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مقدمه

هاي بين فردي در ارتباط با ديگران، غيرقابل در تمام طول زندگي تعارضات و تخطي

شناسيد، افراد در اجتناب است، در بين افراد خانواده، بين همسران، دوستان و يا كساني كه نمي

در بسياري از موارد صدمات دردناك، تجربيات . گيرندمعرض خطر صدمه ديگران قرار مي

افراد ممكن . شود مييرمنصفانه و تخلفات جدي منجر به احساسات، افكار و رفتارهاي منفيغ

آنها ممكن است به دنبال . مختلف به خطاهاي افراد واكنش نشان دهندهاي است به روش

). 2003 و همكاران، 1مك كولو(انتقام باشند و يا از كسي كه تخطي كرده اجتناب كنند

كههايي يكي از مكانيزم. گيرند ميوني را براي رويارويي در نظرگوناگهاي همچنين راه

رويكردي كه از طريق آن افراد با . تواند اين چرخه معيوب را قطع كند، بخشش استمي

اي تمايل دارند كه طبيعي منفي خود نسبت به خاطي مقابله كرده و به طور فزايندههاي پاسخ

و پاسخ جايگزين به تجاوزات ) 2002اشنايدر و لوپز،(مثبت را جايگزين آن كنندهاي پاسخ

،2قائم مقامي، آلماند، مارتين(باشد ميفردي و پيامدهاي هيجانات منفي توليد شده، بخشش

2011.(

اين نظريه كه . در بسياري از اديان جهاني مفهوم بخشش مورد بحث قرار گرفته است

يد طرف مقابل خود را ببخشند، بين سه دين خداوند افراد را بخشيده و در نتيجه آنها هم با

براي عفو و بخشش تاكنون ). 1999، 3مك كولو و ورثينگتون(عمده توحيدي مشترك است

همكاران از اهميت زيادي از جمله، تعريف انرايت و.تعاريف متعددي ارائه شده است

دانند كه يا ميرا فرايند گذشتن از خطاي ديگرانانرايت و همكاران بخشش .برخوردار است

به علت انگيزه به دست آوردن آرامش دروني يا بهبود روابط با خطاكار و يا به منظور انجام 

گيرد و داراي پيامدهاي رهايي از احساس منفي نسبت به فرد  ميرفتاري ارزشي صورت

خاطي، غلبه بر رنجش حاصل از خطا و پرهيز از عصبانيت، جدايي، دوري و انتقام نسبت به 

). 1998 و همكاران، 4انرايت(باشد ميرد خطاكارف

از.شناسي دارددر روان) بخشودن(واژهبارامفهومتريننزديك) عفو(واژه قرآن كريمدر

1- McCullough
2- Ghaemmaghami, Allemand, & Martin
3- Worthington
4- Enright
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بايد درشرطدوبخششدركهرسيدبرداشتاينبهتوان ميعفومتضمنآياتبنديجمع

اين باوباشدداشتهانتقامحق-2شد؛بااختيارصاحبوقادر-1: دباشداشتهوجودبخشنده

يعنياست؛شدهگنجاندهنيزشناسيرواندربخششتعريفدرشرطاين دو.ببخشدوجود

به معناي نگرفتن انتقام از رابخششوعفوتوان ميكريم،قرآندرهموشناسيدر روانهم

فر وايماني(ف كردخطاكار توسط كسي كه هم قدرت انتقام دارد و هم حق انتقام تعري

كس آن را برخالف انتظار و فرضيات خطاها رويدادهايي هستند كه هر). 1391همكاران،

اي از هيجانات، فرد بخشنده به مجموعههاي بنابراين، پاسخ. داندخود، ديگران و جهان مي

با خطا از قبال فرد خاطي، خطاها و پيامدهاي همراه گردد كه وي درميافكار يا رفتارهايي بر 

كند كه خطايي رخ ميبخشد، تأييد  ميهنگامي كه فرد. )1،2011مايربرگ(دهد ميخود بروز

داده است و سپس با پردازش شناختي، عاطفي يا رفتاري به ارزيابي مجدد از خطا و خطاكار

ارزيابي مجدد، فرد خطاكار را به شيوه جديدي مورد قضاوت پردازد؛ يعني فرد بخشنده بامي

