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Aims Veterans’ wives in their families are particularly affected by complications due to 
physical and mental disabilities of veterans. The aim of this study was to investigate the effects 
of forgiveness training intervention on resilience and perceived stress of veterans’ wives.
Materials & Methods This is a quasi-experimental and applied research with a pre-test-
post-test design with control group that was conducted in Martyr and SacrificersFoundation 
ofIsfahan City in 2016. Subjects consisted of 40 wives of veterans who were selected through 
available sampling and divided into two experimental and control groups (20 subjects). The 
research tools were Conor and Davidson Resilience Scale (CD-RISC), Cohen’s Perceived Stress 
Scale (PSS-14). Forgiveness group-training intervention was conducted in eight sessions per 
week for the experimental group. The data were analyzed by SPSS 22 software using one-way 
ANCOVA.
Findings There was significant difference in mean scores of resiliency and perceived stress 
between pre-test and post-test in experimental group (p<0.01). Also, there was significant 
difference in mean scores of resiliency and perceived stress between control and experimental 
groups at post-test (p<0.01).Therefore, the effect of forgiveness group-training, after controlling 
the pre-test effect, was significant on resiliency (F=34.78) and perceived stress (F=41.19).
Conclusion Forgiveness group-training intervention is efficient in increasing the resilience 
and reducing the perceived stress of veterans’ wives. This method can be used as an effective 
approach to reduce the psychological disorders of these families.  
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  چکيده

طور خاصی درگیر عوارض ناشی از  به خودهمسران جانبازان در خانواده  اهداف:
  بیشترین آسیبو  هستنددر جانبازان جامانده  های جسمی و روحی به معلولیت

ثیر مداخله ات بررسی این پژوهش با هدف د.نشو متحمل می از این نظررا 
  انجام شد. شده همسران جانبازان ادراکآوری و استرس  محور بر تاب بخشش

 - آزمون با طرح پیشو کاربردی تجربی  پژوهش از نوع نیمهاین  ها: و روش ابزار
بنیاد شهید و امور ایثارگران  در ۱۳۹۵در سال است که آزمون با گروه کنترل  پس

 بودند که همسران جانبازاناز  نفر ۴۰ ها شامل آزمودنی .انجام شدشهر اصفهان 
نفر) و  ۲۰دو گروه آزمایش ( بهو  شدهگیری در دسترس انتخاب  روش نمونه به

آوری و  تاب شامل مقیاس. ابزارهای پژوهش تقسیم شدندنفر)  ۲۰( کنترل
روش گروهی  آموزش بخشش بههفتگی  ات. جلسبود شده ادراک استرس مقیاس

فاده از ها با است برگزار شد. دادهبرای گروه آزمایش ساعته  در هشت جلسه یک
تحلیل و تجزیه  متغیره تک آزمون تحلیل کوواریانس و توسط SPSS 22افزار  نرم

  .شدند

آزمون و  شده در پیش آوری و استرس ادراک میانگین نمرات تاب ها: یافته
میانگین داشت. همچنین بین داری  یآزمون در گروه آزمایش، تفاوت معن پس

گروه کنترل و آزمایش در مرحله شده در  آوری و استرس ادراک نمرات تاب
آموزش بخشش  مداخلهتاثیر بنابراین  مشاهده شد.داری  یآزمون تفاوت معن پس

آوری  آزمون بر متغیرهای تاب پیشکنترل اثر روش گروهی پس از  به
)٧٨/٣٤=F١٩/٤١شده ( ) و استرس ادراک=F۰۱/۰(بود دار  ) معنیp<(.  

آوری و کاهش  گروهی در افزایش تابروش  به محور بخشش مداخله گیری: نتیجه
تواند در  شده همسران جانبازان اثربخش است و این روش می استرس ادراک
  ها موثر باشد. شناختی این خانواده های روان کاهش آسیب

  آوری شده، تاب بخشش، استرس، استرس ادراک ها: کلیدواژه

  

 ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تاريخ دريافت:

  ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  ghasemi_m12@yahoo.comنويسنده مسئول: *

  

 مقدمه

های جسمی و عوارض روحی ناشی از آن یکی از  معلولیت
های بعد از آن در  های جنگ و سال هایی است که در صحنه جلوه

. آید چشم می بهشکلی گسترده  بازماندگان جنگ و اطرافیان آنها به
عوارض ناشی از طور خاصی درگیر  در این بین همسران جانبازان به

