
Psychology of Exceptional Individuals  
Vol. 11, No.41, Spring 2021 
Jpe.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/JPE.2021.55869.2228 

  

IS
SN

: 
24

7
6

/6
4
7X

   
   

   
   

eI
SS

N
: 
22

52
-0
0
31

   
   

   
   

   
   

   
   

R
ec

ei
ve

d
: 
20

2
0

/ 
10

/0
5

   
   

   
   

   
A

cc
ep

te
d

: 
20

2
1/
03

/0
6

   
   

   
  

   
   

O
ri

gi
n

al
 R

es
ea

rc
h

   
 

Evaluation of the Effectiveness of Forgiveness Program 

on Anger Management Skills of Delinquent Adolescents 

in Tehran 

 

Sakine Pourtaleb  

Master of Psychology and Education of 

Exceptional Children, Faculty of 

Psychology and Educational Sciences, 

University of Tehran, Tehran, Iran. 

  

Bagher Ghobari Bonab  

Professor Department of Psychology and 

Education of Exceptional Children, Faculty 
of Psychology and Educational Sciences, 

University of Tehran, Tehran, Iran. 
  

 

Sogand Ghasemzadeh  

Assistant Professor, Department of 

Psychology and Education of exceptional 

children , Faculty of Psychology and 
Education, University of Tehran, Tehran, 

Iran 

 

Hamed Babakri  
Master of Preschool Education, University 

of Social Welfare and Rehabilitation 

Sciences, Tehran, Iran. 

 

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 pretest-

posttest 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. 

Keywords: Forgiveness, Curriculum, Anger, Delinquency, Adolescent. 
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بر مهارت کنترل خشم  گریبخشایش یبرنامه یاثربخش یبررس

 نوجوانان بزهکار شهر تهران

 

  پورطالب نهیسک
شناسی رواندانشکدة  ،یو آموزش کودکان استثنائشناسی روانارشد  یکارشناس

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یتیو علوم ترب
  

 

  بناب یباقر غبار
و شناسی رواندانشکدة  ،یو آموزش کودکان استثنائشناسی رواناستاد گروه 

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یتیعلوم ترب
  

 

  سوگند قاسم زاده
و شناسی رواندانشکدة  ،یو آموزش کودکان استثنائشناسی روانگروه  اریاستاد

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یتیعلوم ترب
 

  یحامد بابکر
 ،یو توان بخش یستیدانشگاه علوم بهز ،یدبستان شیارشد آموزش پ یکارشناس

 .رانیتهران، ا
 

 چکیده
به دنبال آن در ارتقای مدیریت خشم و  گریبخشایشی منظور بررسی اثربخشی برنامهپژوهش حاضر به

ی کاهش مشکالت خشم نوجوانان مقیم کانون اصالح و تربیت تهران انجام شد. این پژوهش یک مطالعه

نوجوان با مشکالت  30بود. در این پژوهش  گواهآزمون و گروه پس -آزمون نیمه آزمایشی با طرح پیش

صورت تصادفی در دو ها بهانتخاب شدند. آزمودنی صورت داوطلبرفتاری مقیم کانون اصالح و تربیت به 

ای در جلسات آموزش دقیقه 120ی جلسه 16قرار گرفتند. گروه آزمایش طی  گواهگروه آزمایش و 

ها در این آوری دادهآموزشی داده نشد. ابزار جمع گواه که به گروهشرکت کردند، درحالی گریبخشایش

آمده با روش کوواریانس دستبود و اطالعات به 2 اسپیلبرگر حالت –ی خشم صفت پژوهش پرسشنامه

ی ها نشان داد که آموزش برنامهتحلیل شد. یافته SPSS افزارنرم 23ی تک متغیره و با استفاده از نسخه

لذا ( p<0/05داری بر مهارت کنترل خشم نوجوانان با مشکالت رفتاری دارد )اثر معنی گریبخشایش

آموزش این برنامه با نتایج مثبت و مؤثری بر کنترل و مدیریت خشم گروه آزمایش همراه بوده و توجه به 
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از جمله مشکالت مربوط به عدم توانایی در کاهش مشکالت رفتاری نوجوانان  گریبخشایشهای برنامه

 .ای داردضروری است و اهمیت ویژهل خشم کنتر

   .نوجوان ،یخشم، بزهکار ،یآموزش یبرنامه ،گریبخشایش :هاواژهکلید
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 مقدمه
عنوان پلی بین شود و این مرحله بهبسیاری از تعاریف نوجوانی شامل کلمه انتقال می

بیشتر از خود آن شود و به قبل و بعد از نوجوانی سالی در نظر گرفته میکودکی و بزرگ

دهد (. بررسی وضعیت نوجوانان و جوانان کشورمان نشان می2003، 1شود )سیمتأکید می

ای هایی دارند که در زندگی به آنان کمک کند تا به نحو بهینهکه اکثر آنان نیاز به مهارت

برای سازگاری  نوجوانان هایی کهبا محیط اجتماعی و بافت زندگی سازگار شوند. مهارت

های گوناگونی . نوجوانان استرسهستندمتعدد و متنوع ند ها نیاز دارو زندگی روزانه به آن

