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 Purpose: The aim of this study was to compare the effectiveness of 

spiritual and cognitive skills training on aggression in students. 

Materials and Methods: The present research method was a quasi-

experimental pre-test-post-test-follow-up design with a control group. The 

statistical population of the present study included all female students in 

the fifth and sixth grade of elementary school in District 2 of Tehran, 

234,356 people who were studying in the academic year 1397-98. 51 

students were selected by multi-stage cluster sampling method and were 

randomly assigned to 3 groups (17 people in each group). The research 

tool included Shahim (2006) Relational and Manifest Aggression 

Questionnaire. Analysis of variance with repeated measures was used to 
analyze the data. In the present study, the first experimental group under 

12 sessions of 90 minutes of cognitive-social skills training; The second 

experimental group underwent 12 90-minute sessions of spiritual skills 

training and the control group did not receive any intervention. 

Findings: The results showed that the training of spiritual skills reduced 

physical aggression (F = 6.68), relational aggression (F = 5.55) and 

reactive aggression (F = 21.30) at a significant level of 0.01. Cognitive-

social skills training reduced physical aggression (F = 3.44) at the level of 

0.05 and relational aggression (F = 18.13) and reactive aggression (F = 

32.71) at the significant level of 0.01. 

Conclusion: The difference between the effect of two training methods on 

relational aggression (F = 4.63) was significant at the level of 0.05. It is 
suggested that students be taught cognitive-social skills and spiritual 

therapy as a unit during the school year. 
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و  یمعنو یهاآموزش مهارت یاثربخش سهیمقا

در  یبر پرخاشگر یاجتماع -یشناخت یهامهارت

 آموزاندانش

 1 یاعظم کشاورز
واحد رودهن، دانشگاه  ،یتیترب شناسیگروه روان ،یدکتر یدانشجو

 .رانیرودهن، ا ،یآزاد اسالم
 

 *2 ینیالحس یابوالمعال جهیخد
 اسالمی، آزاد دانشگاه شمال، تهران واحد روانشناسی، گروه دانشیار،

  مسئول( سندهی)نو ایران تهران،
 
 3 انیهاشم انوشیک

 ،یواحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالم ،شناسیگروه روان ار،یدانش
 .رانیرودهن، ا

 
 دهیچک

 یمعنو یهاآموزش مهارت یاثربخش سهی: هدف پژوهش مقاهدف
آموزان در دانش یبر پرخاشگر یاجتماع -یشناخت یهاو مهارت

 .بود
از نوع طرح  یشیآزما مهیروش پژوهش حاضر ن و روش ها: مواد

 یبا گروه گواه بود. جامعه آمار یریگپی –آزمون پس -آزمونشیپ
پنجم و ششم  هیپژوهش حاضر شامل تمام دختران دانش آموز پا

آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد  2منطقه  ییدوره ابتدا
 لیمشغول به تحص 1397-98 یلینفر بود که در سال تحص 234356

انتخاب شد و  ایچندمرحله ایآموز به روش خوشهدانش 51بودند. 
شدند.  نیگزینفر( جا 17گروه )هر گروه  3در  یبه صورت تصادف

 میو آشکار شه ایرابطه یابزار پژوهش شامل پرسشنامه پرخاشگر
با اندازه انسیوار لتحلی روش از هاداده لیتحل ی( بود. برا1385)

اول،  یشیمکرر استفاده شد. در پژوهش حاضر گروه آزما یرگی
 ؛یاجتماع -یآموزش مهارت شناخت ایقهیدق 90جلسه  12تحت 

آموزش مهارت  ایقهیدق 90جلسه  12تحت  ،یشیگروه دوم آزما
 .نکرد افتیدر یاقرار گرفتند و گروه گواه مداخله یمعنو

 یپرخاشگر یمعنو یهانشان داد آموزش مهارت هاافتهی ها: افتهی
و  (F=55/5) یارابطه ی، پرخاشگر(F=68/6) یجسمان

 01/0 یرا در سطح معنادار (F=30/21) یواکنش یپرخاشگر
 یپرخاشگر یاجتماع -یشناخت یهاکاهش داد. آموزش مهارت

 یارابطه یو پرخاشگر 05/0را در سطح  (F=44/3) یجسمان
(13/18=F) یواکنش یو پرخاشگر (71/32=F)  را در سطح

 .کاهش داد 01/0 یمعنادار
 یاهرابط یآموزش بر پرخاشگر وهی: تفاوت اثر دو شیریگ جهینت
(63/4=F)  آموزش  شودیم شنهادیمعنادار بود. پ 05/0در سطح

در طول سال  یدرمان تیو معنو یاجتماع -یشناخت هایمهارت
 .شود سیبه دانش آموزان تدر یواحد درس کیبه عنوان  یلیتحص

 
مهارت ،یاجتماع -یشناخت هایمهارت ،یپرخاشگر :هادواژهیکل

 یمعنو های
 

_________________________________ 
1. adolescence 

 11/04/1400: افتیدر خیتار
 20/06/1400:  رشیپذ خیتار
 :نویسنده مسئولabolmaali@riau.ac.ir 
 

 مقدمه

ای از جریان تدریجی زندگی که با تحول عمیق در به دوره 1نوجوانی
شود جسم و روان و قدرت تجسم و تخیل همراه است، اطالق می

نوجوانی پایه و اساس رشد بزرگسالی است. اساس سالمت روان . (1)
-بزرگسالی در این دوره بنا نهاده می شناسی روانی دورانو یا آسیب

های شود. انتقال از کودکی به نوجوانی با تغییراتی در زمینه
 فردی همراه است. اگر چهبیولوژیکی، شناختی، عاطفی و روابط بین

های فردی بسیار است اما چنین تغییراتی ها تفاوتدر میان آن
ند. کیر میپذنوجوان را نسبت به مشکالت رفتاری و عاطفی آسیب

-بسیاری از مشکالت رفتاری و عاطفی در دوران نوجوانی ظاهر می

شوند. نگرانی درباره سالمت روان کودکان و تأثیر آن بر رشد و 
مان با افزایش میزان شیوع مشکالت زعملکرد کودک و نوجوان، هم

طور چشمگیری افزایش های اخیر بهپذیر، در سالروانیِ تشخیص
ین اساس متخصصان بر اهمیت ارزیابی و درمانِ به یافته است. بر هم

کنند. ازآنجاکه الگوهای شناختی تأکید میموقعِ مشکالت روان
ص کنند، تشخیهیجانی و رفتاری در بزرگسالی دشوارتر تغییر می

زودتر مشکالت سالمت روان در کودکی و نوجوانی یکی از هرچه
 (.2مسائل پیشگیرانه بهداشت همگانی است )