جويي در برابر فرد خاطي به انگيزش منفي مانند انتقامهاي انگيزش در بخشش،.دهد ميقرار

تجديد شده هاي به عبارت ديگر، بخشش انگيزش. يابد ميمثبت آشتي و خوش نيتي تغيير

).1391فر و همكاران،ايماني(آشتي و خوش نيتي استهاي مرتبط با انگيزش

همچنين با .  است2ند كه بخشش متفاوت از آشتي كردنبيشتر صاحب نظران توافق دار

بخشش فرايندي دروني است كه طي آن . ، فراموش كردن متفاوت است4 و عذرخواهي3پوزش

تعريفي كه . كند ميكار تغييرشناختي، احساسي و رفتاري فرد در برابر خطا و خطاهاي جنبه

گيري، خشم زشي كه سبب كاهش كنارهانگي"بيشتر درباره آن توافق وجود دارد عبارت است از

گردد و احساسات مثبت را افزايش داده و جايگزين  ميو انتقام نسبت به فرد خطاكار

). 1389پور و همكاران، به نقل از حميدي2005مك آسكيل،(نمايد مياحساسات منفي

ش، روابط بين فردي در بخشهاي به منظور بررسي متغير) 1998(مك كولو و همكاران

هر دو نفر ميزان رضايت و تعهد فرد را .  رابطه را در هر دو نفر بررسي كردند100بيش از 

نمرات بخشش نسبت به شريك، با ميزان رضايت و تعهد . نسبت به شريك خود ارزيابي كردند

1- Myerberg
2- remediation
3- pardoning
4- condoning 
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) 1998(مك كولو و همكاران. نسبت به رابطه و تعهد و رضايت از طرف مقابل رابطه داشت

كند، بلكه ميهنگ با اين نظريه كه نه تنها نزديكي در رابطه، بخشش را تسهيل شواهدي را هما

.بخشش تسهيل كننده برقراري روابط نزديك مجدد بعد از اختالف است، يافتند

طبيعي در زندگي انسان است كه بايد در سراسر هاي تعارضات بين فردي، يكي از ويژگي

واهاي ساده تا صدمات عميق و تجاوزات درگيري ممكن است از دع. عمر، رسيدگي شود

در بسياري از موارد، فرد احساس ناراحتي، خشم و سرزنش  نسبت به خاطي . شديد باشد

تحقيقات قبلي نشان داده است كه بخشش باعث بهبودي روابط بين فردي بخشنده و .دارد

الوه بر مزاياي ع). 2006 و همكاران، 2؛ تسانگ2004، 1كاريمانز و ون النگ(شود  ميخطاكار

؛ 2005، و همكاران3كارسون(ثيرات مثبت جسماني أآشكار رابطه با ديگران، بخشش همچنين ت

كاريمانز (افراد اثر دارد ) سالمت رواني(و در بهزيستي روانشناختي) 2005 و همكاران، 4الولر

بخشش در بهزيستي روانشناختي و سالمت). 5،2005؛ توسيانت و وب2003و همكاران،

تواند به عنوان ابزاري در درمان اختالالت رواني به كار گرفته شود ميروان تأثير دارد و

).2011 و همكاران،6باهارودين(

شناسي رواني، بخشش يك راهبرد مقابله انطباقي است و با بهزيستي در زمينه آسيب

7بري(ابطه داردروانشناختي رابطه دارد و عدم بخشش با فشار رواني و آسيب شناسي رواني ر

، نشان داد كه بخشش )2005( و همكاران8پژوهشي فريدبرگهاي يافته). 2001و ورثينگتون،

بخشودن و بخشش يك فضيلت اخالقي است . به طور مثبت با پيامدهاي سالمت رابطه دارد

، هر چند)2011انرايت، (شود و قابل آموزش دادن است ميكه در برابر خطاي ديگران انجام

اما بخشش )2011مايربرگ،(برابر خطاهاي ديگران استنتقام گرفتن پاسخ طبيعي انسان درا

).9،2011ماتسوييكي(شاهراه سالمت رواني است

1- Karremans & Van Lange
2- Tsang
3- Carson
4- Lawler
5- Toussaint & Webb
6- Baharudin
7- Berry
8- Friedberg
9- Matsuyuki
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ثير زوج درماني گروهي مبتني بر أبه بررسي ت) 1389(پور و همكاران در پژوهشي، حميدي