کنند که در زمان انتقال آنان از یک مرحله رشد به مرحله دیگر را در زندگی تجربه می

تنی، عدم سازگاری اجتماعی، ها موجب مشکالت روانشود. این استرسایجاد می

نوجوانان با مشکالت خشم ممکن است  گردند.خشم و ناراحتی نوجوانان می ،2بزهکاری

با مشکالت  از نوجوانان ٪37ی امطالعهی با مشکالت مختلف داشته باشند. طی هاخانواده

 تجربه را غفلت فقط ٪30اند، استفاده جسمی را تجربه کردهسوء و غفلت مورد دو خشم هر

)کانگ، چانگ، زانگ و همکاران،  اندجسمی بوده د آزارمور فقط نیز ٪9 واند کرده

ی هاانیطغالگوی  متحدهاالتیا ساالنبزرگاز  ٪8از نوجوانان و  ٪17حدود  .(2021

. چنین افرادی بسیار تهاجمی کنندیمسال گزارش  1مکرر پرخاشگرانه را حداقل در عرض 

و تکانشی هستند و احتمال حمله به شریک زندگی صمیمی، حمل و استفاده از اسلحه و 

ی دیگر برای تهدید دیگران و دستگیری توسط نیروی انتظامی وجود دارد. تعداد هاسالح

حبت ی بهداشتی در مورد این رفتار صهامراقبت دهندگانارائهکمی از افراد پرخاشگر با 

(. در 2020)کوکارو و لی،  رندیگیمو افراد کمی تحت درمان پرخاشگری قرار  کنندیم

را  در کشور، شیوع پرخاشگری در بین نوجوانان گرفتهانجاماین خصوص نتایج مطالعات 

ی شیوع باالی پرخاشگری دهندهنشان. این مطالعات انددادهدرصد گزارش  50تا  20بین 

)مطلق، احمدی،  سازدیمو ضرورت توجه با این مسئله را روشن  باشدیمدر بین نوجوانان 

 دیگری به جسمی آسیب شامل پرخاشگری مختلف (. انواع1392جلیلیان و همکاران، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Sim 

2. crime 
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 کردن، کتک زدن، اذیت لگدزدن، گاز گرفتن، زدن، ضربه مانند فیزیکی پرخاشگری)

فریاد زدن،  مانند کالمی تجاوز) گفتاری کلمات با دیگران به رساندن آسیب ،(تیراندازی

 طریق از دیگران دوستی یا به اعتبار رساندن آسیب یا (لقب دادن فحش دادن، جیغ زدن،

شود )جیمنز و می( پرخاشگری ارتباطی مثال،عنوانبه) دیجیتالی یا و شفاهی صورتبه آنچه

 نوجوانان در پرخاشگری و بزهکارانه رفتار سطح بین دارییمعن ارتباط (.2017، 1استیونز

 میان در یضداجتماع و غیرقانونی رفتارهای که است عاملیشده . مشخصدارد وجود

 جسمی پرخاشگریصورت به که است پرخاشگری کند،یم بینییششدت پبه را نوجوانان

آموزان در روابط . همچنین دانش(2020، 2شود )جورزایک و الالکیم داده نشان

شوند و این برخوردهای ناعادالنه ای ناعادالنه دیگران مواجه میاجتماعی با برخورده

که نتوانند خشم ناشی از برخورد ناعادالنه را گردد. درصورتیموجب رنجش آنان می

گردد و انرژی روانی ایشان را هدر می 3مدیریت کنند، خشم آنان تبدیل به خصومت

از بار خشم و خصومت و ارتقای دهد. لذا آموزش بخشایشگری برای آزادی نوجوانان می

 احتماالا (. 1395روابط بین فردی و تأمین سالمت جسمی و روانی الزم است )غباری بناب، 

روابط  دست دادن از بخشش. دارد وجود موقعیتی هر برای بهینه بخشش سطحی از خشم و

از  سطحی بنابراین؛ شودیم آینده در یبرداربهره باعث و کندیم جلوگیری بین فردی

 برای ی مختلفهاتیموقع، در (2008) بارکلی نظر طبق .وجود دارد بخشش خشم سالم و

 لیوتحلهیتجز فرد، یهایژگیو به توجه با انسان مغز بخشش، و خشم احساس ایجاد

 ممکن است هالیتحل این از یکی در ارزیابی، این انجام هنگام .دهدیم انجام را سودآوری

 اگر اما ،دیآیبه وجود م بهینه سطح کرد، متعادل را خطاها این بتوان اگر .دهد رخ خطایی

با توجه به این مسئله که (. 2021)بینگول،  شودیم فقط خشم و انتقام ایجاد نباشد، چنین

طور طبیعی کاهش نخواهند یافت، توجه به مداخله بهنگام و های منفی خشم اغلب بهنشانه

ها اهمیت بسیاری دارند ها در جهت کاهش عالئم و آسیبموقع این اختاللاقدام درمانی به
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لقی آموزان، مشکل جدی ت(. در سراسر جهان خشم و عصبانیت دانش1393زاده، )قاسم

و  شود که امروزه به یک معضل بزرگ تبدیل شده است و اثرات نامطلوبمی

آموزان دارد. انکارناپذیری در روابط بین فردی، الگوهای رفتاری و عملکرد تحصیلی دانش

آموزانی که به علت ناتوانی در بخشیدن دیگران مسائل بین فردی را تبدیل به دانش

کنند و آموزان دیگر در مدرسه خالی میر سر دانشکنند، عصبانیت خود را بخصومت می

یابد )غباری از این طریق رفتارهای پرخاشگرانه و بزهکارانه در محیط مدرسه گسترش می

عنوان الف، بهی رنجیدن است، مکهای رایج به تجربه(. بخشش یکی از پاسخ1395بناب، 

نسبت به فرد خطاکار کاهش داده ی اجتناب و انتقام را یک پاسخ مفید به رنجش که انگیزه

کند دهد بخشایشگری را پیشنهاد میتری را نسبت به او ترویج میهای خیرخواهانهو انگیزه

کند: رسد بخشش حداقل در دو سطح عمل می(. به نظر می2017، 1)ورتینگتون و کدن

(. 2013تصمیم شناختی برای بخشیدن و رهایی عاطفی از احساسات منفی )ورتینگتون، 

دهد، های بین فردی و احساسات مضر خشم مداوم را کاهش میبخشایشگری استرس

 د.کنسالمت عمومی بیشتر نزدیک میآور نیست که بخشایشگری فرد را بهتعجب

سازی شده است؛ ابعاد منفی بخشایشگری هم در ابعاد منفی و هم در ابعاد مثبت مفهوم

جویانه ها و رفتارهای تالفیب، احساسمرتبط است با غالب شدن رنجش، خشم، اجتنا

نسبت به خاطی، دلخوری و ناخشنودی و بعد مثبت بخشایشگری شامل حالت انگیزشی 

شود تر شدن افراد نسبت به همدیگر میخیرخواهانه نسبت به فرد خاطی که باعث نزدیک

از  ای بخشایشگری را تحت عنوان ایجاد ادراکی جدید(. در بعد مداخله2014)سوتون، 

عمل خطا و فرد خطاکار، طوری که وقایع منفی به هیجانات مثبت یا حالت عادی تبدیل 

رسد بخشش حداقل در دو (. به نظر می2003اند )تامپسون و اشنایدر، شود تعریف کرده

کند: تصمیم شناختی برای بخشیدن و رهایی عاطفی از احساسات منفی سطح عمل می

کند. در مدل بخشایشگری خود چهار مرحله را بیان می (. انرایت در2007)ورتینگتون، 

ها را برای کمک به قربانیان ای از پرسشانرایت مجموعه "کشف خشم خود،"مرحله اول 
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مرحله  "گیری برای بخششتصمیم"کند تا منبع و اثرات خشم خود را بشناسند. ارائه می