ترین دستاورد انسان در دنیا، ارتباط بین شخصیت با شخصیت یعال
گردد که در است. ارتباط نامؤثر موجبب فاصله فردی عمیقی می

(. 3شود )های جامعه تجربه میهای زندگی و همه بخشهمه جنبه
همواره و در میان همه اقشار و سنین افرادی وجود دارند که به دلیل 

. سازندمحیط را برای اطرافیان ناامن میرفتارهای پرخاشگرانه خود 
ای ویژه توان مختص به یک سن یا دورههرچند پرخاشگری را نمی

توان بیشترین میزان بروز و شیوع دانست، با وجود این می
پرخاشگری را به دوره نوجوانی و جوانی نسبت داد. تغییرات 

ربه د تجهای زندگی خوای که آنان در تمامی جنبهناگهانی و گسترده
زند که طبیعتاً بروز ای بحرانی را برایشان رقم میکنند مرحلهمی

ترین عوارض ناشی از این تواند یکی از مهمرفتارهای پرخاشگرانه می
های اخیر هم ازنظر نظری و هم بحران باشد. پرخاشگری در سال

ازنظر بالینی، به دلیل پیامدهای جدی فردی و اجتماعی که برجای 
(. مشکالت 4موردتوجه فراوانی قرار گرفته است ) گذاردمی

هیجانی نظیر پرخاشگری در نوجوانان، احتمال اقدام به خودکشی، 
( و مشکالت رفتاری و ارتباطی را در حد قابل 5سوءمصرف مواد )

و به افت سطح صالحیت و پیشرفت  (6) دهندای افزایش میمالحظه
 (.7شوند )تحصیلی منجر می

تواند در کاهش پرخاشگری دانش آموزان تی که مییکی از مداخال
شناختی است.  -های اجتماعیاثرگذار باشد، آموزش مهارت

های اجتماعی حوزه مهمی از رشد فردی است و کمبود آن مهارت
کند و همچنین در دراز مدت ضربه شدیدی به کودک وارد می

 هایی است کهاجتماعی، از جمله روش -های شناختیکسب مهارت
کودک اطالعات را در ارتباط با دیگران، تبادل، دریافت و پردازش 

ها شامل برخی فرایندهای شناختی کلی مانند کند. این روشمی
های اجتماعی (. توجه به مهارت8ارتباطات و دیدگاه یادگیری است )
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 123.. و یمعنو یهاآموزش مهارت یاثربخش سهیمقا  

 1401بهار ، 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

تواند راهگشایی جهت بهبود یادگیری و و عاطفی و تقویت آن می
مدارس باشد. چرا که مهارت اجتماعی، های آموزشی در فعالیت

سازد با دیگران ای است که فرد را قادر میرفتارهای آموخته شده
های اجتماعی اغلب به عنوان رابطه اثر بخش داشته باشد. مهارت

شوند در این میان ای از رفتارها در نظر گرفته میی پیچیدهمجموعه
، 4گیریو تصمیم 3، حل مسئله2، ارتباط1توان به همدلیمی

شاره کرد ا 7و خودمدیریتی 6، مصاحبت با دوستان5آموزیجرأت
، 8های آموزش مهارت اجتماعی عبارتند از خودآگاهی(. مؤلفه9)

و  11های ارتباطی، مهارت10، آگاهی اجتماعی9خودمدیریتی
(. خودآگاهی که به معنی ظرفیت 10) 12گیری اجتماعیتصمیم

(، شامل 11ای عینی است )د به شیوهپردازش اطالعات مرتبط به خو
های خود انگیزشی، های نگرشی، خودپنداره، مهارتسوءگیری

پذیری عاطفی و توانایی پذیرش خود، و توانایی دستیابی به انعطاف
(. خودآگاهی اجتماعی شامل توانمندی برقراری 12شود )اهداف می

امل تی شارتباط با دیگران و سخت رویی در روابط است. خود مدیری
های حل مسئله و آزمون حل گذاری، مدیریت زمان، تکنیکهدف

های ایجاد و حفظ ارتباط های ارتباطی شامل راهمسئله است. مهارت
گیری اجتماعی نیز شامل آشنایی با قوانین با دیگران است. تصمیم

(. در این راستا، شریعت 10اجتماعی است )  و روند انتخاب اجتماعی
های پور چنین نتیجه گرفتند که آموزش مهارتباقری و نیک 

ارتباطی به طور معناداری، باعث افزایش مسئولیت پذیری  -اجتماعی
شود. به عبارت بهتر با و سازگاری با مدرسه در دانش آموزان می

ارتباطی، سطوح  -های اجتماعیشرکت در جلسات آموزش مهارت
-وزان افزایش میمسئولیت پذیری و سازگاری با مدرسه در دانش آم

رای توان بچنین نتیجه گرفتند که می . رادمنش و سعدی پور(13)بابد
موزش آموزان از آبهبود پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش

هو و همکاران در پژوهشی . (14) های اجتماعی استفاده کردمهارت
نشان دادند ساختاربندی کالس توسط معلم عاملی اثرگذار در 

 های اجتماعی دانش آموزان است.رتپرورش مها
های اخیر نقش معنویت و دین در بیماری و سالمت مورد در سال

توجه قرار گرفته و برخی معتقدند که معنویت بخشی از 
(. تعاریف مدرن، معنویت را 15) اجتماعی است -روانی -زیستیمدل

ا ی شناختی مرتبط با اعتقاد به ماورالطبیعهیک ساختار ذهنی یا روان
معنویت درمانی به (. 16اند )جستجوی معنی در زندگی دانسته

استفاده از ایمان قلبی فرد برای مسلط شدن بر مسائل خلقی، روحی 
رویکردهای معنویت درمانی، درمانگران را . شودو روانی گفته می

کند که در درمان مسایل مهم معنوی درمان جویان را در تشویق می
ب قرار دهند و در راستای استفاده از قدرت زمان مناسب مورد خطا

بالقوه ایمان و معنویت درمانجویان در درمان و بهبودی، از زبان و 
هایی استفاده کنند، که بیانگر احترام و ارزش قائل شدن مداخله

(. در این راستا، 17ل معنوی درمانجو باشد )ئدرمانگر نسبت به مسا
بررسی تأثیر آموزش ( در پژوهشی با هدف 18برزگربفرویی )

د شناختی و عملکرمعنویت درمانی از دیدگاه اسالم بر بهزیستی روان

_________________________________ 
1. sympathy 
2. relationship 
3. problem solving 
4. decision making 
5. courage 
6. meet friends 

تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان یزد نشان داد که 
شناختی و عملکرد آموزش معنویت درمانی در افزایش بهزیستی روان

تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش تأثیر معناداری داشت و چنین 
هاد کرد که می توان از معنویت درمانی در ارتقاء بهزیستی پیشن
 شناختی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهره برد.روان

گفت آن چه که به شکلی محسوس در مداخالت تحصیلی قابل 
مشاهده است، عدم توجه و بهره گیری از دین و معنویت به عنوان 

های فراوانی از آن دارند عاملی که بسیاری از دانش آموزان تجربه
از آنجا که بررسی و حل و فصل در روند مداخالت است. 

