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 چکیده
آمـوزان سـال    دانش، هاي فرزندپروري و عاطفۀ مثبت و منفی این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش خودبخشودگی بر شیوه

تسـت بـا    تست پس . روش پژوهش آزمایشی از نوع پیشزدپردا می 1394-1393سال تحصیلی در ، دوم متوسطه شهر قم
نفـر   76، . نمونه پژوهشندده می لیشهر قم تشک یرستانیآموزان دب مادران دانش یۀرا کلي آمار ۀجامعگروه کنترل است. 

گیـري   کت کردنـد و بـا روش نمونـه   هاي آموزشـی شـر   که در کارگاه باشد میآموزان دو مدرسۀ دولتی قم  از مادران دانش
هاي فرزندپروري بامریند و عاطفـۀ   نامۀ شیوه دو پرسش، آزمون عنوان پیش کنندگان به تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت

صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسـیم شـدند    به ، مثبت و منفی واتسون و کالرك را تکمیل نمودند. سپس
آزمـون دو   عنـوان پـس   شت جلسه مورد تدبیر خودبخشودگی قرار گرفته و سپس هـر دو گـروه بـه   و گروه آزمایش طی ه

نامۀ فرزندپروري و عاطفۀ مثبت و منفی را تکمیل کردند. در پژوهش از روش آماري توصیفی و تحلیـل کواریـانس    پرسش
زندپروري مستبدانه و مقتدرانـه تـأثیر   د که آموزش خودبخشودگی بر شیوة فرهد میآمده نشان   دست استفاده شد. نتایج به 

ن است که آموزش خودبخشـودگی بـر   اینتایج حاکی از ، تأثیري نشان نداد. همچنین، انگارانه مثبت دارد، اما بر شیوة سهل
 عاطفۀ مثبت و منفی تأثیر مثبت دارد.

 هاي فرزندپروري، عاطفۀ مثبت و منفی. خودبخشودگی، شیوه ها: کلیدواژه
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 مقدمه
ویـژه ادیـان    بـه ، هاي مختلف است که بسیاري از مذاهب یکی از واژگان مشهور و کاربردي در فرهنگ، »بخشش«

شناسان، درمانگران و پژوهشگران قـرار گرفـت.    بخشش مورد توجه روان، 1980اند. از سال  ابراهیمی به آن پرداخته
طغیان و تغییـرات فرهنگـی و اجتمـاعی از    محیطی که ؛ دهد بازتابی از محیط اجتماعی انسان را نشان می، این توجه
عنـوان یـک    بـه و شناسی مثبت مورد توجـه قـرار گرفتـه     ). اخیراً بخشش در روان2001هاي آن است (راتر،  ویژگی

در چند دهۀ اخیر به صورت تجربی مورد پـژوهش قـرار گرفتـه اسـت (ورثینگتـون و همکـاران،       ، ویژگی شخصیتی
عفـو و بخشـش را خواسـتن    ، پژوهان شناسان و دین ر وجود دارد. برخی رواناختالف نظ، ). در تعریف بخشش2010
احسـاس رضـایتی را در   ، داننـد. ایـن مسـئله    به جاي سوء نیت و دشمنی مـی ، ها براي فرد خاطی و متخلف بهترین

از: در یک تعریـف، بخشـش عبـارت اسـت     ). 2000کند (اینرایت و فیتزگیبونز،  می دیده ایجاد  طرفین خاطی و آسیب
 ).1391پور،  زارعگیرد ( زا انجام می هاي آسیب دادن به سوگیري  تالشی که براي حفظ عشق و اعتماد در روابط و پایان

انـد. در   عنوان یک مداخلـه روانـی متمرکـز شـده     به، هاي اخیر، پژوهشگران بر آموزش بخشودگی در طول سال
اجمـال   به چهار مـدل بـه  ، اند که در اینجا ی طرح کردههایی براي شرح و آموزش فرایند بخشودگ همین راستا، مدل

ساعته که نوشتن نامه براي خـاطی اسـت کـه     شامل یک جلسه یک، )2010و همکاران ( ورثینگتونشود:  اشاره می
ایـن  ، )2012و همکـاران (  ورثینگتونگردد.  شود و فقط احساسات فرد نسبت به فرد خاطی بیان می البته ارسال نمی

هاي ایـن   زیرساخت، )1998( ورثینگتونان یک راه براي ایجاد عاطفۀ مثبت و مؤثر داراي نه مرحله است. عنو الگو به
کردن عشق و تقدم هیجـانی در   فروپاشی روابط دوتایی خانواده، طغیان و فروکش الگو عبارت است از: زخم عاطفی، 