ای است سوی آیندهته و بههای گذشدوم است که شامل مراحل برای کنار آمدن با آسیب

گیرند مراحل اقدام گرا را که با عفو مشخص شده است. در مرحله سوم، قربانیان یاد می

کشف و رهایی از "یاد بگیرند. در نهایت، در مرحله چهار  "کار بر روی بخشش"برای 

با  کند تا بینش به منافع عفو را رشد دهند،، انرایت به قربانیان کمک می"زندان عاطفی

عنوان کلیدی برای باز کردن قفل زندان است که در آن مردم توسط دیدن اینکه بخشش به

شهر  (. در2010، 1بورگساند )شدهچهار دیوار نبخشیدن، تلخی، خشم و نفرت محاصره

های بخشایشگری ایرلند شمالی نیز مشاهده شده است که به دنبال آموزش برنامه بلفاست

هایشان، آموزان نسبت به همکالسیفروکش کردن خشم دانش توسط معلمان، عالوه بر

 ها بهبود یافتآموزان به لحاظ عاطفی، به ثبات رسیدند و روابط بین فردی آندانش

 (.2007، 2)انرایت، نوتسون، باسکین و همکاران
( آموزش مبتنی بر عفو و بخشش مدرسه محور در مدیریت صفت 2002) 3امباروگ

یه را موردبررسی قرار داده است که آیا تجربه بخشش در ارتباط با خشم در نوجوانی اول

گذارد و اینکه برای کنترل خشم و کلی کودک تأثیر می 4آورییک رویداد بد روی تاب

افزایش  ،تواند مؤثر باشد. نتایجزا بخشایشگری تا چه اندازه میمقابله با حوادث استرس

ینه زم ( در2007تر و همکاران )ناتسون، هولکنند. انرایت، بخشایشگری را گزارش می

ای برای افزایش آموزش بخشش به کودکان با زمینة خشونت و فقر، یک مدل چهار مرحله

بخشش ایجاد کردند. این مدل درمانی برای کاهش اضطراب و افسردگی و بهبود امید و 

ین مدل همچنین شده نشان داده شده است. اهای تصادفی کنترلنفس در آزمایشاعتمادبه

به برنامه درسی کالسی برای آموزش بخشایشگری تعمیم داده شده است. کودکان در 

طور تصادفی برای دریافت این برنامه درسی انتخاب شدند که کاهش های درس بهکالس

( 2002وایت )در پژوهش را نشان دادند.  گواههای ای در خشم نسبت به کالسمالحظهقابل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Burgess 

2. Knutson, Holter, Baskin, & Knutson 

3. Maria E. Gambaro 

4. resilient 
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داری در مداخالت بخشش در محیط درمانی باعث کاهش معنی شده است کهمشخص

طور خالصه، شود. بهفعالی نمیبیشنارسایی توجه / آموزان با تشخیص میزان خشم دانش

های بخشایشگری صورت مطالعات بسیاری در سایر نقاط جهان در زمینة آموزش برنامه

ها بوده است )انرایت و زشبر مؤثر بودن این آموها گواه گرفته است که نتایج آن

پرداز بزرگ، در تبیین فرایندهای شناسان نظریهرسد روان(. به نظر می2007همکاران، 

شده است کمتر روانی، ازآنجاکه اصطالح بخشایشگری اساساا از بافت دینی گرفته

د تا انهای دیگری خواستهصورت غیرمستقیم با سازهاند و بهصورت مستقیم به آن پرداختهبه

سازه  1990تا  1920های حدی این فرایند روانی را تبیین کنند؛ برای نمونه در بین سال

شود ولی مفاهیمی از قبیل احساس های روان تحلیل گران دیده نمیبخشایشگری در نوشته

شدن که مرتبط با  های روانی و نیاز به تنبیه کردن و تنبیهگناه، شرم، خشم، ناکامی، آسیب

گران آمده است )نعمتی، وفور در ادبیات پژوهشی روان تحلیلی است بهبخشایشگر

1396.) 

ی خشم چه در کودکی و دهد که تجربهسال گذشته نشان می 60مروری بر مطالعات 

چه در نوجوانی با مشکالتی همچون طرد از سوی همساالن، سازگاری ضعیف در مدرسه، 

های مربوط به میزان باالتری از ارجاعهای حل مسئله و ترک تحصیل، مشکل در مهارت

شناسان مشکالت روانی ارتباط دارد. بسیاری از پژوهشگران، متخصصان بالینی و روان

های مدیریت هیجانی به کودکان و نوجوانان را مورد تأکید تربیتی اهمیت آموختن مهارت

و اثرات منفی  (. مشکالت مرتبط با خشم1395اند )عسگری، علیزاده و کاظمی، قرار داده

های خانوادگی، بین فردی، آن بر سالمت جسمی و روانی، ارتباطات اجتماعی و تعارض

نفس پایین و با توجه به منفی و اعتمادبه یشغلی، ارزیابی منفی دیگران از فرد، خود پنداره

اینکه وجود مشکل هیجانی ازجمله خشم در نوجوانان و دانش آموزان موجب افت 

های اجتماعی و احساس ناامنی در محیط مدرسه را به دنبال دارد ارائه زگاریتحصیلی، ناسا

گونه نوجوانان نیاز است تا بتوانند خشم خود را کنترل برنامه آموزشی مناسب برای این

ها تأمین شود. لذا هدف این پژوهش تعیین تأثیر کنند و احساس امنیت و شایستگی آن
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و به دنبال آن کاهش مشکالت  خشم رتقای مدیریتابخشش بر آموزش و ارتقای مهارت 