. از جمله [1]جامانده هستند های جسمی و روحی به معلولیت
ن وجود دارد تهدیدات که برای همسران جانبازان و معلوال عوارضی

 اند که دادههای پژوهشی نشان  مرتبط با بهداشت روان است. یافته
بیشتر در معرض تهدیدهای سالمت روان قرار  ،همسران جانبازان

ترین عنصر هر خانواده نقش مهمی  عنوان کلیدی زنان به. [2 ,1]دارند
. در دارندجامعه در تبع آن  در سالمت روان اعضای خانواده و به

را زن خانواده   بیشترین آسیبو ترین  خانواده جانبازان نیز مهم
توجه ویژه به افزایش سازگاری  ،شود. در واقع متحمل می

بازان، هدایت کل خانواده شناختی و توانمندسازی همسران جان روان
ضرورت توجه بیشتر به این  کهسمت سالمت روان است   آنها به

  .[3]کند حوزه را مشخص می

های حوزه  آوری دو متغیری هستند که در پژوهش استرس و تاب
عنوان  . استرس بهشود بر آنها می یسالمت روان تاکید بسیار
ادراک آن  رو حایز اهمیت است که  بیماری جدید قرن از این

طور مستقیم بر  های عاطفی منفی به تواند با ایجاد حالت می
و به این  بگذاردو الگوهای رفتاری تاثیر  کیندهای فیزیولوژیآفر

. در واقع [4]جسمی باشد های ایجاد بیماری رچشمهترتیب س
د بعضی از افراد در شو ارزیابی متفاوت افراد از رویدادها، سبب می

پذیری بیشتری داشته  ناخوشایند رویدادها آسیببرابر پیامدهای 
زا، به عوامل ژنتیکی،  باشند. پاسخ هر فرد به عوامل استرس

زا،  های شخصیتی مانند ارزیابی فرد از عامل استرس ویژگی
زا، شرایط و محیط زندگی،  ای فرد با عامل استرس های مقابله مهارت

. استرس [5]ردساختارهای اجتماعی و تجارب قبلی فرد بستگی دا
، غیرقابل بودن بینی شده، میزان ادراک فرد از غیرقابل پیش ادراک
. با این وجود، [6]و پرفشاربودن رویدادهای زندگی است بودن کنترل

زای زندگی چقدر بر سالمت جسمانی و  اینکه رخدادهای استرس
 .[7]شدت مورد بحث است شناختی اثر مستقیم دارند، هنوز به روان

توانند تاثیرات منفی استرس را تغییر دهند یا  ز عوامل میبسیاری ا
خطر اندازد،  تواند سالمت را به که می از بعضی تاثیرات آن

. نکته حایز اهمیت این است که بین استرس [8]پیشگیری کنند
  .[10 ,9]داری وجود دارد شده و سالمت عمومی رابطه معنی ادراک

 ،شناسی تحولی حوزه روان های موثر در  آوری از جمله مولفه تاب
شناسی  خانواده و بهداشت روانی است که مورد تاکید روان

های  آوری ظرفیت گذشتن از دشواری . تاب[11]استنگر  مثبت
پایدار، سرسختی و ترمیم خویشتن است. این ظرفیت انسانی باعث 

رغم  شود تا فرد پیروزمندانه از رویداهای ناگوار بگذرد و علی می
های شدید، شایستگی اجتماعی،  در معرض تنش قرارگرفتن

آوری نوعی ویژگی است  تحصیلی و شغلی خود را ارتقا دهد. تاب
مرور زمان  تواند به که از فردی به فردی دیگر متفاوت است و می

گری فکری و عملی  رشد کند یا کاهش یابد و براساس خوداصالح
 آوری تاب. [12]گیرد انسان در روند آزمون و خطای زندگی شکل می

 داشتن تنش، بر غلبه برای هایش توانایی به فرد اطمینان عنوان به
 های و ویژگی عاطفی ثبات خود، حرمت ای، مقابله های توانایی

 دهد می افزایش را دیگران طرف از اجتماعی حمایت که فردی
کنند  آوری را تقویت می که تاب عواملیبرخی  .[13]است شده تعریف

، مثل طبیعت و سرشت هر شخص، شخصیت و هستنددر درون فرد 
راهبردهای سازگاری و متغیرهایی از قبیل جنسیت، سن بیشتر و 

شوند. از عوامل  صورت آماری بیان می تحصیالت باالتر که معموالً به
توان به عوامل بافت اجتماعی همانند روابط حمایتگر و  دیگر نیز می