پرخاشگری در نوجوانان به دلیل پیامدهایی که دارد، حائز اهمیت 
است و بنابراین بررسی رویکردهای مؤثر در این زمینه نیز از اهمیت 

ای برخوردار است و آنچه که بیش از هر امری به ضرورت ویژه
افزاید شناسایی مداخالتی است که بیش از ژوهش حاضر میانجام پ

دیگر مداخالت بر پرخاشگری دانش آموزان اثرگذار هستند. در این 
اجتماعی و معنویت درمانی هر دو  -آموزش مهارت شناختیمیان 

رسند، از این جهت هدف پژوهش رویکردهای اثربخشی به نظر می
 حاضر پاسخگویی به سؤال زیر بود:

اجتماعی بر  -های شناختیهای معنوی و مهارتموزش مهارتآ آیا
آموزش بین اثربخشی  پرخاشگری دانش آموزان مؤثر هستند؟ آیا

اجتماعی بر پرخاشگری  -های شناختیهای معنوی و مهارتمهارت
 آموزان تفاوت وجود دارد؟دانش

 
 هاروش مواد و 

 -آزمونپیش طرح نوع از آزمایشی حاضر نیمه روش پژوهش
گواه و هدف پژوهش کاربردی  گروه ماهه با 1پیگیری  -آزمونپس
 دختران دانش آموز تمام شامل پژوهش حاضر آماری جامعه بود.

 آموزش و پرورش شهر 2منطقه  دوره ابتدایی و ششم پایه پنجم

 1397-98سال تحصیلی  در نفر بود که 234356به تعداد  تهران
 های نیمهپژوهش برای که این به توجه مشغول به تحصیل بودند. با

 به جامعه توجه با و شودنمی استفاده بزرگ هاینمونه از آزمایشی

آماری پژوهش، با استفاده از جدول کوهن و در نظرگرفتن اندازه اثر 
نفر برای هرگروه به  17تعداد  82/0و توان آزمون  5/0متوسط 

ق آموزش مناط میان ای، ابتدا ازای چندمرحلهروش تصادفی خوشه
آموزش و پرورش به شیوه تصادفی  2تهران، منطقه  و پرورش شهر

مدرسه ابتدایی  3انتخاب شده و سپس از میان مدارس دولتی منطقه 
 به مراجعه با نهایت و در شده انتخاب تصادفی طور دخترانه به

و از  ششم مشخص شده های پنجم وکالس تعداد منتخب، مدارس
آزمون گرفته شد و در های مورد نظر پیشکالسآموزان همه دانش

نفر براساس پیشنهاد دالور که حداقل حجم نمونه را برای  51نهایت 
نفر پیشنهاد کرده است و با در نظر گرفتن احتمال  15هر گروه 

گیری نسبت ریزش نمونه، از دانش آموزانی که در پرسشنامه جهت
ز میانگین کسب کردند تر اانحراف معیار پایین 1به مدرسه نمره 

گروه جایگزین  3انتخاب شدند. دانش آموزان به صورت تصادفی در 

7. self-management 
8. Self-awareness 
9. self-management 
10. social awareness 
11. communication skills 
12. social decision making 
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های ورود به پژوهش عدم وجود بیماری خاص جسمی شدند. مالک
های آموزشی و درمانی دیگر به و روانی، عدم شرکت در برنامه

صورت همزمان، رضایت والدین، عدم غیبت در کالس تا پایان دوره 
 حله پیگیری بود.درمان و مر

 یپرسشنامه پرخاشگر. 1و آشکار یارابطه یپرسشنامه پرخاشگر
خرده مقیاس  3گویه است که  21شهیم  شامل و آشکار  یارابطه

ای را در یک طیف لیکرت پرخاشگری جسمانی، واکنشی و رابطه
تا  3هفته=  در ، یکبار2ماه=  در ، یکبار1ای از بندرت= درجه 4

آلفای  شهیم ضریبدهد. مورد ارزیابی قرار می 4اغلب روزها= 
 است و ارزیابی کرده گزارش 91/0نامه شپرس کل برای را کرونباخ

 به و محور اصلی با عامل تحلیل از استفاده با پرسشنامه روایی

 با عامل سه به استخراج منجر نیز هاگویه مایل چرخش آن دنبال

 تبیین را واریانس که درصد گردید یک از بیشتر ویژه ارزش

 . (19کرد )می
های آزمایشی در یک مدرسه جداگانه هر یک از گروهروش اجرا. 

ها کامالً مستقل از هم تحت آموزش قرار مستقر شده و گروه
ای آموزش دقیقه 90جلسه  12گرفتند. گروه آزمایشی اول، تحت 

 90جلسه  12اجتماعی؛ گروه دوم آزمایشی، تحت  -مهارت شناختی
 ایای آموزش مهارت معنوی قرار گرفتند و گروه گواه مداخلهقهدقی

ها را ها مجدد پرسشنامهها گروهدریافت نکرد. پس از اتمام آموزش
تکمیل )پس آزمون( و پس از گذشت یک ماه بعد از پس آزمون، 

زان آموها قرار گرفت و دانشها در اختیار آنیکبار دیگر پرسشنامه
 ل )پیگیری( کردند.ها را تکمیپرسشنامه

 

 (20) اجتماعی -های شناختی. محتوای جلسات آموزش مهارت1جدول 
 هدف موضوع جلسات

 ایجاد رابطه مثبت با دانش آموزان آموزانجلب رضایت و همکاری دانش جلسه اول

 جلسه دوم

 اتفاق هیجانات، پذیرش آنچه از آگاهی

 به خود، تفکر مالمت است، افتاده

بخش، انجام تمرینات  آرامش موضوعات
 مربوطه.