 در نوجوانان مقیم کانون اصالح و تربیت تهران بود. خشم

 روش
 حالت –ی خشم صفت روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود و از طریق اجرای پرسشنامه

روش نیمه  در .شد اقدام خشم مشکالت دارای نوجوانان شناسایی جهت 2 اسپیلبرگر

 آماری یندارد در این پژوهش نیز جامعه وجودآزمایشی امکان انتخاب تصادفی افراد 

 167) تهران شهر تربیت و اصالح کانون مقیم پسر سال 18 تا 15 نوجوانان تمامی مدنظر،

، مبنای ندانتخاب شد واجد شرایطنوجوان  30است. تعداد  1398در تابستان سال  نفر(

ماه برای هر نوجوان بود  4انتخاب حجم نمونه در این پژوهش داشتن حداقل محکومیت 

قرار گرفتند. همتاسازی  گواهنفر در گروه  15نفر در گروه آزمایش و  15که از این میان 

 ازجملهیی هاجرمسعی شد با عنوان قرار دادن دو گروه بر اساس نوع جرم نوجوانان بود. 

عوا و درگیری، مصرف و فروش مواد افراد در دو گروه همتا شوند. دزدی، قتل، د

سال، عدم دریافت  18تا  15، سن پژوهش شده در اینهای ورود در نظر گرفتهمالک

ی نامهکننده به مشارکت بر اساس رضایتمندی شرکتآموزش مشابه درگذشته، عالقه

ی ز دو جلسه، عدم تمایل به ادامههای خروج افراد نیز شامل، غیبت بیش اکتبی بود. مالک

از مالحظات اخالقی پژوهش  ی محکومیت نوجوان در مرکز بود.مشارکت و اتمام دوره

کنندگان برای شرکت در به مواردی ازجمله، جلب رضایت شرکت توانیحاضر م

کنندگان در صورت عدم ترک جلسات آموزشی توسط تمامی شرکت یپژوهش، اجازه

 گواهگری برای گروه  بخشایش یآموزش برنامه یو اجرای دو جلسه تمایل به همکاری

 اشاره کرد.
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 ابزار پژوهش

توسط اسپیلبرگر  1988در سال  (: نسخه اصلی پرسشنامه1999) 1پرسشنامه خشم اسپیلبرگر

های مربوط به حالت خشم، صفت ماده بود که اندازه 44و همکاران انتشار یافت و شامل 

این فرم تجدیدنظر شده  1999داد. ده سال بعد در سال خشم و بیان خشم را به دست می

رل خشم های مفید و مختصر از تجربه، بیان و کنتپرسشنامه منتشر شد. نسخه نهایی اندازه

مقیاس خشم است که یک اندازه  4شامل  2اسپیلبرگر ای ماده 57پرسشنامه  کند.فراهم می

گذاری عینی است؛ کند. اجرای پرسشنامه آسان و نمرهکلی از بیان و کنترل خشم فراهم می

گذاری و تفسیر نتایج آن نیازمند اجرا است و نمرهسال به باال قابل 15برای سنین 

های تربیتی پزشکی و یا آزمونشناسی، روانهای روانز تخصص در زمینهبرخورداری ا

یا باالتر  %84های ناظر بر حالت خشم و صفت خشم برابر مقیاسپایایی و روایی است. 

r=88% یا  %73، مقیاس ناظر بر بیان خشم و کنترل خشم و شاخص کلی خشم برابر با

دهد که اسپیلبرگر و همکاران نشان می شده توسط، مجموعه شواهد فراهمr=82%باالتر 

بخش برخوردار است. اسپیلبرگر و همکاران برای این پرسشنامه از روایی رضایت

سال نفر بزرگ 1644( بر روی 1996و  1988های روانسجی )هنجاریابی و بررسی ویژگی

میانگین،  شده،آوریهای جمعپزشکی اجرا کرد و بر مبنای دادهنفر بیمار روان 276عادی و 

ها و برای مقیاس Tهای استاندارد های درصدی و نمرهانحراف استاندارد، ضریب آلفا، رتبه

شده است. محاسبه و در راهنمای عملی آن گزارش 2پرسشنامه اسپیلبرگر های خرده مقیاس

 170( بر روی GHQهای سازگاری و سالمت عمومی )این پرسشنامه به همراه پرسشنامه

وتحلیل قرار مورد تجزیه ،شدهآوریهای جمعموز پسر دوره متوسطه اجرا و دادهآنفر دانش

 (1389)فرد و همکاران همچنین توسط خدایاری (.1386شد )نیک راد و هنجاریابی  گرفت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. STAXI-2 
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نفر دانشجوی دختر و پسر دانشگاه تهران انجام گرفت  1140جهت استانداردسازی بر روی 

های این یاسمقو زیر  هابخشی مذکور نشان داد هریک از مطالعهنتایج  و هنجاریابی شد.

( 93/0تا  72/0( و ضریب باز آزمایی )93/0تا  60/0سیاهه، دارای همسانی درونی )

 باشد.یم

 روش اجرا

های نظری و تجربی در این زمینه موردتوجه قرار گرفت. از ی پیشینهطرح پژوهش بامطالعه

توان مشکالت خشم نوجوانان را کاهش چنین برآمد که با آموزش بخشایشگری می پیشینه

و علوم تربیتی دانشگاه تهران، شناسی روانی مداخله زیر نظر اساتید داد. تدوین برنامه

و با توجه به منابع و متناسب با ی و دانشگاه شهید بهشتی بخشتوانیستی و دانشگاه علوم بهز

ی مذکور هان دانشگاهابرای متخصص اییاههی موردنظر انجام شد. در این مرحله سنمونه

شده موردبررسی قرار گیرد و اصالحات الزم اعمال ی طراحیارسال شد تا روایی برنامه

ت و ارزیابی انتهای هر جلسه آمده بود و اساتید محترم در این سیاهه متن کامل جلسا شد.

ها، طرح درس هر جلسه، جزوه در صورت صالحدید نظرات خود را ارسال نمودند.