ایـن الگـو   ، )2000و همکـاران (  اینرایـت نظـر  از فروتنی و تعهد است.   داراي سه جزء همدلی،، بخشودگی. این الگو
 هایی وجود دارد. کشف، تصمیم، کار و تعمق است که درون هر مرحله زیرمرحله داراي چهار مرحلۀ 

شامل بخشش دیگران و ، فردي فردي. بخشودگی بین فردي و درون بر دو نوع است: بخشودگی بین، بخشودگی
باشد کـه در اصـطالح بـه آن     شامل بخشش خود می، فردي درونحال آنکه بخشودگی . با پذیرش بخشودگی است

عشـق بـه    يبـر رو  فیتعارهمۀ اما  ،وجود دارد یاز خودبخشودگ یکاند فیهرچند تعارگویند.  می» خودبخشودگی«
شـود:   در اینجا به چند تعریـف اشـاره مـی   . دارند دیکأفرد ت يرغم عمل اشتباه و خطا یعل، شتنیاحترام به خو و خود

، یمثبـت و انسـان   يهـا  آن ارزش یو طـ  شـود  یمـ  دهیاست که آزادانه برگز یو درون یعاطف یتحول یشودگخودبخ
). 2000 ،و همکـاران  تیـ نرایا( شده است فیتوص یاله يا هیکه گاه هد يندیفرا؛ ابدی یم شیافزا شتنینسبت به خو
اسـت کـه فـرد     نیـ ا ازمندینو  استبا خود  یبه سمت آشت، شتنینسبت به خو یاز دشمن رییتغ کی، یخودبخشودگ

 ).1982، همکاران بوئر و( انسان است کی نهات بزرگتر قرار داده و بفهمد که او طیاشتباهاتش را در شرا
ي بنـد  طبقـه دسـته   چهـار آنهـا را در  توان  میمطرح شده است که  یدر رابطه با خودبخشودگ یمختلف يالگوها

ی اسـت  شـناخت  دگاهیـ د .یلیتحل و روان یشناخت دگاهیمانند د، یشناخت انرو يها هیبر نظر یمبتن يالگوها، ابتدا :نمود
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و  یمـالتب ( ردیـ گ یمـ  نظـر  در یدرون ينسبت به خطاها، یو ادراک یشناخت روان ریینوع تغ کیرا  یخودبخشودگ که
 اسـت.  خـود  مربوط به یارتباط ییتوانا ینوع یخودبخشودگ ،یلیتحل روان دگاهیدبر اساس  ).2007همکاران، 

 یرا بررسـ  یخودبخشـودگ  تیـ قابل يریـ گ رشـد و شـکل   ندیفرا، الگو نیا است. بر رشد یمبتن يالگوهادوم، 
 شـود.  ي نامیده میندیفرا يالگوهاچهارم،  .ی استخودبخشودگ یشناس پیبر ت یمبتن يلگوها. سوم، اکند یم

 يهـا  کـرده و پـژوهش   جلب توجه پژوهشگران را به خود نیترشیب ي)ا مرحلهي (ندیفرا يالگوها نمیا نیدر ا
فرد را به ، جیتدر  داد و به را آموزش یخوبخشودگ توان یم، الگوها نیبر ا هیرا جهت داده است. با تک يشتریب

 ).2000 بونز،یتزگیو ف تینرایا( نمود کیبخشش خود نزد
 جـاد یا است. یآدم تیروح و عظمت شخص یتعال ۀنشان زیو ن یانسان یاخالق يها ارزش نیاز واالتر ،یبخشودگ

از کنـار  . مختلف را تحمـل کننـد   يها قهیها و سل شهیاست که افراد آن، اند نیدر گرو ا، منسجم و قدرتمند يا جامعه
 لیبه محبت تبد درگذرند و با عفو و بخشش، انتقام و غضب را مانهیافراد، با اخالق کر ستیناشا يبرخوردها یبعض
 ).657، ص 1، ج 1374 ،ئیطباطبا( سازند

هـاي اخالقـی    عنوان یکی از بهترین فضـیلت  هاي اسالمی هم بخشش اهمیت فراوانی دارد و از آن به آموزهدر 
این مهـم  بیانگر مانند رحمت و مغفرت در قرآن و روایات، ، خانواده هاي هم و واژه» عفو« ةواژیاد شده است. فراوانی 

 نیحاضـر نشـد کمتـر    یز حق خود گذشت و حتنه تنها ااشاره کرد که  وسفیحضرت توان به جریان  است که می
داد کـه خداونـد غفـور و     نـان یآنـان را اطم  زیـ ن الهـی در حق برادرانش روا دارد، بلکه از نظر حـق   یو سرزنش خیتوب