و  ارکاعتقاد  . به[13]ددسترسی به پیوندهای اجتماعی اشاره کر
آور اغلب با ایجاد هیجانات مثبت پس از  افراد تاب ،همکاران
. آنها بدون [14]گردند حالت طبیعی بازمی  های فشارزا به رویارویی

 ،اینکه سالمت روانشان کاهش یابد و دچار بیماری روانی شوند
 رسد نظر می به ،همچنین .گذارند رویدادهای فشارزا را پشت سر می

در بعضی موارد با وجود تجارب سخت، پیشرفت کرده و کامیاب  آنها
آوری با  های پژوهشی رابطه مثبت بین تاب . یافته[15]اند شده

و بهزیستی  [18]، کیفیت زندگی[17]، امید به زندگی[16]بینی خوش
آوری و  . همچنین بین تاباند کردهرا تایید  [19]شناختی روان

آوری با  و تاب [21]نشانگرهای اضطرابآوری و  ، تاب[20]استرس
  .گزارش شده است، رابطه منفی [22]افسردگی

های غیرمنصفانه و  ناک، تجربهددر بسیاری از موارد صدمات در
شود.  افکار و رفتارهای منفی می ،لفات جدی منجر به احساساتخت

های مختلف به خطاهای افراد واکنش  روش  افراد ممکن است به
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کسی که  از ،دنبال انتقام باشند ها ممکن است بهنشان دهند. آن
 های گوناگونی را برای رویارویی در یا راه ،تخطی کرده اجتناب کنند

تواند این چرخه معیوب  هایی که می م. یکی از مکانیز[23]نظر بگیرند
را قطع کند بخشش است. بخشش نوعی پردازش شناختی، عاطفی 

شده که آن را  خطای ادراکو رفتاری است که افراد در چارچوب 
اقدام به دهند. هنگامی که افراد  می نشانکنند، از خود  تجربه می

کنند  به ادراکات عاطفی و احساسی تمایل پیدا می کنند، بخشش می
. [24]شود که منجر به بروز پاسخی مثبت نسبت به خطای منفی می

است که فرد بخشنده برای  افراد  بخشش نوعی ویژگی درون
پسندانه در برابر خطاهای انسانی  دادن واکنش مثبت و جامعه نشان

  . [25]کند و محیطی از سوی دیگران از آن استفاده می
حمایت های پژوهشی از نقش مثبت بخشش بر سالمت روان  یافته

توانایی بخشش همسر  بیان کرده است که باکوس. از جمله کند می
ت زناشویی منجر تواند به پابرجایی روابط و افزایش رضای می

خودکارآمدی فردی، تعمیم  درتواند  . توانایی بخشش می[26]شود
کارآمد  ،بخشش به شرایط جدید، توانایی کنترل استرس و خشم

ها بر اهمیت بخشش در استحکام ساختار  . پژوهش[27]باشد
 ،. بخشش[29 ,28]دارندخانواده و رضایت بیشتر زوجین تاکید 

حق خود در داشتن انزجار، قضاوت  کشیدن از اشتیاق برای دست
تفاوتی نسبت به کسی است که غیرمنصفانه ما را  منفی و بی

دلسوزی،  های رنجانده است و در عین حال پروراندن کیفیت
سخاوت و حتی عشق نسبت به کسی است که مستحق آن نیست. 

کند تا از طریق  گرایانه به افراد کمک می های بخشش فعالیت
. مشاوره بخشش از [30]ابراز خشم، خود را آزاد سازندجز  ای به وسیله

صورت رویکردی نوین و  هسوی مشاوران و محققان زیادی ب
امیدبخش در کاهش استرس و بازگردانی سالمت هیجانی تعریف 

ای  تواند شیوه درمانی، می رو بخشش  . از این[31]شده است
و ارتقای نمودن استرس  اهمیت برای بازگرداندن امید و برطرف  پر

  آوری تلقی شود.  تاب
در پژوهشی روی دختران نوجوان قربانی خشونت در کره جنوبی، از 

شیوه گروهی استفاده شد. نتایج نشان داد  آموزش بخشش به
شیوه گروهی توانست کاهش قابل  ای بخشش به جلسه۱۲آموزش 

توجهی در خشم، اسناد خصمانه، پرخاشگری و بزهکاری نوجوانان 
ها حاکی از افزایش قابل توجه همدلی  د. همچنین یافتهداشته باش

نشان دادند و همکاران  النداهل .[32]در نوجوانان قربانی خشونت بود
، ۸۲/۰که اندازه اثر مداخالت آموزش بخشش بر افزایش بخشش 