ی ها و تکالیف نوجوانان تنظیم شد و پس از اخذ مجوزهای الزم، پرسشنامهکتابچه

ی رای برنامهگذاری شد و پس از اجبه روی افراد نمونه اجرا و نمره 2 اسپیلبرگر

از نقاط گذاری شد. ی مذکور مجدداا اجرا و نمرهی بخشایشگری، پرسشنامهشدهطراحی

توان به اختصاصی بودن آن برای نوجوانان اشاره کرد که قبل یمشده یطراحقوت پروتکل 

طراحی و اجرا شده بود. پروتکل بخشایش  سالبزرگاز این توسط غباری بناب برای افراد 

ی صورت برنامهمداخله بهطراحی و اجرا شد.  1397نظر غباری بناب در سال گری زیر 

 120ی جلسه 16کنندگان در برای شرکت گروهی صورتبه آموزشی و تشکیل کالس

 ای برای گروه آزمایش انجام شد.دقیقه
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 ی بخشایشگری. جلسات مداخله1جدول 

 تکالیف محتوا هدف جلسات

ی جلسه

1 

ی همهآشنایی متقابل 

اعضا و پژوهشگر، 

بیان قواعد گروه و 

 ضرورت کار

بیان انتظارات از گروه، 

بحث در مورد بخشایشگری 

 ازنظر آنان و انرایت

داده ای رخآیا در گذشته برای شما اتفاق ناعادالنه

 صورت مختصر شرح دهید.است؟ آن را به

شده از بخشش به نظر شما عناصر اصلی تعریف ارائه

 اند؟کدم در این جلسه

وپنجه نرم کردن با رویدادی دردآور آیا برای دست

 اید؟از واکنش دفاعی استفاده کرده

ی جلسه

2 

 و مفهوم با آشنایی

 فکر، یرابطه

 رفتار احساس،

بررسی رابطه و تمایز این 

مفاهیم و آموزش تنظیم 

 شناختی هیجان

 فرد از احساس و رفتار فکر، ارتباط فهم برای

 برای فکر داستانی نوشته و دوکه  شد خواسته

و  داستان )رفتار پایان و بنویسد اصلی شخصیت

 تغییر فکر آن داشتن به بنا شخصیت( را آن احساس

 دهد.

ی جلسه

3 

آشنایی با مفهوم 

 خشم

آشنایی بااحساس خشم، 

توجه آگاهانه به خشم خود، 

 پایش خشم خود

چه باورها و عقایدی در آن لحظه باعث شد 

 شوم؟خشمگین 

 موقع عصبانیت چه تغییرات بدنی را تجربه کردم؟

 ام؟آیا با خشمم روبرو شده

های مختلف چگونه از مواجهه با خشمم در موقعیت

 ام؟پرهیزکرده

ی جلسه

4 
 مدیریت خشم

عنوان تعریف پرخاشگری به

پاسخ ناسازگارانه، آموزش 

های کنترل و مدیریت راه

 خشم

ها را روش یا روشهای مدیریت خشم کدام از روش

 به کارخواهید برد؟ چرا؟

ی جلسه

5 
 مدیریت خشم

های خشم شناسایی نشانه

خود، آموزش مدیریت 

 خشم

 ها هستند؟های خشم من کدامنشانه

 جمالت زیر را تکمیل کنید.

 اگر خشم خود را ابراز کنم...

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

 اگر پرخاشگری کنم...

ی جلسه

6 
 آموزش آرمیدگی

آموزش و اجرای مراحل 

 آرمیدگی

های در طول هفته تنفس شکمی را در موقعیت

مختلف تمرین کنید؛ و سعی کنید از آن استفاده 

 کنید.
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 تکالیف محتوا هدف جلسات

ی جلسه

7 

بخشایشگری چه چیز 

 نیست؟

بررسی تفاوت بخشایشگری 

 با مفاهیم مشابه

های دفاعی که در گذشته برای مخفی کردن مکانیسم

 اند را بنویسند.درد و صدمه استفاده کرده

در مورد تفاوت بخشایشگری با آنچه بخشایشگری 

نیست نظر خود را نوشته و جلسه بعد آن را برای 

 گروه بخوانند.

ی جلسه

8 

بررسی مزایای 

 بخشش

کاوش احساسات نسبت به 

ی فرد خطاکار، مقایسه

مزایای بخشش با سایر 

 هامحتوا

که در حال حاضر از آن استفاده  اگر مکانیزم دفاعی

کند، پس چرا وقتی با وضعیت کنید خوب کار میمی

 شوید؟مشابه مواجه شوید ناراحت می

خواهید روش واکنشی خود دلیل شما برای اینکه می

 را در مقابل عذاب عوض کنید چیست؟

ی جلسه

9 

در مورد فرد خاطی 

 چه احساسی دارید؟

ی رنجش، مرور حادثه

کشف احساسات بررسی و 

خود در مورد فرد رنجاننده، 

 های رایجواکنش

ای را که برای جلسات آینده در نظر اتفاق ناعادالنه

 خواهید داشت با جزئیات کامل بنویسید.

اید چه نسبت به فردی که در داستان باال در نظر گرفته

 احساساتی دارید؟

ی جلسه

10 

توانیم فرد آیا می

 خاطی را ببخشیم؟

راهکارهای بررسی 

کنندگان در مقابل شرکت

رنج، آموزش همدلی، 

عنوان یک بخشایشگری به

 راهکار

در مورد زندگی فرد خطاکار خود نوشته و در ادامه 

توضیح دهید که به نظر شما او چه احساسی داشته 

 است.