 قیبـر عفـو و تشـو    یمبنـ نیـز   ياریبسـ  اتیرواو  )63، ص 10 ج، 1374ي و همکاران، رازیش مکارم( بخشنده است
ـ یصـفت کر  نیبه ا مامانا  . امیرالمـؤمنین آن اسـت  يبـاال  اریو ارزش بسـ  تیـ اهمگر انبیـ وجـود دارد کـه    همان

). 36، ص ق1410آمـدي،   تمیمـی » (عفو وگذشت تاج و زینت فضایل اخالقی اسـت ؛ الْعفْو تَاج الْمکَارِمِ«فرماید:  می
ا    الْعفْو عنْد الْقُدرةِ منْ سنَنِ ا«: دفرمای یم بخشش فیدر تعر امام صادق یرُ الْعفْـوِ أَلـَّ تَفْسـ ینَ وتَّقرَارِ الْمأَس ینَ ولرْسلْم

یاخْتلَى الع تَزِید ناً واطب نْهم یبا أُصلِ منَ الْأَصى متَنْس راً وظَاه رَما أَجیمف کباحص اناًتُلْزِمسإِح اتعفـوکردن بـا   ؛ »ار
 يریو تقصـ  یجرمـ  یعفو آن است که هر گاه از کسـ  اياست و معن انیو متق مبرانایپ ۀقیوجود قدرت و انتقام، طر
از  تـر  ادهیـ و احسان را به او ز یو از ظاهر و باطن فراموش کن یو به او اظهار نکن ياو نرو یِنسبت به تو واقع شود، پ

گی نیـز  بخشـش شـامل خودبخشـود   ، اتیـ و روا اتیـ بر اسـاس آ ). 422، ص 68، ج ق1403ی (مجلسی، کن شیپ
گنـاه   ندیکه خداوند آماده بخش ابندی یدست م عنام نیبه ا ها انسان است که در آن يندیفرا، یخودبخشودگشود.  می

به گناه و خطا عبور کنند و به رشـد   یداشته باشند که از اشتغال ذهن را قدرت نیا دیبا زیآنان ن. است شیبندگان خو
. خطا متمرکز شود ياز اندازه رو شیکه ذهن آنان ب هند و نگذارندد ادامه میو حرکت در صراط مستق شیخو يمعنو
 ).1383 بناب، يبارغد (ابنیدست  یبه بخشش درون، جهیدر نت
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، شامل يفرزندپرور يها وهیشدر تعامل با فرزندان و شیوه فرزندپروري است. ، یکی از آثار قابل بررسی بخشش
 ییاسـت کـه در رشـد و شـکوفا     نیوالـد  خـاص ی تیترب يرفتارهاو  یابیکودك و ارز تیاز ترب يا گسترده يالگوها

است  ییها روش، يفرزندپرور يها وهی. ش)1381، زاده دولت( دارد ینفوذ فراوان نیطرز رفتار والد، نیفرزندان و همچن
کنتـرل و   یتیترب يها بر اساس جنبه، آنها بیو از تقابل و ترک کنند یآن استفاده م از فرزندانشان تیدر ترب نیکه والد

 نی: والـد نییمحبـت پـا   -کنترل باال : که عبارتند از دیآ یوجود م ه ب يفرزندپرور يالگو و وهیچهار ش ن،یمحبت والد
مقتـدر، موفـق، توانـا،     نیبـاال: والـد   محبت –کنترل باال . کار حهممسا نی: والدنپایی محبت – نیینترل پاک. مستبد
ها، اعمال و  شیاز گرا يا مجموعه، يفرزندپرور يها وهیش .ریگ سهل نلدیوا: باال محبت – نییکنترل پا. دهنده جهت
 کنـد  یگوناگون مشخص م يها تیموقع یرا، در تمام نیبر والد کودك تعامل تیاست که ماه یکالمریغ يها جلوه

ش به کار هاي فرزندپروري در تربیت فرزندان خوی شیوة خاصی را تحت عنوان شیوه  ). هر خانواده،1381 ،یپورعبدل(
، نمونـه باشـد. بـراي    از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي می، گیرد که متأثر از عوامل متفاوتی می

هـاي فرزنـدپروري والـدین،     هاي فرزندپروري والدین تأثیرات مثبتی دارد. باتوجه به تفـاوت شـیوه   بر شیوه، بخشش
توقـع و  ، گیري را مطرح کرد. این الگو بـر اسـاس دو بعـد    رانه و کنارهگی بامریند چهار شیوة مقتدرانه، مستبدانه، سهل

 ).2000شکل گرفته است (ر.ك: برك، ، کنندگی از سوي دیگر سو و پذیرندگی و اجابت کنترل از یک
اي کودکان را با احسـاس اعتمـاد و    چنین رابطه. داراي ماهیت عاطفی است، رابطۀ مطلوب بین والدین و کودك