اطف وو کاهش ع ۶۰/۰، عزت نفس ۸۱/۰افزایش عواطف مثبت 
و همکاران اثر مداخله گروهی  هریس .[33]بوده است ۵۴/۰منفی 

ای  های دریافتی و خشم خصیصه بخشش را روی بخشش، استرس
اند. هدف آنها از این مطالعه بررسی اثربخشی  مورد بررسی قرار داده

های خاص، بخشش در موقعیت  مداخله بخشش بر بخشش رنجش
های دریافتی  اجتماعی از قبیل استرس –جدید و متغیرهای روانی

نشان آنها هفته مداخله، نتایج  ۸پس از  .ای بود یصهو خشم خص
 ۳تا  ۲افکار و احساسات منفی گروه آزمایش درباره رنجش که داد 

داری در افکار و  است و افزایش معنی کنترلبرابر کمتر از گروه 
خطاکار ایجاد شده بود. مداخله، فرد احساسات مثبت نسبت به 

م بخشش در موقعیت همچنین بر افزایش توان بخشیدن، تعمی
ای در گروه آزمایش  های دریافتی و خشم خصیصه جدید، استرس

. بخشش با عواطف [27]اثر گذاشته بود کنترلبیشتر از گروه 
و  [35]رابطه مستقیم و با افکار و رفتارهای منفی [34]مثبت

در و همکاران  گرینبرگرابطه منفی دارد.  [36]افسردگی و اضطراب
های بخشش، کاهش خشم،  که برنامهنشان دادند فراتحلیلی 

داشتند و همچنین به افزایش  همراه بهافسردگی و اضطراب را 
 کردندبیان و همکاران  دی. همچنین [37]نفس انجامیدند اعتمادبه

تواند روش درمانی برای پرخاشگری   که آموزش بخشش می
  .[38]باشد

تواند  است که می آوری در شرایط دشوار، از عواملی توانایی تاب
تعامل با یک نشان داده شده است که سالمت روان را ارتقا دهد. 

شود که به مشکالت  می زیادیدیده باعث فشار و استرس  فرد آسیب
روانی مختلف (مانند سطح باالیی از عالیم افسردگی، مشکالت 
اضطرابی، مشکالت خواب، خستگی عاطفی و عالیم درد بدنی) 

هایی از قبیل آگاهی از رنجش، آگاهی  نقش مولفه. [1]دشو منجر می
دهی مجدد فرد رنجیده،  ای کنونی، چارچوب از راهبردهای مقابله

عنوان عواملی  توانند به بینی جدید می توسعه همدلی و رشد جهان
آوری را افزایش  یا توان تاب ،دهند که استرس فرد را کاهش می

آموزش بخشش بر  تاثیرپیش از این، . شوندبررسی  ،دهند می
، [33]متغیرهایی چون بخشش، عواطف مثبت، عزت نفس

، افکار و رفتارهای [27]ای های دریافتی و خشم خصیصه استرس
و  [37]نفس ، خشم، اعتمادبه[36]، افسردگی و اضطراب[35]منفی

های  است. با توجه به کمبود پژوهش مطالعه شده [38]پرخاشگری
شده،  آوری و استرس ادراک در زمینه بخشش و تاب شده انجام

ضروری است که در این حوزه  ،های جانبازان ویژه در بین خانواده هب
 این پژوهش با هدف بنابراین،. انجام شودبیشتری  مطالعات

شده  آوری و استرس ادراک محور بر تاب ثیر مداخله بخششات بررسی
  انجام شد. همسران جانبازان

  

 ها ابزار و روش

 -آزمون با طرح پیشو کاربردی  تجربی نوع نیمهپژوهش از این 
بنیاد  در ۱۳۹۵در تابستان سال است که آزمون با گروه کنترل  پس

. جامعه آماری شامل انجام شدشهید و امور ایثارگران شهر اصفهان 
که از خدمات مشاوره و  بودهمسران جانبازانی از نفر  ۸۰۷
کرده شناسی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر اصفهان استفاده  روان
حداقل حجم نمونه در تحقیقات علی و آزمایشی برای  دالور. بودند

 ۴۰تعداد  ،اساس همین. بر [39]تعیین کرده استنفر  ۱۵هر گروه را 
گیری در  نمونه شیوه بهنفره) از همسران جانبازان ۲۰دو گروه در نفر (

مند از خدمات  بهره زناناز  برای این منظور،دسترس انتخاب شدند. 
شناسی بنیاد شهید و امور ایثارگران خواسته شد در  مشاوره و روان