 آن. شناختی بخشینظم و هیجان مفهوم با آشنایی -1

 هیجان شناختی تنظیم سازگارانه راهبردهای با آشنایی -2

 هیجان شناختی تنظیم ناسازگارانه راهبردهای با آشنایی -3
 هیجانات مثبت تنظیم راهبردهای کارگیری به برای انگیزه و عالقه ایجاد -4

 هیجانات منفی تنظیم راهبردهای از اجتناب منظور به آمادگی ایجاد -5
 کاهش راهبردهای و هیجان شناختی تنظیم سازگارانه راهبردهای کارگیری به -6

 درس کالس و زندگی روزمره هایموقعیت در هیجان ناسازگارانه شناختی تنظیم

 جلسه سوم

 برای زیاد وقت ذهنی )صرف نشخوار

 واقعه و تجربه یک درباره کردن فکر

 بر ریزی )تمرکزمنفی(، برنامه

 یک با آمدن کنار برای ریزیبرنامه

 ارزیابی پنداری، منفی(، فاجعه تجربه

واقعه، انجام تمرینات  یک مثبت
 مربوطه

جلسه 
 چهارم

 جای را دیگران، خود پنداشتن مقصر

 با ارتباط گذاشتن، توانایی دیگران

ها، انجام آن مدیریت و هیجانات
 تمرینات مربوطه

 جلسه پنجم

 انواع زمینه تقویت شناختی در

 وظایف و هاخودآگاهی، آشنایی با نقش

 ارتباط کیفیت و مختلف، کمیت

اجتماعی، بررسی وضعیت خودپنداره 
 هر دانش و احساسات ها،نگرش )شامل

 و هاها، مهارتتوانایی درباره فرد
اجتماعی(، انجام تمرینات  پذیرش قابلیت

 مربوطه

 بیرونی. و تهدیدهای هافرصت و درونی ضعف و قوت نقاط با آشنایی -1

 خود. وجودی ابعاد مختلف شناخت منظور به خودآگاهی انواع با آشنایی -2
 تحصیلی. و مسائل شخصی حل در خودآگاهی مهارت کاربست با آشنایی -3

 تحصیلی. شخصی و امور در خود ضعف و قوت نقاط با آشنایی -4
 خودآگاهی. مهارت کسب برای آموزان دانش در انگیزه و عالقه ایجاد -5

 خود. نفس عزت و به نفس اعتماد سطح ارتقاء به تمایل و انگیزه تقویت -6

 تحصیلی. در امور ضعف نقاط کردن برطرف به مثبت نگرش تقویت -7

 و کالمی هایمهارت از استفاده در آموزان دانش در رغبت ایجاد -8

 ارتباطی. غیرکالمی

 و فردی در زندگی خودآگاهی مهارت کاربرد منظور به توانمندی تقویت -9
 اجتماعی.

 با مقابله و زندگی مسائل با مواجهه برای خودآگاهی مهارت کاربرد -10

 اجتماعی. هایآسیب

 بازخوردی. من پیام کارگیری به در مهارت تقویت -11

 جلسه ششم

خود،  واقعی نیازهای و اهداف با آشنایی
 دانش در را بازخوردی من پیام یادگیری

بر  تمرکز جای کنید )به تسهیل آموزان
 آن نتیجه و احساس بر دیگری، رفتار

 شود. همچنین متمرکز خودش بر رفتار

 خود احساسات انواع شناسایی به

 و شناختی پردازد(، توجه به رشدمی
 تحصیلی، آشنایی دانش هایمهارت

_________________________________ 
1. Overt and Relational Aggression Questionnaire 
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 1401بهار ، 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

خودآگاه،  افراد هایویژگی با آموزان
 انجام تمرینات مربوطه

 جلسه هفتم

 عوامل خود، مدیریت آشنایی با مفهوم

خود، هدفمند کردن  مدیریت بر مؤثر
آموزان، آگاهی و یادگیری دانش

 زمان، انجام تمرینات مربوطه مدیریت

 آن هایمؤلفه و خود مدیریت مفهوم با آشنایی -1

 خود مدیریت دارای افراد هایویژگی با آشنایی -2

 خود مدیریت تقویت راهکارهای و هاتکنیک با آشنایی -3

 خود مدیریت مهارت کسب برای انگیزه و عالقه ایجاد -4

 توسعه منظور به خودانگیزشی و خودکنترلی خودتنظیمی، هایمهارت تقویت -5

 تحصیلی عملکرد
 مهارت هایمؤلفه اساس بر عملکرد سطح ارتقاء به تمایل و انگیزه تقویت -6

 خود مدیریت

 خود تشویقی هایمهارت از استفاده و خود عملکرد مشاهده به رغبت افزایش -7

 خودتوبیخی و

 زندگی در تغییر مدیریت کاربست و پذیرش به پذیری نسبتانعطاف تقویت -8
 مشکالت با مقابله و مسائل با مواجهه برای خود مدیریت مهارت کاربرد -9

 تحصیلی و فردی

 جلسه هشتم
 تغییر، مدیریت انواع یادگیری مدیریت

هیجانات، آشنایی با مهارت 
 ورزی، انجام تمرینات مربوطهقاطعیت

 جلسه
 نهم

آشنایی با مهارت خودانگیزشی، مهارت 
خودکنترلی و مهارت خودتنظیمی، انجام 

 تمرینات مربوطه

 جلسه دهم

های مقابله با استرس چیست؟، مهارت
استرس، آشنایی با راهبردهای مقابله 
شناختی، راهبردهای رفتاری برای مقابله 

 با استرس

 آن هایو علت ایجادکننده عوامل استرس، مفهوم با آشنایی -1

 استرس با مقابله راهکارهای با آشنایی -2
 استرس با مقابله کارگیری راهکارهای به منظور به انگیزه و آمادگی ایجاد -3
کالس  موقعیت در با استرس مقابله راهکارهای کارگیری به در توانمندسازی -4

 درس

های موقعیت در با استرس مقابله راهکارهای کارگیری به در توانمندسازی -5
 روزمره زندگی

جلسه 
 یازدهم

ورزی )ابراز آشنایی با مهارت جرات
وجود(، مهارت انتقادپذیری، راهکارهای 
 مقابله اجتماعی، مقابله معنوی و مذهبی

جلسه 
 دوازدهم

های جمع بندی و بحث در مورد مهارت
 ایجاد شده در دانش آموزان

 های خودارزیابی دانش آموزان از توانایی -1
 ارزیابی از نقاط قوت و ضعف روش آموزشی -2

 
 (20). محتوای جلسات آموزشی مهارت معنوی 2جدول 

 هدف موضوع جلسات
 رابطه مثبت با دانش آموزانایجاد  آموزانجلب رضایت و همکاری دانش جلسه اول

 جلسه دوم

ارائه داستانی درباره بخشایشگری، 
تصمیم برای تغییر، بخشایشگری 
چیست؟، بخشایشگری چه چیزی 
نیست؟، خشم و عصبانیت، تعریف 

 همدلی، انجام تمرینات هر بخش

که ها و اینکه یک شخص صرف نظر از اینتوانایی در درک ارزش ذاتی انسان -1
 نجام داده است، انسان است.چه کاری ا

پذیری در دیدن اعمال خوب در فردی که از او رنجیده )عدم انعطاف -2
 شدگی(.تثبیت

توانایی در عدم برچسب زدن به افراد و رفتار فرد را به مقام صفات و یا اسم  -3
 رساندن.