ی جلسه

11 
 ارزش ذاتی انسان

بحث در مورد ارزش ذاتی 

های اسناد دهی انسان، شیوه

ی آن با خشم و رابطهو 

 بخشش

خواهیم تا حد کنندگان میعنوان تکلیف از شرکتبه

زده ها آسیبممکن داستان زندگی شخصی که به آن

مثال، در هنگام عنوانبود با جزئیات توصیف کنند )به

 رشد این شخص چطور بود؟ آیا او در گذشته از

لحاظ جسمی، احساسی یا جنسی مورد سوءاستفاده 

 ته است(؟قرارگرف

ی جلسه

12 

مهربانی و 

 سخاوتمندی

آموزش مفهوم مهربانی و 

نامهربانی، تخفیف خطا با 

ی مهربانی و مهربانی و رابطه

 بخشش

 اید؟شما در مقابل این افراد مهربان چه واکنشی داشته

شما در مقابل این افراد نامهربان چه واکنشی 

 اید؟داشته

ی جلسه

13 

بازسازی آسیب و 

تصمیم برای 

مرور دروس گذشته، 

 بازسازی آسیب موردنظر

کنید چه چیزی شمارا از بخشیدن شخص فکر می

 دارد؟بازمی
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 تکالیف محتوا هدف جلسات
 اید؟وفصل صدمه شدهآیا شما موفق به حل بخشایشگری

ای به خودتان فرد خطاکار را که در نظر گرفته و نامه

یافته انجامبنویسید و در آن نقش خود را در خطای 

 بنویسید.

ی جلسه

14 

توجه به نیاز مشترک 

ما و فرد خطاکار به 

 بخشش

صحبت در مورد خطاهای 

کنندگان توسط شرکت

خودشان و نیاز مشترک همه 

 به بخشش

ند که نگاهی دقیق به شوکنندگان تشویق میشرکت

ترین هدف این شان داشته باشند. اصلیزندگی

کمک کند تا در ها تکلیف این است که به آن

 زندگی خود نیز خیره شوند.

ند تا مسئولیت اقدامات خود را شوها تشویق میآن

هایی برای آنچه بجای پیدا کردن عذر و بهانه

 درگذشته انجام داده بودند، بر عهده بگیرند.

ی جلسه

15 
 تصمیم و تعهد

عواقب بخشیدن و نبخشیدن 

 و تعهد افراد به بخشیدن

توضیح دهید و بگویید بخشایشگری بخشایشگری را 

 چه چیز هست و چه چیز نیست.

های مقابله در برابر خطا را بنویسید و به فواید و راه

های خود کالسیکنید و با همضررهای هرکدام اشاره

 مقایسه کنید.

ی جلسه

16 
 تر شدن بخششعمیق

ی یافتن معنا در رنج، مقایسه

موقعیت بخشیدن و نبخشیدن 

 جلسات.و اتمام 

 ام؟آیا من فرد خطاکار را بخشیده

ای به مقصر خود شود که آزادانه نامهها گفته میبه آن

 بنویسند )بدون ارسال(.

 هایافته
و  78/0، انحراف معیار 46/17در پژوهش حاضر میانگین سنی نوجوانان در گروه آزمایش 

بود. میانگین و انحراف معیار  89/0و انحراف معیار  13/17 گواهمیانگین سنی در گروه 

در جدول  گواهآزمایش و  یهاآزمون به تفکیک گروهپس-آزمونکنترل خشم در پیش

 زیر ارائه شده است.
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آزمایش و  یهاآزمون گروهپس-آزمون. میانگین و انحراف استاندارد کنترل خشم در پیش2جدول 

 گواه

 موقعیت متغیر
 گواه آزمایش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 حالت خشم
 49/1 86/30 03/2 56/31 آزمونیشپ

 06/1 53/31 49/1 29/22 آزمونپس

 صفت خشم
 60/1 29/40 62/2 19/40 آزمونپیش

 53/1 19/39 51/1 19/15 آزمونپس

 بروز خشم
 39/1 16/28 39/1 19/27 آزمونپیش

 33/1 16/28 26/2 10/14 آزمونپس

 کنترل خشم
 35/1 98/27 51/1 71/27 آزمونپیش

 28/1 97/26 83/1 89/39 آزمونپس

آزمون کنترل خشم گفت میانگین و انحراف معیار نمره پیش توانیم 2با توجه به جدول 

آزمون تفاوت چندانی ندارد ولی در نمرات کنترل خشم پس گواهدر گروه آزمایش و 

تغییرات محسوسی وجود دارد. برای آزمون فرضیه اثربخشی برنامه  گواهگروه آزمایش و 

نرمال بودن  یاز تحلیل کوواریانس استفاده شد و مفروضهگواه بخشایشگری بر گروه 

و اسمیرنف بررسی -کالموگروف ها در متغیر کنترل خشم با استفاده از آزمونتوزیع داده

های دو گروه در نمرات کنترل خشم با استفاده از آزمون لون یانسوارفرض تساوی یشپ

(05/0 P<) ید شدتائ. 

 یهاآزمون گروهآزمون و پسنمرات پیش هاییانگین. آزمون تحلیل کوواریانس برای م3جدول 

 گواهآزمایش و 

 
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

اندازه 

 اثر
 معناداری

حالت 

 خشم
 05/0 40/0 70/22 111/280 1 111/280 گروه

 05/0 62/0 97/28 46/178 1 46/178 گروهصفت 
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منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

اندازه 

 اثر
 معناداری

 خشم

بروز 

 خشم
 05/0 49/0 06/25 930/259 1 930/259 گروه

کنترل 

 خشم
 05/0 46/0 23/26 061/233 1 061/233 گروه

آزمون، برنامه بخشایشگری بر گفت پس از تعدیل نمرات پیش توانیم 3با توجه به جدول 

، این یگردعبارتدارد. به داریی( اثر معن>P 05/0آزمون )کنترل خشم در مرحله پس

 داریحالت خشم، صفت خشم، بروز خشم و افزایش معن داریبیانگر کاهش معن هایافته

 .باشدیم هگواکنترل خشم در گروه آزمایش نسبت به گروه 

 گیرییجهبحث و نت
به  مدیریت خشم و مهارتارتقای هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بخشایشگری بر 

 3نوجوانان مقیم کانون اصالح و تربیت تهران بود. بر اساس جدول  کنترل خشمدنبال آن 

موجب کاهش خشم نوجوانان  دارییصورت معننتیجه گرفت که بخشایشگری به توانیم

 یهاپژوهش هاییافتهپژوهش حاضر با  هاییافتهمقیم کانون اصالح و تربیت شده است. 