 ۴۰صورت تمایل در پژوهش همکاری کنند. از میان نفرات داوطلب 
شکل تصادفی  نفر که بیشتر واجد شرایط بودند، انتخاب شدند و به

قرار گرفتند. حداقل زندگی مشترک  کنترلو گروه آزمایش و در د
سال بود و هر خانواده دو فرزند یا بیشتر داشتند.  ۱۰بین زوجین 

ورود به پژوهش رضایت فردی، حضور کامل در تمام جلسات  معیار
  .بودپزشکی یا بیماری خاص و عدیده  و نداشتن سابقه روان

  :از بودند عبارت پژوهش در استفاده مورد ابزارهای
این از : (CD-RISC) دیویدسون و کونور آوری تاب مقیاس
  نامه آوری استفاده شد. این پرسش گیری تاب برای اندازه  نامه پرسش

و  کونورگیری قدرت مقابله با فشار و تهدید توسط  اندازه برای
مقیاس  خرده ۵و دارای  است تهیه شده ۲۰۰۳در سال  دیویدسون

تصور از شایستگی فردی، اعتماد به غرایز فردی، تحمل عاطفه 
این منفی، پذیرش مثبت تغییر و تاثیرات معنوی مثبت است. 

 کامالً تایی  با طیف پنجگویه در مقیاس لیکرت  ۲۵دارای   نامه پرسش
 درست اغلب درست و کامالً  ،ندرت درست، گاهی درست نادرست، به

گیرد. نمره باالتر  می تعلق به آنها ۴صفر تا نمرات  ترتیب بهکه  است
  نامه برش این پرسش آوری بیشتر است. نقطه نشان دهنده تاب
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نشانگر افراد دارای  ۵۰عبارتی نمره باالتر از  . بهاست ۵۰امتیاز 
باشد، به همان  ۵۰و هر چه امتیاز باالتر از  استآوری باال  تاب

و  کونور .برعکسو  استآوری فرد نیز باالتر  میزان شدت تاب
در پژوهش خود پایایی ضریب همسانی درونی را با  دیویدسون

و برای بررسی کردند گزارش  ۸۹/۰استفاده از روش آلفای کرونباخ 
  نامه روایی همگرایی این مقیاس، همبستگی آن را با پرسش

داری با این  معنیو سنجیدند که ارتباط مثبت  کوباساکوشی  سخت
). همچنین همبستگی این =۸۳/۰r ؛>۰۰۰۱/۰p( اشتد  نامه پرسش

 [40]ر بوداد منفی و معنی ،دهش استرس ادراک  نامه مقیاس با پرسش
)۰۰۱/۰p<۷۶/۰ ؛-r= و همکاران نیز پایایی  رنجبر حق). در پژوهش

که  بررسی شدبا استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ   نامه پرسش
 ۸۲/۰. در این پژوهش مقدار آلفا [41]دست آمد هب ۸۴/۰مقدار آلفا 

  .شدبرآورد 
مقیاس استرس : (PSS-14) کوهنشده  مقیاس استرس ادراک

های موجود در  ای که موقعیت گیری درجه شده برای اندازه ادراک
دهندگان از  . پاسخکاربرد داردشوند  زا ارزیابی می زندگی فرد، استرس

ناپذیری و  بینی پیشبودن،  طریق این مقیاس مقدار غیرقابل کنترل
که مقیاس این . [42]کنند بودن زندگی خویش را بیان میبار مشقت
پرسش  ۱۴شامل  ارایه شد ۱۹۸۳در سال و همکاران  کوهنتوسط 

نیمی از  که گزینه است پنجها دارای  والئاست که هر کدام از این س
 "زیاد خیلی" یعنی به ؛شوند گذاری می صورت مستقیم نمره آنها به
نمره  "کم خیلی" ،۲نمره  "تا حدودی"، ۳ " نمرهنسبتاً زیاد"، ۴نمره 

سئواالت گیرد. نیمه دیگر  تعلق می نمره صفر "هیچی"و  یک
 ۴نمرات صفر تا  طوری که ، بهدنشو دهی می صورت معکوس نمره به
و  "کم خیلی"، "تا حدودی"، "نسبتًا زیاد"، "زیاد خیلیترتیب به " به
متغیر است.  ۵۶د. دامنه نمرات از صفر تا نگیر تعلق می "هیچی"