، بـراي  دهد. کودکانی که به والدین خود اعتماد دارند، در مواجهـه بـا مشـکالت پیچیـدة زنـدگی      می امنیت پرورش
هـا حـاکم    ه روحیۀ همبستگی و وفاداري در جامعه بـر ایـن خـانواد   . کنند دریافت کمک و راهنمایی به آنان رجوع می

از توجه و محبت والدین محرومند و بـراي   دلیل روابط ناسالم و نامطلوب والدین، است. در مقابل، کودکان ناموفق به 
روابـط نـامطلوب بـا     جلب کننـد و معمـوالً  اي  شیوهند محبت دیگران را به هر کن میجبران عطش به محبت، سعی 

تـرین عوامـل در رشـد     ). از مهم1373 نژاد،  کند (ر.ك: نوابی به صورت تعارض بین والدین و کودك بروز می، والدین
تحمـل    جـو،  هـاي اجتمـاعی، سـتیزه    گریزان از فعالیت غمگین،  ستقل و اجتماعی و در مقابل، کودك مبتکر، فعال، م

پذیر و شـکیبا باشـند، ثبـات و قـدرت شخصـیتی       هر اندازه والدین تحملبه والدین نسبت به کودك و رفتار اوست. 
 ).172-171، ص 1380کودك بیشتر خواهد بود (ماسن و همکاران، 

یکـی از  ، ل بررسی بخشش، بروز عواطف مثبت و کاهش عواطـف منفـی اسـت. عواطـف    یکی دیگر از آثار قاب
شـود.   معنا می زندگی بشر بی، دارد. بدون عواطف  هاي مهم رفتار انسان است که نقش مهمی در زندگی انسان جنبه

بـاط  ها و تغییرات عواطـف، چگـونگی برقـراري ارت    بخش اساسی نظام پویاي شخصیت آدمی است. ویژگی، عواطف
  نقـش مهمـی در رشـد سـازمان شخصـیت، تحـول اخالقـی، روابـط اجتمـاعی،         ، عاطفی و درك و تفسیر عواطـف 

 يهـا  تیـ موقعدر است کـه   یجانیهجلوة همان ، عواطف). 1380آبادي،  لطفگیري هویت و مفهوم خود دارد ( شکل
)، 1382 ،يپورافکـار  ۀ، ترجمـ 1933، کـاپالن و سـادوك  ( خنـده  ه،یخشم، گر، د. مثالًریپذ می  رنگزندگی مختلف 
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ـ   یراتییتغ زین خاص، افکار و یرونیاز امور ب يا عواطف مجموعه . شـود  یمـ  جـاد یمـا ا  یاست که در احساسـات درون
کـه ممکـن اسـت    اسـت  خروج از حالت تعـادل   یانسان نوع در، است. عواطف یکیولوژیزیکه اساس آن ف یراتییتغ

 ).169، ص 1380 ،رانهمکان و ماس( شود غم و تاسف ایسرور و  ،يموجب شاد
شـامل  کنند. یکی عاطفۀ مثبـت کـه    بندي می )، عواطف را به دو بعد عاطفی پایه تقسیم1985( تلگنو  واتسون

هاي خلقی مثبت نظیر شادي، احساس توانمندي، شور و شوق و اعتماد به نفس است و فرد  اي از حالت طیف گسترد 
معنا که شخص تـا چـه میـزان احسـاس      بدین؛ عاطفۀ منفی، کند. دوم یتا چه میزان احساس فاعلیت و خرسندي م

بیانگر ، دهد. این دو نوع عاطفه یک بعد ناراحتی و ناخوشایند را نشان می، واقع در. کند ناخرسندي و ناخوشایندي می
سـتند، بایـد   رسد افرادي که داراي عاطفۀ مثبـت زیـادي ه   گونه به نظر می باشند. این ابعاد اصلی حاالت عاطفی می

دو  نیـ همـراه اسـت. ا   یبـا آرامـش و راحتـ   ، نییپا یمنف ۀعاطفعاطفۀ منفی نسبتاً کمتري را تجربه کنند و بعکس. 
 يا صـه یدو عامل با ابعـاد خص  نیاند: معتقد، )1985( تلگنو  واتسون . امادهند یعاطفه را نشان م یابعاد حالت، عامل
 يهـا  با عامـل  باًیتقر يا صهیخص، یمثبت و منف ۀاست. عاطف منطبق زین یبودن مثبت و منف ی جانیه یعنی؛ یعاطف
 ).1985اتسن و همکاران، و( منطبق است ییرنجورخو و روان ییگرا برون یعنی؛ هیپا یتیشخص