(، سنبلی، فرهنگی و تیزدست 1395(، عسگری، علیزاده و کاظمی )1398افشانی و ایوبی )

(، فینلی جونز، ریس 2016) 1(، نای اسمیث1393(، کرمی )1394(، برزگر بفرویی )1395)

(، غباری بناب، خدایاری فرد، گشنیگانی و 2020) 3، نودقرس، فنزل و تران(2015) 2و کین

برینبام، هانگ  (،2021(، بینگول )2020) 4(، کنک، زانگ، کیا و همکاران2020همکاران )

 ( همسو بود.2014) 5و جاتیوا و سرزو( 2019و فلورس، )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Naismith 

2. Finlay-Jones, Rees & Kane 

3. Snodgrass, Fenzel & Tran 

4. Kong, Zhang, Xia, Huang   & Qin 

5. Játiva & Cerezo 
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داد آموزش بخشایشگری بر کاهش میزان حالت خشم نتایج پژوهش حاضر نشان 

مؤثر بوده است. در تبیین این یافته  دارییصورت معنگروه آزمایش به هاییآزمودن

-( حالت خشم با یک وضعیت هیجانی روانی2010گفت بر طبق نظر اسپیلبرگر ) توانیم

خودمختار و  زیستی یا احساس هیجانی درونی که با تنش عضالنی و برانگیختگی سیستم

همراه است و از تهدید و ناکامی یا احساس رفتار غیرمنصفانه از  یزردروندد فعالیت غ

 اییرمنصفانهصورت ناعادالنه و غ؛ بنابراین، زمانی که با فرد بهشودیطرف دیگران ناشی م

، احساسات منفی چون انتقام، تنفر و خشم را درون خود شودیاز طرف دیگران برخورد م

 گرفته بخشش یا انتقام میل کردن رها برای آگاهانه تصمیمی که زمانی تا. دهدیش مپرور

 باعث این و کندمی تداخل درونی آرامش با شود. خشمنمی برطرف کامالا خشم نشود،

 با افراد بنابراین دهند، پاسخ هاحوزه همه در درگیری به پرخاشگرانه روشی فرد به شودمی

)برینبام، هانگ و فلورس،  ترندآرام ی آموزش بخشایشگرینتیجهخشم در  کنترل توانایی

شخصیت مقطعی و زودگذر هستند. یک  یها( معتقد است حالت2010اسپیلبرگر )(. 2019

؛ بنابراین در برنامه کندیاز زمان و با سطح خاصی از شدت تظاهر م یاحالت در لحظه

طور فعاالنه به با خشمشان به وپنجه نرم کردنکنندگان با دستآموزش بخشش، شرکت

مقطعی و زودگذر هیجان خشم که  یهاحل آن پرداختند و با بخشش توانستند با حالت

 ها به وجود آمده بود کنار بیاید و آن را کاهش دهند.رفتاری غیرمنصفانه در آن یواسطهبه

ها نشان داد که آموزش بخشایشگری بر کاهش میزان صفت خشم تحلیل داده

عنوان مؤثر بوده است. صفات خشم به دارییصورت معنگروه آزمایش به هاییدنآزمو

 هایتوسیعی از موقع یفردی افراد در آمادگی یا گرایش به ادراک دامنه یهاتفاوت

 هایتموقع گونهینآزاردهنده یا ناکام کننده و تمایل به پاسخ دادن به ا هاییتعنوان موقعبه

افراد دارای  ینکه(. با توجه به ا2010با تشدید حالت خشم تعریف شده است )اسپیلبرگر، 

 هایعدالتییناکام کننده، آزاردهنده و ب هاییتصفت خشم باال بیشتر مستعد درک موقع

تجربه  تریینهستند، صفت خشم بیشتر و شدیدتری نسبت به افراد دارای صفت خشم پا

نسبت به دیگران دارند و تمایل بیشتری به تعبیر و تفسیر  ترییینو همدلی پا کنندیم
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ها گرایش بیشتری به تفسیر نادرست احساسات، رفتار و نیات دیگران دارند. همچنین آن

 کرد تصور توانیم (.2018، 1وگلو، شاین و توپکایاچ اناکام کننده دارند )گن هاییتموقع

 به مربوط است ممکن است، آرامش فتعری از بخشی که فرد فعلی وضعیت پذیرش که

 انتقام به میل و خاطی فرد به نسبت خشم یا احساس نفرت کردن رها شامل که باشد بخشش

. برنامه بخشایشگری با افزایش همدلی و درک دیدگاه خاطی که با رفتارهای معین است

کاهش دلخوری و درد و رنجی  ثو مشارکت ارتباط دارد، باع یدوستاجتماعی مثل نوع

کاهش صفت خشم نوجوانان مقیم کانون اصالح و تربیت  یجهکه فرد تجربه کرده و درنت

 (.1395شده است )عسگری و همکاران، 

 دارییصورت معنگفت آموزش بخشایشگری به توانیهمچنین طبق نتایج پژوهش م

عصبانیت و کینه یا  موجب کاهش بروز خشم شده است. بخشش به معنای کنار گذاشتن

حضور نوجوانان مقیم کانون اصالح و تربیت در . واکنش موجه و کنار گذاشتن انتقام است

ها را با بخشش و مراحل آن آشنا ساخته و موجب شده که نوجوانان جلسات آموزشی، آن

برای حل مسائل و اختالفات بین فردی خود  راهبردعنوان یک سبک یا از بخشش به

از قبیل همدلی و ابراز مناسب خشم و بیان  ییهاوده و از طریق یادگیری مهارتاستفاده نم

خود را در  جویانهیمناسب رفتارهای مخرب و تالف ییوهافکار و احساسات خود، به ش

رابطه با افراد دیگر رها نموده و از این طریق اختالفات خود را کاهش دهند. همچنین 

 یهاری نحوه بروز مناسب خشم خود توانستند روشحضور نوجوانان در جلسات و یادگی

مؤثر و کارآمد بروز خشم را در خود تقویت کنند )یاریان، محمودی مقدم، خرامین و 

 گفته به. دیگری بخشش و خود بخشش: دهدیم رخ به دو صورت ششبخ (.1393نیکدل، 

 کمک فرد به که است انگیزشی تغییر یکعنوان به خود بخشش ،(2005) فینچام و هال

 انگیزه و داده کاهش تخلف با مرتبط یهامحرک از جلوگیری برای را خود انگیزه کندیم

و  خود به نسبت خیرخواهانه عمل انگیزه بخشش. دهد کاهش را خود از انتقام و خود تنبیه

 (.2021دهد )بینگول،  افزایش دیگران را

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gençoğlu, Şahin & Topkaya 
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آموزش بخشایشگری بر دهنده اثربخشی پژوهش حاضر نشانهای همچنین یافته