شده کم است.  میزان تنش درک دهنده نشان ۴نمره بین صفر تا 
دهد و  شده متوسط را نشان می میزان تنش درک ۸تا  ۴نمره بین 

 پایایی .استشده زیاد  حاکی از میزان تنش درک ۸نمره باالتر از 

 در بازآزمایی و کرونباخ فایآل ضریب از استفاده با مقیاس، این

و همکاران روی  کوهناست.  شده بررسی مختلف مطالعات
آلفای کرونباخ  ، ضریبایاالت متحده فری درن٢٣٨٧ای  نمونه
 ۶۰/۰و  ۷۸/۰، ۷۵/۰ترتیب  را به PSSعبارتی ۴و  ۱۰، ۱۴های  نسخه

و همکاران، دامنه بارهای  زاده معروفی. در پژوهش [43]گزارش کردند
 PSS-4و  PSS-14 ،PSS-10های  های نسخه عاملی عبارت

دست آمد و  هب ۶۲/۰- ۹۳/۰و  ۶۳/۰- ۸۴/۰، ۴۱/۰- ۸۵/۰ترتیب  به
 . همچنین)>۰۵/۰p(دار بودند  تمامی بارهای عاملی، معنی

 منفی و های مثبت عامل بین یدار معنی منفی همبستگی

 های عامل کرونباخ آلفای ضریبمختلف وجود داشت.  های نسخه

، نسخه ۸۵/۰و  ۸۶/۰ترتیب  عبارتی به۱۴نسخه  منفی و مثبت
دست آمد.  هب ۷۰/۰و  ۷۴/۰عبارتی ۴و نسخه  ۸۶/۰و  ۸۳/۰عبارتی ۱۰

و  ۱۰، ۱۴های  ضریب آلفای کرونباخ، برای مقیاس کل نسخه
بخش  دست آمد که رضایت هب ۷۷/۰و  ۹۰/۰، ۹۰/۰ترتیب  عبارتی، به۴

. در [44]های مقیاس داشت ه و نشان از سازگاری درونی عبارتبود
  .شدبرآورد  ۸۴/۰این پژوهش نیز مقدار آلفا 

های الزم با مدیریت بنیاد شهید و امور  پس از انجام هماهنگی
مرحله اجرایی پژوهش  ،ایثارگران شهر اصفهان و اخذ مجوز کتبی

آزمون با توجه به شرایط  ، پیشها آزمودنیانتخاب  در پی. آغاز شد
. پس از گمارش تصادفی نفرات در شداجرا   نامه مندرج در هر پرسش

، ابتدا هر دو گروه در نفر) ۲۰کنترل (و  نفر) ۲۰( گروه آزمایش
وابسته  هایآزمون متغیر پیشدر . کردندآزمون شرکت  پیش
. سپس متغیر گیری شدند اندازهشده  آوری و استرس ادراک تاب

در هشت جلسه  بودصورت گروهی  آموزش بخشش بهکه تقل مس
 شده به گروه آزمایش ارایه شد آموزشی مطابق با پروتکل تدوین

  . )۱(جدول 
  

  جلسات آموزشیپروتکل  خالصه )۱جدول 
آزمون برای اجرای پیش و های دوره آشنایی افراد با اهداف و برنامه :جلسه اول
  آزمایش و کنترل هر دو گروه

،های استرس ه با مساله: شناسایی کانونهمواجآموزش مهارت  :دومجلسه 
  آشکارسازی و آوردن احساسات ناخوشایند به سطح آگاهی

  نگریستن با نگاهی نو: ارایه مفهوم جدیدی از بخشش :جلسه سوم
ایجاد احساسات، افکار و ،تلطیف درون: تغییردادن هیجانات منفی :جلسه چهارم

  رفتارهای مثبت
 تقویت همسر رنجدیده و کردن رنجش: آموزش مهارت همدلی جذب :جلسه پنجم
  تبیین اشکال درست و نادرست بخشودن :جلسه ششم
شده و های آموخته داری و قرارداد: چگونگی حفظ مهارت نگه :جلسه هفتم

  های آینده استفاده از آنها در موقعیت
(فقط برای گروه آزمایش)، اجرای یکلی جلسات قبل مرور :جلسه هشتم

  آزمون (برای هر دو گروه) پس
  

 جلساتاجرایی در  دستورالعمل. شدآزمون اجرا  پس ،در نهایت
تنظیم شد.  "بخشش یک انتخاب"ساعته و براساس کتاب  یک