گذشت فرد نسبت به فرد رنجاننده و تغییر نگرش منفی به نگرش مثبت در  -4
 فرد.مورد 

توانایی در دیدن فرد خاطی بدون در نظر گرفتن تقصیراتش و بدون شرط او را  -5
 پذیرفتن.

طوری که فرد رنجاننده احساس همدلی و داشتن توانایی احساس کردن همان -6
که فرد خودش را جای فرد رنجاننده بگذارد و ببیند او چه طور فکر کند؛ و اینمی
 کند.می

 جلسه سوم

 احترام، مهربانی و هاانسان ذاتی ارزش

بخشایشگری،  به و سخاوتمندی، عمل
 به هم بخشایشگری، من هایمزیت

دارم، انجام تمرینات هر  نیاز بخشش
 بخش
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افراد دارای میزانی از ارزش درونی هستند که بایستی به همه اعتقاد به اینکه  -7
اند بلکه به خاطر ها احترام گذاشت؛ احترام به افراد نه به خاطر آنچه انجام دادهآن

 خودشان.
تمایل فرد به بروز رفتار موردپسند و دوستانه به جای رفتار خصمانه با فرد  -8

 رنجاننده.
 ا فرد خاطی.تمایل فرد به ابراز دوستی ب -9

 اطی.اعتنایی نسبت به فرد ختمایل فرد به دوری از بدگویی، تحقیر، اجتناب و بی -10

جلسه 
 چهارم

 در صبر، داستان در مورد صبرارائه 

 در صبر، دیگران هایاذیت و آزار برابر

 دروغین تمجیدهای و تعریف برابر

نخوردن، انجام  فریب و دیگران
 تمرینات هر بخش

 توانایی در حفظ آرامش و به دست آوردن رفتارهای صبورانه. -1
 زدگی.تأخیر انداختن ارضای نیازها و پرهیز از شتاب -2
و پایداری در انجام تکالیف و تالش و مداومت برای دستیابی به  استقامت -3

 های خود.خواسته
 های زبانی و نه فیزیکی.گرایش به احتیاط، شناخت و واکنش -4

 ها و امیال اطرافیان و دوستان را در نظر گرفتن.نیازها، خواست -5
 توانایی صبر و تحمل در برابر ناکامی. -6
 ها یا وقایعکنترل موقعیت در زمان مواجه شدن با موقعیت های زبانی برایپاسخ -7

 کننده نه درگیرانه، تجاوزکارانه و فیزیکیناراحت
 به دست آوردن مهارت مذاکره، گفتگو و برقراری ارتباط مؤثر -8

 جلسه پنجم
 و پشتکار، عصبانیت و خشم مهار

 در مقاومت، کارها انجام در مداومت

 تمرینات هر بخشها، انجام وسوسه برابر

 جلسه ششم

 که بینیپیش غیرقابل پیشامدهای

 و زدگیشتاب از پرهیز ندارید، دوست
عجوالنه،  قضاوت، کارها انجام در عجله

 انجام تمرینات هر بخش

 جلسه هفتم

ارائه داستان در مورد اعتماد و آگاهی 
ارتباط،  دادن در مورد آن، جستجوی

 پایگاهمطمئن،  آگاهی در مورد پناهگاه

 ایمن، انجام تمرینات هر بخش

 شانتوانایی در آگاهی یافتن در مورد افراد مورد اعتماد زندگی -1
 توانایی در درک ارزش خانواده -2
 آگاهی در مورد احساسات نسیت به والدین -3
 توانایی درک در مورد اعتماد و نحوه ارتباط با خانواده و چرایی آن -4
 احساسات در مورد کسانی که دوستشان دارندتوانایی ابراز  -5
شان و پذیرش او به همه توانایی در دیدن پدر بعنوان قدرتمندترین فرد رندگی -6

 هایشتوانایی
های مکانی و زمانی افراد و آگاهی در مورد توانایی درک در مورد موقعیت -7

 ها در زمان نیازپذیر بودن آندسترس
 اده تا چه حد باید پاسخگوی نیازهای فرزندان باشد.توانایی درک اینکه خانو -8
دهیم و اعتقاد به اینکه خداوند درک احساسات در مورد اعمالی که انجام می -9

گر اعمال ما است و وجود این اعتقاد سبب انجام دادن یا ندادن برخی کارها نظاره
 شود.

آگاهی در مورد دانایی، در دسترس بودن،  جلسه هشتم
 بودن، انجام تمرینات هر بخشپاسخگو 

 جلسه نهم
بخشش و شفقت خداوند چگونه است؟، 

توان اعتماد کرد؟، فواید به چه کسی می
 اعتماد، انجام تمرینات هر بخش

 جلسه دهم

 حل مسئله چیست، ایجاد آمادگی، تعیین

 هدف، تشخیص و تعریف مسئله، تولید

ها، ارائه داستان، انجام تمرینات حلراه
 بخشهر 

 

تردید در حل مشکالت به ما شنود و بیاعتقاد به اینکه خداوند دعای ما را می -1
 کند.کمک می

باور به اینکه خداوند توان الزم برای حل مسائل را در اختیار ما گذاشته و در  -2
های درونی و بینش دادن وسیلۀ اسباب بیرونی و یا آمادگیها، بهحل کردن آن

 سئله را به ما نشان خواهد داد.حل مناگهانی، راه
ای از من جدا اعتقاد به اینکه خداوند در هرلحظه با من در ارتباط است و لحظه -3

 شود؛ بنابراین نحوه حل مسئله را به یاد من خواهد انداخت.نمی
 در نظر گرفتن خیر و صالح دیگران و طبیعت هنگام مشخص کردن اهداف. -4
 ها.ها و اجرای آنحلدیگران هنگام انتخاب راه در نظر گرفتن سود و زیان -5

 شهامت و اعتماد به نفس در رویارویی با مسئله. -6

 انتظار مثبت در حل مسئله. -7

جلسه 
 یازدهم

 کردن ها، اجراحلراه انتخاب و ارزیابی

نتیجه،  شده، ارزیابی انتخاب حلراه
 ها، انجام تمرینات مربوطهارائه داستان

جلسه 
 دوازدهم

های جمع بندی و بحث در مورد مهارت
 آموزانایجاد شده در دانش

 های خودارزیابی دانش آموزان از توانایی -1
 ارزیابی از نقاط قوت و ضعف روش آموزشی -2
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 هایافته