گفت هسته مدل فرآیندی بخشش این است که  توانیکنترل خشم بود. در این زمینه م

عاطفی ناشی از تعارضات بین فردی برخورد نمود. از طریق این  یهابا زخم توانیم چگونه

خویش غلبه نموده و نگرشی  انتقام حس ، بر خشم، انزجار وخاطریدهفرآیند، افراد رنج

ی بخشایشگری در بطن از سوی دیگر برنامه. نمایندینسبت به فرد خاطی ایجاد ممثبت 

تواند واکنش ها میدهد که وی با استفاده از آنهایی را به فرد آموزش میخود مهارت

هایی مانند دادهای آزاردهنده نشان دهد. مهارتتری به احساسات ناخوشایند و رخمثبت

آوری و تنظیم هیجان که در پروتکل به نوجوان ، تابهمدلی، مهربانی، مدیریت خود

افراد (. 1395توانند موجب مدیریت خشم شوند )غباری بناب، شوند، میآموزش داده می

ناعادالنه کنار بیایند و به چه  یهابیاموزند که چگونه با جراحت بایدپرخاشگر و قربانی 

رفته را با حل نمودن خشم و انزجار از سر بگیرند. در این آموزش صورت روابط ازدست

و با  ردهوی را درک ک کندیو سعی م کندیعنوان قربانی تصور مفرد پرخاشگر خود را به

اه فرد را درباره دیدگ تواندی. این همدلی منمایدیفرد قربانی از این طریق همدلی ایجاد م

 .پرخاشگری عوض کند و موجب کنترل خشم در فرد شود

 منظوربهی اصالح و تربیت هاکانونتوان در می شدهیطراحی بخشایشگری از برنامه

های صلح جهت ارتقای مهارت کاهش نرخ بازگشت پس از آزادی و همچنین در مدارس

ت بخشش و تبدیل نگرش، عواطف و و سازش در اختالفات، تنظیم هیجانات، ارتقای مهار

نوآوری، اثربخشی و  رغمیپژوهش حاضر علرفتارهای منفی به مثبت استفاده کرد. 

نیز بود؛ پژوهش  هایییتکاربردی بودن و نیز دستیابی به بیشتر اهداف، دارای محدود

حاضر در شهر تهران و بر روی نوجوانان مقیم کانون اصالح و تربیت اجراشده است؛ 

دیگر ممکن است صحیح نباشد همچنین به  یهابه شهرها و فرهنگ هاافتهیمیتعم رونیازا

بخشایشگری بر روی نوجوانان پسر انجام گرفت  یاین دلیل که آموزش برنامه

 پذیرییممنظور تعمآن به نوجوانان دختر باید با احتیاط انجام شود. به یهاافتهیمیتعم

متنوع فرهنگی،  یهاآموزش بخشایش گری در گروه شودیپژوهشی، پیشنهاد م هاییافته
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جنسیتی، سنی، قومیتی و تحصیالت مختلف اجرا شود تا بتوان از کاربردی بودن آن 

 یریگآتی در صورت امکان از روش نمونه یهادر پژوهش شودیاطمینان یافت. پیشنهاد م

 تصادفی استفاده شود.
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 منابع
(. اثربخشی آموزش شفقت به خود بر کنترل خشم دانش آموزان. 1398ایوبی، آ. ) ؛افشانی، ع

 .124-103(: 3) 16 ،فصلنامه خانواده و پژوهش

(. تأثیر آموزش همدلی بر سازگاری اجتماعی و پرخاشگری دانش 1394برزگر بفرویی، ک. )

 .32-21(: 9) 3، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازیآموزان دختر. 

 (. وسائل الشیعه. تهران: اسالمیه.1389) م.حرعاملی، 

(. استاندارسازی سیاهه ابزار 1389س. ) لیاقت، س؛ زردخانه، م؛ اکبری م؛ لواسانی، فرد، خدایاری

 .47-56(: 1) 11بخشی، . توان2-یلبرگراسپ حالت –خشم صفت 

آقایی، ع؛ کریم زاده زینب مطلق، ف؛ احمدی جویباری، ت؛ جلیلیان، ف؛ میرزایی علویجه، م؛ 

(. بررسی شیوع و عوامل مرتبط با پرخاشگری در بین نوجوانان شهر 1392شیرازی، ک. )

 .312-319(: 3) 9 تحقیقات نظام سالمت، یاسوج.

شناختی رفتاری و  یدرمان(. مقایسه اثربخشی گروه1395فرهنگی، ع؛ تیزدست، ط. ) ؛سنبلی، س

و تمرکز جانبازان شیمیایی  پذیرییکدرمان ذهن آگاهی بر کاهش عالئم و بهبود تحر

 .45-33(: 26) 7، نظامیشناسی روانمبتال به اختالل استرس پس از سانحه استان تهران. 

(. تأثیر آموزش بخشش درمانی بر کنترل خشم دانش 1395عسگری، م؛ علیزاده، ح؛ کاظمی، م. )

 .174-155(: 1) 23، یشناختدست آوردهای روانوزان. آم

آموزان دبیرستانی: کتاب راهنمای (. آموزش مهارت بخشیدن به دانش1395غباری بناب، باقر. )

 معلم.

ی بهبود بخشی روابط خانوادگی و ارزیابی اثربخشی آن بر (. طراحی برنامه1393زاده، س. )قاسم

های بالینی اختالل رفتاری پروری والدین و نشانههای فرزند رضامندی زوجیت، مهارت

 .دانشگاه تهران و آموزش کودکان استثنائی.شناسی روانرشته  دکتریی فرزندان. رساله

 یهاکنترل خشم بر اساس آموزه یها(. بررسی تأثیر آموزش گروهی مهارت1393کرمی، م. )

(: 3) 22، و تربیت اسالمی پژوهش در مسائل تعلیماسالمی بر پرخاشگری دانش آموزان. 

99-144. 
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