ها، این تحقیـق بـه    زندگی انسانگوناگون هاي  بر جنبه، با توجه به تأثیرات مثبت بخشش و آموزش بخشودگی
هاي فرزندپروري را به  و اصالح شیوه روابط والد، فرزندياست که تأثیر آموزش بخشش در دنبال پاسخ این پرسش 

دست آورد. همچنین، تأثیر آموزش بخشش به مادران بر عواطف مثبت و منفی مـاداران مـورد ارزیـابی قـرار دهـد.      
 هاي پژوهش عبارتند از: فرضیه، اساس براین

 گذارد. نه تأثیر میآموزش خودبخشودگی بر فرزندپروري مقتدرا -
 گذارد. آموزش خودبخشودگی بر فرزندپروري مستبدانه تأثیر می -
 گذارد. گیرانه تأثیر می آموزش خودبخشودگی بر فرزندپروري سهل -
 گذارد. آموزش خودبخشودگی بر عواطف مثبت مادران تأثیر می -
 گذارد. آموزش خودبخشودگی بر عواطف منفی مادران تأثیر می -

 وهشپژ  روش
 .اسـت  شـده  با گروه کنتـرل اسـتفاده  ، آزمون آزمون و پس شیاز طرح پ، بوده که در آن یشیآزما  پژوهش از نوع نیا

 از، پـژوهش  يها نمونه. دهند یم لیشهر قم تشک، یرستانیآموزان دب مادران دانش یۀپژوهش را کل نیاي آمار ۀجامع
 صـورت  نفـر بـه   76، مـدارس  یآموزشـ  يها در کارگاه، ام شدهن ثبت یرستانیآموزان دب نفر از مادران دانش 98 انیم

دو ، شـهر قـم   یدولتـ  يهـا  رستانیدب انیاز م، ساده یبه صورت تصادف ابتدا. پژوهش شرکت کردند نیداوطلبانه در ا
 یشـرکت در کارگـاه آموزشـ    يبـرا ، رستانیدو دب نیآموز ا دانش 480 حدود از مادران، سپس. انتخاب شد رستانیدب
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هـا   کارگـاه  نیـ شرکت در ا يبه صورت داوطلبانه برا، رستانیدبدو از  مادران نفر از 98عمل آمد که حدود  دعوت به
 میتقسـ  شینفـره کنتـرل و آزمـا    49به دو گـروه  ، یدر هر مدرسه به صورت تصادف، افراد نیکردند. ا یآمادگ اعالم

آزمـون بـه عمـل     شیپ کی، یمثبت و منف ۀو عاطف يفرزندپرور ۀنام ابتدا با استفاده از پرسش، دو گروه هر شدند. از
گـروه  ، کارگـاه برگـزار خواهـد شـد. ابتـدا      بیـ به ترت، هر دو گروه يداده شد که برا حیکنندگان توض شرکت آمد. به
اسـت کـه گـروه     یدر حـال  نیـ ا. ساعته قرار گرفتنـد  کیجلسه  8 یط، یآموزش خودبخشودگ ریتدب موردی شیآزما

ي هـا  نامه پرسش یشیآزما گریبار د، آزمون در مرحلۀ پس، یآموزش ةدور انیکرد. پس از پان افتیدر یآموزش، کنترل
 نامه پرسش 76، نامه کامل شده پرسش 98 انیاز م، کردند. در مجموع لیرا تکم یمثبت و منف ۀو عاطف يفرزندپرور

 قرار گرفت. یآنها استخراج و مورد بررس يها بود که نمره یو قابل بررس کامل
 انـه، یم هـا نمـا،   داده فیدر بحث توصـ  استفاده شد. یو استنباط یفیاز دو روش توص، ها داده لیتحل و هیتجز يبرا

، اطالعات يگردآوربراي  است. استفاده شده انسیکووار لیها، از تحل و در بحث استنباط داده اریانحراف مع ن،یانگیم
 بـه ، سـپس . ردیـ قـرار گ  یمـورد بررسـ   یرت اجمـال به صـو ، ها یآزمودن یشناخت تیجمع يها یژگیو شد یسع بتداا

 لیـ تحل و هیـ تجزایـن  در ه اسـت.  شـد  پرداخته spss يبا استفاده از نرم افزار آمار یو استنباط یفیتوص لیتحل و هیتجز
 76پژوهش تعـداد   نیا دررو،  ازاین .ه استپرداخته شد قیتحق االتؤس به ییگو و پاسخ ها هیبه آزمون فرض ی،فیتوص