 آزمايش هم در رضايت نتايج نشان داد كه گروه. بخشش و رضايت زناشويي پرداختند

.گيري پيشرفت معناداري داشتندزناشويي و هم در مهارت بخشش در مرحله پي

كه به بررسي رابطه بخشش با رضايت از زندگي ) 1386(پور و يادگاري در پژوهش زندي

تهران پرداختند نتايج نشان داد كه بين هاي هل غيربومي دانشگاهأدر بين دانشجويان زن مت

ايت از زندگي همبستگي وجود دارد و افراد كم گذشت نسبت به افرادي كه بخشش و رض

. تري در زندگي برخوردارندگذشت متوسط و زياد دارند، از رضايت كم

نشان دادند كه بخشش با بهزيستي روانشناختي و ) 2009(1در پژوهشي تسي و يپ

.سازگاري بين فردي ارتباط مثبت و معناداري دارد

شناسي در قرن حاضر محسوب هزيستي روانشناختي يكي از اهداف روانارتقاء سطح ب

هاي خلق و خو و شناسان، معطوف به زمينهعاليق جدي روانشود و اكنون يكي ازمي

هاي بيني و بدبيني، حمايتاي، ميزان خوشهاي مقابلهثير فرهنگ، مهارتأشخصيت، ت

، 3؛ مايرز2000، 2باس( روانشناختي است ثير آن بر بهزيستيأهاي فرد و تاجتماعي و شناخت

2000.(

يك خانواده، همانند يك سيستم،     ) 1974،  5مينوچين (4خانوادهبر اساس الگوهاي سيستمي     

زا، پيوسـتگي و بهزيــستي  دهــد و بـه دنبـال حـوادث آسـيب    زا پاسـخ مـي  بـه حـوادث آسـيب   

عملكردي ارتبـاطي و     بـد  هـاي نظـامي   جنگ و خـشونت   . بيندروانشناختي اعضاء نيز آسيب مي    

 و همكـاران،    6ونـي (اختالل در پويايي و سالمت رواني خـانواده را بـه دنبـال خواهـد داشـت                

كننـد كـه نزديـك بـه     برآورد مي) 2001 (8؛ و ليونز و روت )1999( و همكاران    7گالين). 2004

ي پدر در   ديدگاز طرف ديگر آسيب   .هاي رفتاري دارند  ها نياز به درمان   يك سوم از اين خانواده    

سـازد و گـاه سـالمت روانـي وي نيـز بـه              خانواده، مادر را نيز با مشكالت متعددي روبرو مـي         

1- Tse & Yip
2- Buss
3- Myers
4- family systems models
5- Minuchin
6-  Weine
7- Glynn 
8- Lyons & Root
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 و اند كه هر چه شـدت نـاتواني جـسماني     دريافته) 2008 (1جانسون و تامسون  . افتدمخاطره مي 

 و يابـد ها در ميان خانواده نيز شدت مي      ها و مسئوليت  رواني رزمنده بيشتر باشد، جابجايي نقش     

هـاي جديـد و     نهايـت موجـب ايجـاد اسـترس       گردد كـه در   اي مي هاي پيچيده باعث كشمكش 

.گردداختالل در نظام و سالمت خانواده در كليه ابعاد مي

دهد كه وجود بيماري در يكي از همسران، به صـورتي كـه ديگـري را              ها نشان مي  پژوهش

گذارد و اعضاء، زمـان كـافي       انواده مي ثير بسياري بر محيط خ    أموظف به مراقبت از بيمار كند، ت      

بديهي است كه داشتن همسر جانبـاز       ). 2،1998ريگز(براي به هم پيوستن با يكديگر را ندارند       

ثير سوء گذاشته و منجر بـه       أتواند بر انسجام خانواده ت    جدي و مزمن مي   هاي  آن هم با معلوليت   