کنندگان این پژوهش دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم شرکت
گروه  کنندگان درابتدایی بودند. میانگین و انحراف معیار سن شرکت

، در 81/0 ± 83/11های معنوی به ترتیب برابر با آموزش مهارت
 ± 59/11اجتماعی برابر با  -های شناختیگروه آموزش مهارت

بود. استفاده از  94/0 ± 53/11با و در گروه کنترل برابر  57/0
روش تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که به لحاظ سن بین 

 ها تفاوت معنادار وجود ندارد.گروه
 

 

 های پرخاشگریهای توصیفی مربوط به مؤلفه. یافته3جدول 

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون شاخص آماری گروه متغیر

پرخاشگری جسمانی
 M ± SD 47/10 ± 28/1 35/8 ± 11/1 23/8 ± 03/1 های معنویآموزش مهارت 

S-W 897/0 *892/0 *876/0 
 -های شناختیآموزش مهارت

 اجتماعی
M ± SD 35/10 ± 25/2 29/8 ± 98/0 47/8 ± 87/0 

S-W 918/0 *888/0 923/0 

 M ± SD 55/10 ± 09/2 06/10 ± 60/1 47/10 ± 42/1 گواه

S-W 946/0 919/0 905/0 

، p=054/0 آزمون لون
11/3=F 

178/0=p ،
79/1=F 

143/0=p ،
03/2=F 

پرخاشگری رابطه
ای

 M ± SD 41/22 ± 98/2 47/19 ± 55/2 35/19 ± 53/2 های معنویآموزش مهارت 

S-W 963/0 972/0 940/0 
 -های شناختیآموزش مهارت

 اجتماعی
M ± SD 82/23 ± 96/2 76/16 ± 11/3 00/17 ± 25/3 

S-W 924/0 965/0 913/0 

 M ± SD 70/23 ± 55/3 94/23 ± 38/2 71/24 ± 97/2 گواه

S-W 967/0 957/0 917/0 

، p=750/0 آزمون لون
29/0=F 

309/0=p ،
21/1=F 

265/0=p ،
37/1=F 

پرخاشگری واکنشی
 M ± SD 64/13 ± 98/2 64/9 ± 40/2 47/9 ± 32/2 های معنویآموزش مهارت 

S-W 942/0 912/0 *884/0 
 -های شناختیآموزش مهارت

 اجتماعی
M ± SD 41/13 ± 62/2 82/8 ± 74/1 80/8 ± 86/1 

S-W 978/0 933/0 901/0 

 M ± SD 47/12 ± 80/2 18/12 ± 27/2 88/12 ± 54/2 گواه

S-W 937/0 952/0 960/0 

، p=789/0 آزمون لون
24/0=F 

323/0=p ،
16/1=F 

491/0=p ،
72/0=F 

05/0>*P 

؛ شاخص S-W؛ انحراف استاندارد، SD؛ میانگین، Mنکته:  
 ویلک -شاپیرو

ویلک مربوط به  -دهد که شاخص شاپیرونشان می 3جدول 
های معنوی های پرخاشگری جسمانی در گروه آموزش مهارتمؤلفه

در مراحل پس آزمون و پیگیری و پرخاشگری واکنشی در همان 
گروه در مرحله پیگیری و نیز پرخاشگری جسمانی در گروه 

ون در اجتماعی در مرحله پس آزم -های شناختیآموزش مهارت
معنادار است. باوجود این ارزیابی سطوح معناداری  05/0سطح 

دهد که انحراف از مفروضه نرمال ویلک نشان می-شاخص شاپیرو
توان انتظار داشت که این مقدار ها شدید نبوده و میبودن توزیع داده

انحراف از مفروضه نتایج تحلیل را تحت تأثیر قرار ندهد. منطبق بر 
استفاده از آزمون لون نشان داد که مفروضه همگنی  1نتایج جدول 

ها برقرار است. همچنین نتایج تحلیل های خطا در بین گروهواریانس
واریانس چند متغیری نیز نشان داد که پیش از اجرای متغیرهای 

های پرخاشگری تفاوت معناداری ها به لحاظ مؤلفهمستقل بین گروه
(. بر این اساس چنین F(6و  92= ) P ،911/0 >05/0وجود ندارد )

گیری شد که مفروضه استقالل متغیر پیش آزمون از عضویت نتیجه
نتایج  2های پرخاشگری برقرار است. جدول گروهی برای مؤلفه

تحلیل چند متغیری در مقایسه اثر اجرای متغیرهای مستقل بر 
 دهد.پرخاشگری را نشان می

خطا با استفاده از آزمون  در ادامه مفروضه برابری ماتریس واریانس
که ارزش مجذور کای برای مؤلفه  و نتایج نشان دادارزیابی موخلی 

( در p ،863/0=w ،89/6(=2)2<01/0)پرخاشگری جسمانی 
، p ،737/0=w<01/0و برای پرخاشگری واکنشی ) 05/0سطح 

12/14(=2)2)  این موضوع نشان معنادار است.  01/0در سطح
مفروضه برابری ماتریس واریانس خطا برای دو مؤلفه دهد که می

پرخاشگری جسمانی و پرخاشگری واکنشی برقرار نیست. به همین 
دلیل درجات آزادی مربوط به دو مؤلفه با استفاده از روش 
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نتایج تحلیل طرح آمیخته در  3جدول گیسر اصالح شد.  -گرینهوس
 دهد.یرا نشان مری های پرخاشگمؤلفهتبیین اثر متغیرهای مستقل بر 

 

 . نتایج تحلیل آمیخته در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر پرخاشگری4جدول 

مجموع  پرخاشگری
 مجذورات

مجموع 
مجذورات 

 خطا
سطح  F درجه آزادی

 معناداری
2  

 122/0 018/0 35/3 52/3و  48/84 29/177 58/25 پرخاشگری جسمانی

 286/0 001/0 63/9 4و  96 08/816 32/327 ایپرخاشگری رابطه
 414/0 001/0 95/16 57/2و  73/61 12/214 20/151 پرخاشگری واکنشی

زمان بر پرخاشگری × دهد که اثر تعاملی گروهنشان می 4جدول 
( F(52/3و  48/84= ) 2  ،018/0 =P ،35/3 =122/0جسمانی )
= 2  ،001/0 =286/0ای )و بر پرخاشگری رابطه 01/0در سطح 