در را بار این پروتکل را تهیه و تدوین کرد و آن  نخستین ،پارک
. وی روایی صوری این پروتکل را قابل قبول کار برد به پژوهش خود

و همکاران  پور لواف. در ایران این پروتکل در پژوهش [45]بیان کرد
مدرک دارای  آموزشی، . مدرس دوره[46]استفاده شده است

ساله در مراکز مشاوره  کارشناسی ارشد مشاوره و سابقه فعالیت پنج
 .بودو همکاری با سازمان بهزیستی، دادگستری و بنیاد شهید 

استه شد تا وکنندگان از آنها خ منظور اطمینان از رضایت شرکت به
حضور داوطلبانه را تایید کنند. همچنین به  نامه گواهی رضایت

کنندگان در پژوهش اطمینان خاطر داده شد که اطالعات آنها  شرکت
  داری خواهد شد. انه نگهمحرم

آوری و  تاب متغیرهای همگنی واریانس بررسی آزمون لوین برای
برای بررسی اسمیرنوف  –کولموگروف آزمون و شده استرس ادراک

سپس از آزمون تحلیل کوواریانس کار رفت.  بهتوزیع نرمال نمرات 
 و آوری تاب برای مقایسه میانگین نمرات متغیرهای متغیره تک

ها با استفاده  تجزیه و تحلیل دادهشده استفاده شد.  ادراک استرس
  .صورت گرفت SPSS 22افزار  از نرم

  

  ها یافته

  .بودسال  ۲۱/۳۸± ۷۵/۶ها  آزمودنیمیانگین سنی 
استرس  و آوری در گروه آزمایش بین میانگین نمرات تاب

داری  آزمون تفاوت معنی پس و آزمون شده در مراحل پیش ادراک
آزمون گروه  . همچنین بین نمرات پس)>۰۱/۰p( مشاهده شد

  . )>۰۱/۰p(دار وجود داشت  آزمایش با گروه کنترل نیز تفاوت معنی
  

شده در بین  آوری و استرس ادراک مقایسه میانگین آماری نمرات تاب )٢جدول 
آزمون  آزمون و پس نفر) در مراحل پیش ٢٠نفر) و کنترل ( ٢٠دو گروه آزمایش (

  متغیره تک از تحلیل کوواریانسبا استفاده 

  اثر اندازه  F  آزمون پس  آزمون پیش  هامتغیر

  آوری تاب
٧٨/٣٤  ٠٨/٦٧±١١/٧ ٣٩/٤٥±٢٥/٥  آزمایش گروه

۶۲/۰  
 ٨٣/٢٠  ٨٢/٤٣±٥٢/٧  ٤١/٤٧±٥٦/٦  نترلک گروه

  شده استرس ادارک
  ١٩/٤١  ٦١/٥٩±٩٠/٥  ٤٥/٣٢±١٩/٥  گروه آزمایش

۷۱/۰  
 ١٧/١٦  ٨٧/٢٩±٥٦/٦ ٨١/٣٣±٤٣/٥  گروه کنترل

  p=٠٠١/٠در همه موارد 
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روش گروهی پس از کنترل  آموزش بخشش بهمداخله تاثیر بنابراین 
شده  آوری و استرس ادراک آزمون بر متغیرهای تاب اثر پیش

آوری  تاب هایضرایب اتا برای متغیرو  )>۰۱/۰pبود (دار  معنی
دهنده برآورد باالی میزان  نشان) ۷۱/۰(شده  و استرس ادراک )۶۲/۰(

  .)۲جدول آزمایش بود (تفاوت ایجادشده در گروه 

  

  بحث

آوری  روش گروهی بر تاب پژوهش حاضر تاثیر آموزش بخشش بهدر 
  .شدشده همسران جانبازان بررسی  و استرس ادراک

آزمون به  آوری افراد گروه آزمایش از پیش میانگین نمرات تاب
. همچنین نمرات دادداری نشان  آزمون افزایش معنی پس
 .داشتداری  آزمایش و کنترل نیز تفاوت معنی های آزمون گروه پس

آوری  بودن مداخله بخشش بر افزایش تاب اثربخش یافتهاین 
مبنی  پیشین های نتایج با یافتهاین . کردتایید را  همسران جانبازان

بر اثربخشی آموزش بخشش بر کاهش خشم و اسناد خصمانه و 
و کاهش خشم  [34 ,33]، افزایش عواطف مثبت[32]افزایش همدلی

و  هریسهای  همسو است. همچنین یافته [27]ای خصیصه
 [27]تاثیر آموزش بخشش بر افزایش توانایی کنترل خشم همکاران،