).1389، و همكاراناسماعيلي(بروز مشكالت رواني گردد

تنها حدود .  درمانييگيرانه دارد و هم جنبه پيشيها، هم جنبهآموزش بخشش به زوج

پيشگيرانه و پربار سازي زندگي زناشويي توجه جدي شده هاي  سال است كه به آموزش25

دربه ويژهاخالقياصولرعايتلزوموماي جامعهبودناسالميبهتوجههمچنين با.است

شخصيزندگيدربخششاهميتباشد، ميمجيدقرآنآياتتأكيدموردكهديگرانباروابط

.گردد ميمشخصاجتماعيو

بر اين اساس پژوهش حاضر به دنبال اين مسئله است كه آيا مداخله گروهي بخشش

تواند بهزيستي روانشناختي را در جانبازان و همسران آنها افزايش دهد؟مي

روش

وهشجامعه، نمونه و روش اجراي پژ

. ، شهر اصفهان بود1391اين پژوهش، كليه جانبازان و همسران آنها در سال جامعه آماري

گروه آزمايش و گروه (پژوهش حاضر از نوع  نيمه تجربي و طرح آن به صورت دو گروهي 

گيري گيري به شيوه نمونهروش نمونه. باشدآزمون ميآزمون، پسهمراه با دو مرحله پيش) گواه

ها كه فرزند  زوج از ميان جانبازان و همسران آن20اين پژوهش نمونه. باشد ميدر دسترس

آنها در مدارس شاهد شهر اصفهان مشغول به تحصيل بودند انتخاب گرديدند و سپس به 

1- Johnson & Thompson
2- Riggs
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ميانگين سني ).  زوج10هر گروه (صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه قرار داده شدند

ها از روش در پژوهش حاضر جهت تحليل داده.  سال بود8/43شركت كنندگان در پژوهش 

 استفاده SPSS توسط نرم افزار )MANOVA(آماري تجزيه و تحليل واريانس چند متغيري 

.شده است

شركت كننده اطمينان داده شد كه اطالعات هاي به منظور رعايت اصول اخالقي به زوج

 و آنان اختيار كامل دارند كه در پژوهش شركت آنها به صورت كامالً محرمانه باقي خواهد ماند

در پايان پژوهش . ي پژوهش انصراف دهندنكنند يا در هر مرحله كه بخواهند، مختارند از ادامه

.نيز افراد گروه گواه به مدت پنج جلسه تحت مداخله گروهي قرار گرفتند

روش اجرا

2002ريپلي و ورثينگتـون،   (روش مداخله گروهي مبتني بر بخشش بر اساس دستورالعمل          

بود و پژوهشگر پس از متناسب سازي آن بـا شـرايط     ) 1389پور و همكاران،  به نقل از حميدي   

كيد بر احاديث و روايات اسـالمي، فرمـت جلـسات را تهيـه و بـر روي گـروه                    أفرهنگي و با ت   

دت ي آموزشي به م    جلسه 5آموزش مبتني بر بخشش به صورت گروهي در         . آزمايش اجرا شد  

گـر   مشاور به عنوان تسهيل    ،در طي دوره  . گروه آزمايش اجرا شد   هاي   ساعت براي آزمودني   15

ه بـازخورد، بيـان     يـ ني ماننـد، تعامـل ميـان اعـضا و ارا          عمل كرد و به اصول اوليه گـروه درمـا         

جلسه نيز تكليفي مـرتبط بـا آن        در پايان هر  . كيد كرد أاحساسات نسبت به يكديگر و حمايت ت      

:باشد ميروش كار به تفكيك جلسات به شرح زير. شدي مارايه

 آشنايي، معارفه، تشريح اهداف و قوانين گروه، بيان احساسات منفي و رنجـش              جلسه اول 

. ديگرانهاي تخليه هيجاني و توجه به انرژي تلف شده براي بدي: هدف. از ديگران

گروه، درك نيازها،  دريافت بازخورد از جلسه قبل، مرور تكاليف اعضاي جلسه دوم

.افزايش توانايي همدلي:هدف. ه تكليفيها، داليل رفتاري ديگران و اراانگيزش

كه هايي  دريافت بازخورد از جلسه قبل، مرور تكاليف اعضاي گروه، بيان بديجلسه سوم

افزايش تواضع و درك اين موضوع :هدف. ه تكليفياند و اراها در حق ديگران نمودهآزمودني

. در حق ديگران بدي نموده و بخشيده شده و يا انتظار بخشش داشته استهايي و هم زمانكه ا
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 دريافت بازخورد از جلسه قبل، مرور تكاليف اعضاي گروه، كنار گذاشتن جلسه چهارم