 يهـا  نامـه  پرسش ياطالعات حاصل از اجرا. و کنترل حضور داشتند شیالب دو گروه آزماقزن، در  ةکنند نفر شرکت
ـ  ياعضا يبر رو ندیبامر يفرزندپرور يها سبکۀ نام پرسش، نیو همچن یمثبت و منف ۀعاطف مـورد   قیـ تحق ۀنمون
 قرار گرفت. یفیتوص لیتحل و هیتجز

 پژوهش يابزارها

تا  0از  کرتیل اسیال است که در مقؤس 30نامه داراي  این پرسش :نـد یبامر يپرورفرزند يها سبک ۀنام پرسش
در پـژوهش  ، اسیـ مق نیـ اعتبـار ا  زانیـ سنجد. م یسبک را م کی ال آزمونؤس10. هر شود یم يگذار نمره 4

 73( مقتدرانه) و درصد 77( ) مستبدانهدرصد 69( رانهیگ سهل يفرزندپروري ها وهیش يبرا )1391( ياریاسفند
 يفرزنـدپرور  وهیشـ  يبرا یینامه را با روش بازآزما پرسش نیاعتبار ا زانیم زین ندیبامردست آورد.  ) به درصد
 زانیم)، 1991( يبور. ست) گزارش کرده ادرصد 92( مقتدرانه) و درصد 85( ) مستبدانهدرصد 81( رانهیگ سهل

براي سبک مستبدانه درصد  86گیرانه  سهل براي سبکدرصد  81 ییرا با روش بازآزمانامه  ین پرسشا ییایپا
از  يا نمونـه  يآزمـون بـر رو   ییایپای، سیدر پژوهش رئ مقتدرانه، گزارش نموده است. سبکبراي درصد  92

 ،درصـد  77، درصد 69 مستبدانه و مقتدرانه رانه،یگ سهل يها وهیش يبرا، بیبه ترت ییبازآزما وهیمادران به ش
 ).1390 و همکاران، یجان دهتوزنگزارش شده است (درصد  73
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 يبـرا  و اسـت  يا هیـ گو 20 یابـزار خودسـنج  ، 1988و همکـاران   واتسـون  :)PANASی (عاطفه مثبت و منف اسیمق
 هیـ گو 10 ،اسیمق خرده ه است. هردش میتنظ )NAی (منف ۀو عاطف )PA( مثبت ۀعاطف یعنیدو بعد خلق،  يریگ اندازه

 بیوند. ضرش یپاسخ داده منمره)  5زیاد ( اریتا بسنمره)  1( کم اریاز بس ي،ا پنج درجه اسیمق کی يها رو هیدارد و گو
آمده است که  ستد  به درصد 85، )1384( ابوالقاسمی به نقل از یسهرابدر پژوهش  اسیمق نیا يبرا، کرونباخ يآلفا
 يا سازه ییل بر روادا يشواهد، اسیها و کل مق مؤلفهی، درونی همبستگ بیاست. ضرا اسیمق یاز ثبات درون یحاک

نامه در  پرسش نیا ییایپا بیآنها معنادار بوده است. ضر یو تمام ریمتغ درصد 94تا  درصد 74از  بیضرا نیا. آن دارد
ی منف ۀمثبت و عاطف ۀعاطف يکرونباخ برا يآلفا وهیبه ش ییایدست آمد. پا  به درصد 59) تا 1384( میابوالقاسپژوهش 

 ).2003ي، مظفر( زارش شده استگ درصد 68و  65و بازآمایی  درصد 82و  83یب، ترت  به
و  تیـ نرایا یخودبخشـودگ  بر اساس مدل )1391( یفتحتوسط ، یبرنامه آموزش نیا ی:خودبخشـودگ  یآموزش برنامه
 جلسات آموزش خودبخشودگی عبارتند از: است. اجرا شدهدر هشت جلسه ، خود پژوهش و در نیتدو نیلوسک

 آماده سازي، ایجاد ارتباط و بیان اهداف؛ جلسۀ اول: آشنایی و
 جلسۀ دوم: بحث کلی درباره خودبخشودگی؛

 جلسۀ سوم: آشکارسازي و بازسازي حادثه و اظهار ندامت و پشیمانی؛
 گیري و ادراك نسبت به مسئله کرامت انسان نزد خداوند؛ جلسۀ چهارم: تصمیم

نند معرفی توبه نزد خداونـد و آثـار آن در رسـیدن بـه     جلسۀ پنجم: امیدواري و تاکید و روي مفاهیم مثبت، ما
 خودبخشودگی؛

به قسمتی از فلسـفه  ، مانند محبت و عشق و تبدیل شدن توبه و بخشش، جلسۀ ششم: کار و تأکید بر مفاهیم مثبت
 و شخصیت فرد؛
 بندي با مشارکت اعضا؛ گیري و جمع جلسۀ هفتم: نتیجه