P ،63/9 ( =96  4و)F( و پرخاشگری واکنشی )2 =414/0  ،

001/0 =P ،95/16 ( =73/61  57/2و)F معنادار  01/0( در سطح
است. در ادامه برای مقایسه اثرات متغیرهای مستقل با یکدیگر و با 

تعقیبی به کار گرفته شد که نتیجه آن در های های گواه آزمونگروه
 .ارائه شده است 4جدول 

 

 های پرخاشگریزمان به صورت دو گروهی بر مؤلفه× . مقایسه معناداری اثر تعاملی گروه 5جدول 

مجموع  های مورد مقایسهگروه
 مجذورات

مجموع 
مجذورات 

 خطا
  درجه آزادی

F 

سطح 
 معناداری

2  

پرخاشگری 
 جسمانی

 005/0 795/0 18/0 63/1و  26/52 59/110 61/0 گروه دوم -گروه اول

 173/0 003/0 68/6 91/1و  25/61 90/98 65/20 گروه سوم -گروه اول

 097/0 046/0 44/3 70/1و  42/54 10/145 61/15 گروه سوم –گروه دو 

پرخاشگری 
 ایرابطه

 126/0 013/0 63/4 2و  64 09/612 55/88 گروه دوم -گروه اول
 148/0 006/0 55/5 2و  64 60/446 47/77 گروه سوم -گروه اول
 362/0 001/0 13/18 2و  64 53/573 96/324 گروه سوم –گروه دو 

پرخاشگری 
 واکنشی

 010/0 616/0 32/0 20/1و  40/38 05/155 55/1 گروه دوم -گروه اول
 400/0 001/0 30/21 21/1و  56/38 37/151 77/100 گروه سوم -گروه اول
 505/0 001/0 71/32 47/1و  96/46 80/121 49/124 گروه سوم –گروه دو 

 های معنویگروه اول: آموزش مهارت
 اجتماعی -های شناختیگروه دوم: آموزش مهارت

 گروه سوم: گواه
های معنوی در مقایسه با دهد که آموزش مهارتنشان می 5جدول 

و  P ،68/6 ( =25/62 <01/0گروه گواه پرخاشگری جسمانی )
91/1)Fپرخاشگری رابطه ،)( 01/0ای> P ،55/5 ( =64  2و)F )

( F(21/1و  56/38= ) P ،30/21 <01/0و پرخاشگری واکنشی )
 1نمودارهای شکل کاهش داده است.  01/0را در سطح معناداری 

دهد که میانگین سه مؤلفه پرخاشگری در گروه آموزش نیز نشان می
های معنوی در مقایسه با گروه گواه در مراحل پس آزمون مهارت

 و پیگیری کاهش یافته است. 
اجتماعی  -های شناختیدهد که آموزش مهارتنشان می 5جدول 

 P ،44/3 <05/0نیز در مقایسه با گروه گواه پرخاشگری جسمانی )
ای و پرخاشگری رابطه 05/0( را در سطح F(70/1و  42/54= )

(01/0> P ،13/18 ( =64  2و)F( و پرخاشگری واکنشی )01/0> 

P ،71/32 ( =96/46  47/1و)F 01/0( را در سطح معناداری 
نشان  1کاهش داده است. در تائید این مطلب نمودارهای شکل 

اجتماعی میانگین  -های شناختیتدهد که در گروه آموزش مهارمی
های پرخاشگری در مراحل پس آزمون و پیگیری کاهش یافته مؤلفه

گانه است و این در حالی است که چنین تغییری در مراحل سه
 شود. های گواه مالحظه نمیگروه

دهد که تفاوت اثر دو شیوه آموزش بر نشان می 4درنهایت جدول 
( در F(2و  64= ) P ،63/4 <05/0ای )مؤلفه پرخاشگری رابطه

های معنادار است. در مقابل تفاوت اثر آن دو بر مؤلفه 05/0سطح 
معنادار نبود. نمودار  05/0پرخاشگری جسمانی و واکنشی در سطح 

اجتماعی  -های شناختیدهد که مهارتنیز نشان می 1ب( در شکل 
های معنوی در کاهش پرخاشگری در مقایسه با آموزش مهارت

های مؤلفه 1تری بوده است. نمودارهای شکل ای روش موفقابطهر
پرخاشگری در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در سه 

 دهد.گروه پژوهش را نشان می
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 گروه پژوهش. نمودار مربوط به تغییرات پرخاشگری در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در سه 1شکل 

 
 گیرینتیجه

 یمعنو یهاآموزش مهارت یاثربخش یسهمقاهدف پژوهش حاضر 
بود. آموزان در دانش یبر پرخاشگر یاجتماع -یشناخت یهاو مهارت

و  یمعنو یهاآموزش مهارت نتایج حاضر نشان داد هر دو
های مؤلفهموجب کاهش ی اجتماع -یشناخت یهامهارت

. شدندو واکنشی  ایرابطه جسمانی، پرخاشگریپرخاشگری شامل 
و  یمعنو یهاآموزش مهارتدر پژوهش حاضر بین اثربخشی 

تفاوت  ایی رابطهبر پرخاشگر یاجتماع -یشناخت یهامهارت
ی از اجتماع -یشناخت یهامهارتکه آموزش وجود داشت به طوری

-شنتایج با نتایج حاصل از پژوه این اثربخشی بیشتری برخوردار بود.
شریعت باقری ؛ (14)رادمنش و سعدی پور ؛ (18برزگربفرویی )های 

 همسو بود.  هو و همکارانو  (13و نیک پور )

توان ی میاجتماع -یشناخت یهامهارتدر تبیین اثربخشی آموزش 
آموزان از قبیل پاسخ های عاطفی و اجتماعی دانشرشد ویژگیگفت 

تجربیات عاطفی، ارتباط مؤثر با عواطف فردی، و درک مناسب به 
افتند. این عواطف دیگران در تعامالت مستمر فرد با محیط اتفاق می

های فرایند تحت تأثیر تجربیات مختلف اجتماعی شدن و آموزش
های (. برنامه21های خود فرد است )همستقیم و غیرمستقیم و ویژگی

با تسهیل رشد مطلوب شناختی  -مداخله اجتماعی مداخالتی از قبیل
های عاطفی فرد از طریق آگاه شدن از و تأکید بر رشد صالحیت

کند اثرات مثبتی بر ارتباطات آنچه فرد در حال حاضر احساس می
با  شناختی -. مداخله اجتماعیاجتماعی و بهزیستی روانی دارند

برد. گیزه وی را باال میواداشتن فرد به تالش بیشتر و ناامید نشدن ان
کند ریزی به فرد کمک میگذاری و برنامهدر کنار اینها، با هدف