.طلب بخشش و ابراز آشكار بخشش:هدف. ه تكليفيجويي و ابراز بخشش، اراكينه و انتقام

ورد از جلسه قبل، مرور تكاليف اعضاي گروه، نگهداري و  دريافت بازخجلسه پنجم

.آيندههاي قرارداد افراد با خود براي مواجهه با موقعيت: هدف. قرارداد

ابزار سنجش

مقيـاس بهزيـستي روانـشناختي را       :  تجديدنظر شده  1پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف   

هـاي  ش اسـت ولـي در بررسـي    پرسـ 120 طراحي نمود، فرم اصلي داراي  1980ريف در سال    

در ايـن پـژوهش بـر پايـه       . الي نيز پيشنهاد شـده اسـت      ؤ س 18،  84،54كوتاهتر  هاي  بعدي فرم 

مقيـاس بهزيـستي    . الي آن بـه كـار بـرده شـد         ؤ س 84به پژوهشگران فرم    ) 1995(پيشنهاد ريف 

نـدگي  رابطه مثبت با ديگران، خودمختـاري، ز       خرده مقياس پذيرش خود،    6روانشناختي داراي   

 پرسـش   14الي هـر عامـل داراي       ؤ س 84در فرم   .هدفمند، رشد شخصي، تسلط بر محيط است      

ها را خوانده و نظر خـود را بـر     شود پرسش است و طي اجرا از شركت كنندگان درخواست مي        

بـراي هـر پرسـش     . گانه كامالً مخالف تا كامالً موافق عالمت بزند       ششهاي  روي يكي از گزينه   

 باالتر بيانگر بهزيـستي روانـشناختي بهتـر         ينمره. شود مي شش اختصاص داده  يك تا   هاي  نمره

همساني دروني مقيـاس بـر      . ، اين مقياس را هنجاريابي نمودند     )1387(بياني و همكاران  . است

 گـزارش   82/0 و پايايي آزمـون بـه روش آلفـاي كرونبـاخ             89/0حسب روش تصنيف، برابر با      

.گرديد

هايافته

بهزيستي روانـشناختي را در دو   هاي  اي توصيفي مربوط به خرده مقياس     ه شاخص 1جدول  

1همان گونه كه مندرجات جدول      .دهدگروه آزمايشي و گواه، در مرحله پيش آزمون نشان مي         

و در  55دهد ميانگين روابط مثبت قبل از اجراي مداخله درمـاني در گـروه آزمايـشي              نشان مي 

و 9/48و در گـروه گـواه     4/50اري در گـروه آزمايـشي      و ميـانگين خودمختـ     3/54گروه گواه 

1-  Ryff,s psychological well being scale
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چنين ميانگين  باشد، هم  مي 52و در گروه گواه   9/54ميانگين تسلط بر محيط در گروه آزمايشي      

و ميانگين زندگي هدفمند در گروه    6/51و در گروه گواه   3/58رشد شخصي در گروه آزمايش    

و در گـروه    56رش خود در گـروه آزمـايش      ، ميانگين پذي  7/49و در گروه گواه     7/56آزمايش

.باشدمي8/48گواه

هاي پژوهش در دو گروه آزمايشي و گواه در مرحله پيش آزمونهاي توصيفي متغيرشاخص. 1جدول 

انحراف معيارميانگيننوع متغيرگروه
557/10روابط مثبت
4/5015/9خودمختاري
9/544/16تسلط بر محيط
3/5895/14رشد شخصي
7/5614/13زندگي هدفمند
5617/11پذيرش خود

آزمايشي
20تعداد

3/3316/50نمره كل
3/5451/6روابط مثبت
9/4885/7خودمختاري
5203/6تسلط بر محيط
6/5108/5رشد شخصي
7/4908/8زندگي هدفمند

8/4867/6پذيرش خود

گواه
20تعداد

05/395/31نمره كل

بهزيـستي روانـشناختي در دو      هـاي   هاي توصيفي مربوط به خرده مقياس      شاخص 2جدول  

.دهدگروه آزمايشي و گواه در پس آزمون را نشان مي

دهـد ميـانگين روابـط مثبـت پـس از اجـراي             نشان مـي   2همان گونه كه مندرجات جدول      