 تجارب اعضا.بیان لیک، بازخورد و جلسۀ هشتم: پایان جلسات، خداحافظی سمب

 هاي پژوهش یافته
برابـر  ، و گروه کنتـرل  25/26، شیمقتدارانه در گروه آزما يسبک فرزندپرور ةنمر نیانگیم، در مرحلۀ پیش از آزمون

 9/30 برابـر بـا  ، گروه کنتـرل و  82/34شیدر گروه آزما، رانهیگ سهل يسبک فرزندپرور ةنمر نیانگیمبود.  11/29با 
بـود.   09/35برابـر بـا   ، و گـروه کنتـرل   95/33 شیدر گـروه آزمـا  ، مسـتبدانه  يسبک فرزندپرور ةنمر نیانگیم. بود

بـود. در   2/62برابر بـا  ، و گروه کنترل 25/27برابر با  شیآن در گروه آزما نیانگیمثبت، م ۀعاطف ریدر متغ، نیهمچن
 .ودب 26/29و گروه کنترل  28/30برابر با ، شیآن در گروه آزما نیانگیم ،یمنف ۀعاطف ریمتغ
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 آزمون شیها در مرحله پ نامه نمرات پرسش. 1جدول 
 انحراف استاندارد میانگین فراوانی  گروه ریمتغ

 مقتدرانهي سبک فرزندپرور
 شیآزما

 کنترل
38 
38 

25/26 
11/29 

9/8 
2/9 

 رانهیگ سهلي سبک فرزندپرور
 شیآزما

 کنترل
38 
38 

82/34 
9/30 

4/8 
6/9 

 مستبدانهي زندپرورسبک فر
 شیآزما

 کنترل
38 
38 

95/33 
09/35 

5/7 
7/7 

 عاطفه مثبت
 شیآزما

 کنترل
38 
38 

25/27 
2/26 

43/6 
4/5 

 منفی عاطفه
 شیآزما

 کنترل
38 
38 

28/30 
26/29 

5/3 
6/4 

برابر بـا   ،و گروه کنترل 12/34، شیمقتدارانه در گروه آزما يسبک فرزندپرور ةنمر، نیانگیمدر مرحلۀ پس از آزمون 
بـود.   12/30 برابر با، گروه کنترلو  5/28شیدر گروه آزما، رانهیگ سهل يسبک فرزندپرور ةنمر نیانگیمبود.  89/28
در  نیبـود. همچنـ   4/35برابر بـا  ، و گروه کنترل 72/31شیدر گروه آزما، مستبدانه يسبک فرزندپرور ةنمر نیانگیم

 ۀعاطفـ  ریـ بود. در متغ 3/25 برابر با، و گروه کنترل 32/34 برابر با، شیآن در گروه آزما نیانگیمثبت، م ۀعاطف ریمتغ
 .ودب 26/29و گروه کنترل  45/23 برابر با شیآن در گروه آزما نیانگیم ،یمنف

 مقتدرانه يفرزندپرور يها وهیبر شی خودبخشودگنتایج تحلیل کواریانس  .2جدول 
 مجذور اتا ناداريمع F مربع میانگین درجۀ آزادي ها مجموع مربع منبع

 44/0 00/0 75/202 26/221 2 029/83 شده الگوي تصحیح
 08/0 31/0 122/2 031/32 2 03/12 خطا
 02/0 02/0 5/3 205/66 2 3/100 گروه
     72 11/15 ارور
     76 45/210 مجموع

 تـأثیر ی رسـتان یآمـوزان دب  مقتدرانه مادران دانش يفرزندپرور يها وهیبر ش یآموزش خودبخشودگ، فرضیه اول اینکه
 ریـ در متغ ،مفروضـه  نیـ گرفته شـد. ا  رهایمتغ يو درجات آزاد انسیوار يخطا یهمسان يبرا، نیآزمون لو ابتدا دارد.