هایش را برای رسیدن این هدف دنبال کند و ها و تالشتمام توانایی
تواند با افزایش تالشش در جهت کند که او میبه فرد یادآوری می

وه براین، بینی و کنترل نماید. عالمناسب، پیامد رفتارش را پیش
آموزان را انگیزش دانششناختی  -مداخله اجتماعی برنامه آموزشی

دهد. به های درونی سوق میهای بیرونی به سمت انگیزهاز انگیزه

برند و هایشان لذت بیشتری میها از رسیدن به هدفنحوی که آن
به (. 10) ماندمدت اثر تشویقی آن باقی میدر طوالنی بدین طریق،

توان گفت یکی از مسائلی که در مقطع ابتدایی و دیگر میطور کلی 
های شناختی مقاطع از اهمیت باالیی برخوردار است، داشتن مهارت

شود فرد از لحاظ اجتماعی رفتار معقول اجتماعی است که باعث می
اجتماعی موجب انزوا و طرد  -های شناختیداشته باشد. فقر مهارت

هایی شود و به این ترتیب موقعیتفرد از جانب گروه همساالن می
اجتماعی و اخالقی هستند،  -های شناختیکننده مهارترا که فراهم

 -های شناختیدهند. هدف اساسی آموزش مهارتاز دست می
های اجتماعی از اجتماعی هدایت مستقیم و آموزش فراگیر مهارت

باالتر ها برای ورود به مقاطع ویژه آماده ساختن آندوران کودکی به
است که باعث پذیرش اجتماعی فرد در مراحل باالتر و همچنین می

اجتماعی، موجب  -های شناختیکودکان از مهارت. برخورداری شود
-ها و کاهش هیجانهای قابل توجهی در زندگی روزمره آنبرتری

 شود.های منفی نظیر پرخاشگری می
گفت توان معنوی می یهامهارتدر تبیین اثربخشی آموزش 

بعدی از انسان است که ارتباط و یکپارچگی او را با عالم  ،معنویت
ارتباط و یکپارچگی به انسان امید و معنا . دهدهستی نشان می

دهد که از راه آنها، ای را ارائه می(. معنویت، مجموعه17دهد )می
دانش تواند معنا و مفهوم زندگی خود را درک کند. انسان می

شان نویت باالیی برخوردارند رخدادهای زندگیآموزانی که از مع
( 22دانند )را ناشی از کنترل عوامل بیرونی نظیر شانس و تقدیر نمی

و با احساس شایستگی در یافتن معنا برای زندگی خود سعی دارند 
پرداختن  (.23هایشان را جهت بهبودی شرایط افزایش دهند )تالش

قشری مغز و ارتباط متقابل آنها های معنوی از راه مراکز به فعالیت
با مراکز غدد تاالموس و هیپوتاالموس مفهوم و رنگ عاطفی پیدا 

کند. از سوی دیگر این مراکز با غده هیپوفیز در ارتباط هستند می
کند. پرداختن به که این غده فعالیت دیگر غده ها را تنظیم می

 به نیت وهای معنوی ابتدا توسط مغز دریافت و با توجه فعالیت
قصد نیرو بخشی و افزایش توانایی، این اطالعات در سیستم عصبی 
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تجزیه و تحلیل شده که به سیستم ایمنی دستور داده می شود در مقابل 
(. عالوه براین، معنویت نه 24فشار روانی و بیماری مقاومت کند )

یابی فرد و شود، بلکه موجب هویتها میتنها باعث تخلیه هیجان
خود و دیگران که در مداخله  به (. شفقت25گردد )میاجتماع 

معنویت درمانی به دانش آموزان آموخته شد با افزایش تحمل 
سازد. ها و اشتباهات، امکان بخشایش دیگران را قراهم میشکست

ای چندوجهی پدیدههای اخالقی ترین ارزشیکی از مهمبخشودگی 
است  فردیگیری و بینشامل اجزای شناختی، عاطفی، رفتاری، تصمیم

از آنجا که شفقت خود و بخشودگی، هر دو نیازمند تشخیص  (.26)
ها موجودات کاملی نیستند و بنابراین این امر هستند که انسان

رود که شفقت خود به طور انتظار می اند،شایسته درک و پذیرش
معناداری با تمایل کلی به بخشایشگری دیگران برای خطاهایشان 

هنگامی که افراد خود را شبیه فرد خاطی دانسته و یا  .باشد مرتبط
دانند که ممکن است خودشان نیز همان خطا را داشته باشند، فرد می

بخشند. بنابر این چون شفقت خود با احساس خطاکار را بیشتر می
همبستگی و مشابهت بیشتر و جدایی کمتر از دیگران همراه است 

تری برخوردارند، میل بیشتری نیز به افرادی که از شفقت خود بیش
(. بدین ترتیب، از آنجاکه 27) دهندبخشودگی دیگران نشان می

بخشودگی عملی است تقدیرآمیز که از تمرکز بر حال و نه 
گری و شفقت نسبت به خود، مشکالت گذشته و عدم قضاوت

-های فرد به ویژه توانایی تجزیه و تحلیل موقعیت، تصمیمتوانایی

های منفی رست و مناسب و خودتنظیمی در مهار هیجانگیری د
حکایت دارد که به لحاظ انگیزشی فرد را برای نشان دادن رفتار و 

 کند. بدین صورت بخشودگیتصمیمی مناسب و مطلوب باانگیزه می
ای برخوردار است به های اجتماعی از جایگاه ویژهدر موقعیت

دی با کفایت و توانمند که فرد متألم از دیدگاه دیگران فرطوری
شود که به لحاظ رفتاری و هیجانی به تعادل رسیده و برداشت می

های بین فردی از خود بخشودگی و شایستگی قادر است در موقعیت
اجتماعی نشان دهد. بخشودگی که از معنویت درمانی در دانش 

های منفی نظیر شود موجب کاهش هیجانآموزان حاصل می
 شود.پرخاشگری می

توان به استفاده از ابزار های پژوهش میاز جمله محدودیت
خودگزارشی در دانش آموزان اشاره کرد که ممکن است سوگیری 
مطلوبیت اجتماعی در شرکت کنندگان به نحوه پاسخگویی آنان اثر 
گذاشته باشد. پژوهش حاضر محدود به دختران دانش آموز شهر 

های آتی د که در پژوهششوتهران بود، براین اساس پیشنهاد می
های جنسیتی نیز بررسی گردند. براساس نتایج حاصل از تفاوت

 -های شناختیشود آموزش مهارتپژوهش حاضر پیشنهاد می
اجتماعی و معنویت درمانی در طول سال تحصیلی به عنوان یک 

 واحد درسی به دانش آموزان تدریس شود.
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