ر کاهش خشم و و همکاران تاثیر آموزش بخشش ب پور رحیم و
  .[28]ندنک افزایش همدلی را تایید می

شده افراد گروه آزمایش از  کرامیانگین نمرات استرس اد
. همچنین دادداری نشان  آزمون افزایش معنی آزمون به پس پیش

داری  آزمایش و کنترل نیز تفاوت معنی های آزمون گروه نمرات پس
کاهش استرس  بودن مداخله بخشش بر اثربخشاین یافته . داشت
پژوهش با این های  . یافتهکردتایید را  شده همسران جانبازان ادراک

مبنی بر موثربودن آموزش بخشش بر استرس  هریسنتایج گزارش 
اثر مداخله گروهی بخشش بر طوری که  ، بهشده همخوانی دارد ادراک

 گرینبرگ. همچنین [27]کند میهای دریافتی را تایید  کاهش استرس
تاثیر آموزش بخشش بر کاهش افسردگی و اضطراب را ن، و همکارا

  .[37]نشان دادند
آوری و  با توجه به تاثیر مثبت آموزش بخشش بر افزایش تاب

های بخشش،  شده و قابلیت فراگیری مهارت کاهش استرس ادراک
 از جمله ،هایی که بیشتر در معرض آسیب هستند در گروه ویژه به

عنوان یک راهبرد قوی و اثربخش  همسران جانبازان، این مهارت به
تواند در تامین و ارتقای سالمت این گروه از افراد جامعه موثر  می

  واقع شود.
های  پژوهش، عدم امکان کنترل ویژگیاین های  از محدودیت

، نوع جانبازی و وضعیت اقتصادی اجتماعی ها آزمودنیشخصیتی 
د شو پیشنهاد می بنابراین،. بودنابع پژوهشگر دلیل محدودیت م به

انجام گیرد. بهبود کیفیت  این عواملهایی با درنظرگرفتن  پژوهش
 تواند موضوع پژوهشی مفیدی محور می پروتکل آموزش بخشش

همچنین با توجه به  زمینه باشد.این هایی در  پژوهش برای انجام
های  دهرفتن شرایط خاص خانواگهای پژوهش و درنظر یافته

شناسی  د مراکز خدمات مشاوره و روانشو جانبازان، پیشنهاد می
منظور بهبود کیفیت  ، از آموزش بخشش بهافرادبه این مربوط 

نمونه از همسران یک زندگی آنان استفاده کنند. این پژوهش در 
روایی بیرونی پژوهش را کاهش  دلیلو همین شد جانبازان اجرا 

های مختلفی از  زش بخشش بر گروهدهد. همچنین تاثیر آمو می
 ،ه با فشار روانیههای مشترک مواج کنندگان با ویژگی شرکت

سرپرست،  معلول، تکعضو های دارای  عنوان مثال خانواده به
  .استبررسی  نیازمند غیرهمعتادان و 

  گیری نتیجه

آوری و کاهش  روش گروهی در افزایش تاب به محور بخشش مداخله
همسران جانبازان اثربخش است و این روش شده  استرس ادراک

ها موثر  شناختی این خانواده های روان تواند در کاهش آسیب می
  باشد.

  

کننده در پژوهش و  از همسران جانبازان شرکت تشکر و قدردانی:
تمامی افرادی که امکان انجام این پژوهش را فراهم کردند، تشکر و 

  شود. قدردانی می
کنندگان با  در ابتدای پژوهش رضایت کتبی شرکت تاییدیه اخالقی:
. همچنین شدتامین  کتبی نامه آوری رضایت توزیع و جمع

ماندن اطالعات از نکات دیگر اخالقی  دهی از محرمانه اطمینان
کنندگانی که به دریافت  شده در این پژوهش بود. شرکت رعایت

از نتایج مند بودند از طریق پست الکترونیک  قهنتایج پژوهش عال
  مطلع شدند.

  موردی از طرف نویسندگان گزارش نشده است. تعارض منافع:
قاسمی (نویسنده اول)، نگارنده  محمود نویسندگان:سهم 

غالمی (نویسنده  %)؛ آسیه۳۴شناس/پژوهشگر اصلی ( مقاله/روش
مهدیزادگان  ایران%)؛ ۳۳دوم)، تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (

  %).۳۳کمکی (سوم)، پژوهشگر (نویسنده 
اعتبار مالی این پژوهش توسط نویسندگان تامین شده  منابع مالی:

 است.
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