و ميانگين خودمختاري در گـروه  7/52 و در گروه گواه 5/59مداخله درماني در گروه آزمايشي  

 و در 5/58 و ميانگين تسلط بر محيط در گـروه آزمايـشي   3/50 و در گروه گواه 6/54آزمايشي  

 و در گـروه  3/62چنين ميانگين رشد شخصي در گـروه آزمـايش        باشد، هم  مي 3/51گروه گواه   

، ميانگين 7/51اه   و در گروه گو    20/56 و ميانگين زندگي هدفمند در گروه آزمايش         10/51گواه  

.باشد مي9/46 و در گروه گواه 51پذيرش خود در گروه آزمايش 
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هاي پژوهش در دو گروه آزمايشي و گواه در پس آزمونهاي توصيفي متغيرشاخص. 2جدول 

انحراف معيارميانگيننوع متغيرگروه
5/5913/7روابط مثبت
6/5427/8خودمختاري

5/5819/8بر محيطتسلط 
3/6291/9رشد شخصي
20/5667/8زندگي هدفمند
5164/17پذيرش خود

آزمايشي
20تعداد

3474/38نمره كل
7/5270/7روابط مثبت
3/5049/8خودمختاري
3/5132/4تسلط بر محيط
10/5132/5رشد شخصي
7/5149/8زندگي هدفمند

9/4699/4پذيرش خود

گواه
20تعداد

3049/31نمره كل

هـاي پـژوهش در دو   هاي توصيفي تفاوت بين نمره پيش آزمون و پس آزمون متغيـر           شاخص. 3جدول  

گروه آزمايشي و گواه

انحراف معيارميانگيننوع متغيرگروه
80/2471/14روابط مثبت
20/426/5خودمختاري
60/358/12تسلط بر محيط
20/1430/11رشد شخصي
61/7-50/0زندگي هدفمند
58/15-5پذيرش خود

آزمايشي
20تعداد

8/156/35نمره كل
70/047/12روابط مثبت
40/191/6خودمختاري
40/7-70/0تسلط بر محيط
80/6-50/0رشد شخصي
261/8زندگي هدفمند
74/9-90/1پذيرش خود

گواه
20تعداد

6/15/44نمره كل



25هازان و همسران آناثربخشي مداخله گروهي مبتني بر بخشش بر بهزيستي روانشناختي جانبا

هـاي   ميانگين، انحراف معيـار دو گـروه آزمايـشي و گـواه را در خـرده مقيـاس           3جدول  

هـاي هـر فـرد در    ها پس از تحليل اخـتالف نمـره    اين داده . دهدبهزيستي روانشناختي نشان مي   

جهـت  (پيش آزمون و پس آزمون، از طريق كم كردن نمره پس آزمون از نمره پيش آزمون وي                

.به دست آمده است) حراف معيارمحاسبه ميانگين و ان

هـاي  داري تفـاوت بـين نمـره    هـا و تعيـين معنـي      در پژوهش حاضر جهت آزمون فرضيه     

وابسته از روش تجزيـه و تحليـل واريـانس چنـد متغيـري              هاي آزمايشي و گواه در متغير     گروه

)MANOVA (هاي پس آزمون از پيش آزمون استفاده شدبر روي تفاضل نمره .

هاي پيش آزمون  بر روي ميانگين تفاوت نمره MANOVAتايج حاصل از تجزيه و تحليل       ن. 4جدول  

.بهزيستي روانشناختي در  گروه آزمايش و گواههاي و پس آزمون خرده مقياس

Fمقدارنام آزمون
df
فرضيه

df
خطا

سطح
داريمعني

توان
آماري

173/007/6613003/077/0اثر پياليي
226/007/6613003/078/0المبداي ويلكز
380/207/6613003/079/0اثر هتلينگ

480/207/6613003/078/0بزرگترين ريشه روي

هـاي وابـسته    دهد كه بين گروه آزمايش و گواه از لحاظ متغير          نشان مي  4مندرجات جدول   

يـان داشـت كـه در       توان ب بر اين اساس مي   . داري وجود دارد   تفاوت معني  P>003/0در سطح   

