهی مبتنی بر
بخشش بر رضایت زناشویی .مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان.74-89 ،49 ،
سلطانی شال ،رضا ،کارشکی ،حسین ،آقا محمدیان ،شعرباف ،حمیدرضا عبد خدایی ،محمد سعید ،بافنده ،حسین .)1390( .بررسی
روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه در مدارس شهر مشهد ،مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان.79-93 ،19 ،
سلیمانی ،اسماعیل؛ نجفی ،محمود؛ بشرپور ،سجاد و شیخاالسالمی ،علی .)1394( .اثربخشی هوش معنوی بر کیفیت زندگی و
شادکامی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) .فرهنگ در دانشگاه اسالمی.537-558 ،)4(5 ،
شیخاالسالمی ،علی و امیدوار ،عﻈیم .)1396( .اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر سبک حل مساله (کارآمد و ناکارآمد) دانشآموزان.
روانشناسی مدرسه.83-99 ،)2(6 ،
شیخاالسالمی ،علی و کریمیانپور ،غفار .)1397( .پیشبینی اشتیاق تحصیلی دانشآموزان بر اساس حمایت تحصیلی و جوّ روانی-
اجتماعی کالس .دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری.95-111 ،)10(6 ،
صفاری ،مینا .)1396( .ضرورت انجام تحقیق .تهران :انتشارات رشد.
عبادی ،ندا ،فقیهی ،علی .) 1387( .بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری با تﺄکید بر آیات قرآن بر امید به زندگی زنان مطلقه شعر
اهواز ،نشریه یافتههای روانشناسی.71-84،)10(4 ،
عسگری ،محمد ،باجالن ،لیال .)1393( .تﺄثیر بخششدرمانی بر تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی زنان مراجعهکننده به بهزیستی
شهر اراک .فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای مشاوره.118-139 ،13 ،
علیﭙور ،احمد و نورباال ،احمدعلی .)1378( .بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه
تهران .اندیشه و رفتار 1(5 ،و .55-65 ،)2
فتحی ،عباس .) 1385( .بررسی تﺄثیر آموزش بخشودگی بر سازگاری ،رضایتمندی و کاهش تعارضات زوجین مراجعه کننده به مراکز
مشاوره شهر یزد.
ناطقیان ،سمانه ،رحیمی ،چنگیز ،گودرزی ،محمدعلی ،مالزاده ،جواد .)1387( .بخشایش و رضایت زناشویی در مردان مبتال به
اختالل پس از ضربه ناشی از جنگ و همسران آنها .فصلنامه اصول بهداشت روانی.33-46 ،37 ،
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