تـوان آمـاري نيـز در    . داري وجـود دارد وابسته بين دو گروه تفاوت معنـي      ي تفاضل متغير  نمره

يعنـي ميـزان دقـت ايـن تحليـل در كـشف       . دسـت آمـده اسـت   ه  بـ 78/0المبداي ويلكز برابر  

. توان آماري باال نمايانگر كفايت حجـم نمونـه اسـت          .  درصد بوده است   78دار  هاي معنا تفاوت

 بـر روي    MANOVAجهت پي بردن به اين تفـاوت تحليـل واريـانس يـك راهـه در مـتن                   

5ها در جـدول     هاي تفاضل پس آزمون از پيش آزمون انجام گرفت كه نتايج حاصل از آن             نمره

.درج شده است

1-  Pillai's Trace
2-  Wilk's Lambda
3-  Hotelling's Trace
4-  Roy's Largest Root
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 بـر روي ميـانگين تفـاوت     MANOVAنتايج حاصل از تحليل واريانس يك راهه در متن          .5جدول  

بهزيستي روانشناختي پيش آزمون و پس آزمون  گروه آزمايش و گواههايخرده مقياس

متغير 
وابسته

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

ميانگين 
Fمجذورات

سطح 
)P(داري معني

05/2904105/290461/15001/0روابط مثبت
20/39120/3903/132/0خودمختاري
45/92145/9286/036/0تسلط بر محيط

45/1080145/108041/12002/0شد شخصير
25/31125/3147/050/0زندگي هدفمند
05/48105/4828/060/0پذيرش خود

روابط هاي آزمايش و گواه در خرده مقياسهاي ، بين گروه5با توجه به مندرجات جدول 

اين .  دارددار وجودتفاوت معني) P>002/0(و رشد شخصي ) P>001/0(مثبت با ديگران

بدان معني است كه مداخله مبتني بر بخشش توانسته ميزان بهزيستي روانشناختي جانبازان و 

روابط مثبت با ديگران و رشد هاي همسران آنها را در مرحله پس آزمون در خرده مقياس

. شخصي افزايش دهد

گيريبحث و نتيجه

ها ثير آموزشأ را تا حدودي تحت تزندگيهاي مقابله و برخورد با استرسهاي افراد شيوه

آموزند و از همان آغاز كودكي در كنار والدين با مشاهده الگوهاي مقابله  ميتربيتيهاي و شيوه

عالوه بر اين . گيرند مياز رفتارهاي والدين الگو برداري كرده و در زندگي خود به كار

شناختي ر كل بهزيستي روانتواند كيفيت زندگي، شادي، نشاط و د ميجسمانيهاي بيماري

افزايد  ميشناختي حس خودكارآمدي را در بيمارانبنابراين مداخالت روان. كاهش دهدافراد را

هايشان بهبود بخشيده، ها و كنترل آشفتگيو بدين طريق ظرفيت آنان را براي مقابله با استرس

. كند ميبه تقويت حس خود مديريتي در بيماران كمك

شناختي جانبازان در دسترس است و بر اين ندكي در مورد بهزيستي رواناهاي پژوهش

. شناختي اين افراد و همسرانشان بوداساس محقق به دنبال بررسي وضعيت بهزيستي روان

تواند بر هاي پژوهش حاضر حاكي از آن بود كه مداخله گروهي مبتني بر بخشش مييافته
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هاي توسيانت و اين نتيجه با يافته. ثر باشدؤ آنها مبهزيستي روانشناختي جانبازان و همسران

، فريدبرگ و همكاران)2001(، بري و ورثينگتون )2011(، باهارودين و همكاران )2005(وب

.همخواني دارد) 2003(، كاريمانز و همكاران)2005(

ر نتايج اين پژوهش همچنين، نشان دهنده اين بود كه، ميانگين نمرات در گروه آزمايش د

زير مقياس پذيرش خود در مرحله پس آزمون افزايش داشته است ولي اين افزايش به سطح 

اي در تبيين احتمالي اين نتايج ميتوان گفت كه پذيرش خود، سازه. معناداري نرسيده است

اين متعدد فرهنگي اجتماعي خانوادگي در آن نقش دارد و شايدهاي زمينهاست كه عوامل و

از ديگر نتايج پژوهش اين . يي براي رسيدن به پذيرش خود باالتر، كافي نباشدمداخالت به تنها

تواند بر رابطه مثبت با ديگران در جانبازان و بود كه مداخله گروهي مبتني بر بخشش مي

و )2004(كاريمانز و ون النگهاي نتايج اين پژوهش با پژوهش. ثر باشدؤهمسران آنها م

.مخواني دارده) 2006(تسانگ و همكاران

اختصاصي خود كه فراتر از هاي بايد گفت ماهيت آموزش گروهي به سبب پويايي

تر و پايدارتري بر افراد بر جاي ثيرات وسيعأباشد، تجلسات آموزشي و يا درمان فردي مي

ثيرات به واسطه ماهيت تعاملي، ايجاد سيستم حمايت گروهي از افراد در أاين ت. گذاردمي

شكل و مسئله مشتركي وجود دارد، ايجاد حس انسجام گروهي، تقويت زمينه شرايطي كه م

عملي گروه نظير هاي همدلي و درك متقابل افراد از جانب اعضاي گروه، مشاركت در فعاليت

ايجاد حس ارزشمندي، افزايش اعتماد به نفس و ارائه راه حل از جانب افراد ديگر به دليل 

، ارائه تجارب شخصي براي ساير اعضاي گروه ميسر شرايط مشترك و به صورت متقابل

در جريان اين تعامالت است كه فرد عالوه بر آن كه بر روي توانايي خود در مواجهه . شودمي

به . دهدشود، در ساير ابعاد مثبت وجودي خود نيز بهبودي نشان ميبا مشكالت متمركز مي

شود و در محورهاي اي ديده ميحظهاي كه در محور رشد شخصي نيز  تفاوت قابل مالگونه

.شودرش خود نيز بهبودي ديده ميخودمختاري، رشد شخصي، تسلط بر محيط و پذي

عاطفي مثبت نه تنها هاي كند كه چگونه تجربهنظريه گسترش دهنده و سازنده تبيين مي

ي بسيار. كننددهند بلكه به رشد و تكامل شخصي نيز كمك ميسالمت شخصي را عالمت مي

سازند، به طوري اي افراد را محدود ميمنفي مانند اضطراب و خشم، عمل لحظههاي از هيجان

.  شوند تا به شيوه خاص حفاظت از خود عمل كنندكه آنان آماده مي
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را براي هايي دهند كه فرصتاي را گسترش ميمثبت، عمل لحظههاي در مقابل هيجان

 خود زمينه را براي رشد شخصي و يورند كه به نوبهآساختن منابع شخصي پايدار فراهم مي

.سازند شناخت و اقدام، مهيا ميمثبت يا سازشي از هيجان،هاي دگرگوني با ايجاد پيچ و تاب

اي اجتماعي و شود كه شخص به شيوهبراي مثال، روابط مثبت با ديگران باعث مي

اعي را نيرومند سازد و از راه خالقيت حمايت اجتمهاي خردمندانه رفتار كند و از اين راه شبكه

حمايت اجتماعي فزاينده، بازده نسبتاً . به توليد مشكل گشايي خالق در زندگي روزانه بينجامد

يتواند به تحول و رشد شخصي كمك كند و اين امر به نوبهپايدار از شادماني است كه مي

.شودتر منجر ميمثبتهاي خود به هيجان

هاي رواني به تواند عالوه بر پرداختن به بيماري ميشناسيان داد كه روانها نشاين يافته

 و رواني و همچنين ارتقاي بهزيستي روانشناختي افراد نيز توجه كند و آنها را سالمتي جسمي

از طرف ديگر ).2002، 1فردريكسون(زندگي روزمره توانمند گرداندهاي در مواجهه با استرس

شناختي اقدام ناسان بايد در حوزه سالمت جسماني و ارتقاء بهزيستي روانشنشان داد كه روان

انساني و راهكارهاي تقويت آن از رهگذر توجه به ابعاد هاي اي به توانمنديكنند و توجه ويژه

ثير و تداوم أآوردهاي جديدي را در راستاي تاين نتايج دست.مثبت وجودي انسان داشته باشند

در هاي هي مبتني بر بخشش در افزايش بهزيستي روانشناختي گروهاثربخشي آموزش گرو

.دهدمعرض خطر ارائه مي

1- Frederikson
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