 سـبک ( شـد  دأییـ مقتدارانـه ت  يدر سـبک فرزنـدپرور  ، آزمون آنکـوا  يفرض اجرا شیپ، نیبنابرا. معنادار نشد مذکور
ـ  يها ن)، بعد جدول آزموF ،05/0<p)19و74=(03/0فرزندپروري مقتدرانه   يریچنـدمتغ  اثـر  یبررسـ راي چندگانه ب

بـه دلیـل   . بـاکس، پرداختـه شـد    قرارگرفـت کـه بـه آزمـون ام     یبررسـ مورد مقتدارانه  يبر سبک فرزندپرور، گروه
ـ   نبـود  نهیدر زم یاطالعات، لفهؤم نی. اشد استفاده لکزیو يالمبداۀ، مولفباکس، از  معنادارنبودن آزمون ام  نیتفـاوت ب

اسـت.   12/0کنـد. مقـدار المبـداي ویلکـز برابـر بـا        ی میابیارز، وابسته ریمتغۀ در جامع) ها گروه( مستقل يرهایمتغ
است، بین دو گروه از نظر ترکیب متغیـر   05/0کوچکتر از ، میزان معناداري )F ،05/0<P)2و74=(12/0که ( ازآنجایی

 دارامعنـ  ياز نظر آمار يریوجود دارد. چون آزمون چندمتغ معتبر دار واعنتفاوت م، مقتدارانه يفرزندپروروابسته سبک 
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دهد کـه   ها نشان می هاي اثرات بین آزمودنی آزمون، در جدول فوق .داد وابسته ادامه ریمتغ یابیبه ارز توان یاست، م
 ).F ،05/0<P)2و  74=(5/3هاي سبک فرزندپروري مقتدرانه معنادار است ( اثر اصلی آموزش خودبخشودگی بر نمره

 مستبدانه يفرزندپرور يها وهیبر شی خودبخشودگنتایج تحلیل کواریانس . 3جدول 
 مجذور اتا معناداري F مربع میانگین درجۀ آزادي ها مجموع مربع منبع

 31/0 00/0 72/106 226/2205 2 129/11026 شده  الگوي تصحیح
 185/0 2/0 825/1 036/25 2 036/25 خطا
 017/0 018/0 53/8 205/62 2 411/124 گروه
     72 113/515 ارور

     76 8953 مجموع

فرض اجراي آزمـون آنکـوا و عـدم اسـتفاده از آزمـون ام بـاکس و همچنـین         در سایر فرضیات، آزمون لوین و پیش
هـا در سـایر    تباشد. الزم به ذکـر اسـت کـه تفـاو     نیز دقیقاً مشابه فرضیه اول می لکزیو يالمبداۀ لفؤمکارگیري  به

 دأییـ مسـتبدانه ت  يآزمون آنکوا در سبک فرزندپرور يفرض اجرا شیپباشد. در فرضیۀ دوم  فرضیات به شرح زیر می
 33/0مقدار المبداي ویلکـز برابـر بـا    در این فرضیه ). F ،05/0<P)19و74=(01/0 مستبدانه يسبک فرزندپرور( شد

است، بین دو گروه از نظـر ترکیـب    05/0معناداري کوچکتر از  ) میزانF ،05/0<P)2و74=(33/0که ( است. ازآنجایی
هـاي اثـرات بـین     در جدول باال آزمـون  وجود دارد. معتبر دار واتفاوت معن مستبدانه يفرزندپرورمتغیر وابسته سبک 

ت هاي سبک فرزندپروري مستبدانه معنادار اس دهد که اثر اصلی آموزش خودبخشودگی بر نمره ها نشان می آزمودنی
 ).F ،05/0<P)2و 74=(53/8(

مـادران   گیرانـه  سـهل  يفرزنـدپرور  يهـا  وهیبـر شـ   یآمـوزش خودبخشـودگ  در فرضیه سوم که همـان تـأثیر   
 سـبک ( شـد  دأییـ ت گیرانـه  سهل يآزمون آنکوا در سبک فرزندپرور يفرض اجرا شیپ .ی استرستانیآموزان دب دانش

اسـت.   28/0مقدار المبـداي ویلکـز برابـر بـا     این فرضیه  در). F ،05/0<p)19و74=(04/0گیرانه  فرزندپروري سهل
است، بین دو گروه از نظر ترکیـب متغیـر    05/0) میزان معناداري کوچکتر از F ،05/0<P)2و74=(28/0که ( ازآنجایی

 دارد.نوجود  معتبر دار واتفاوت معن گیرانه سهل يفرزندپروروابسته سبک 
 عاطفه مثبتبر ی خودبخشودگنتایج تحلیل کواریانس . 4جدول 

 مجذور اتا معناداري F مربع میانگین درجۀ آزادي ها مجموع مربع منبع
 94/0 01/0 37/245 429/3650 2 286/1025 شده الگوي تصحیح
 039/0 02/0 68/1 036/250 2 36/31 خطا
 005/0 03/0 0/2 97/2 2 97/4 گروه
     72 53/192 ارور
     76 23/13511 مجموع

، F)19و74=(09/0(عاطفـۀ مثبـت    شـد  دأییـ ت عاطفۀ مثبـت آزمون آنکوا در  يفرض اجرا شیپچهارم نیز  ۀیفرضدر 
05/0<pیمولفه اطالعات نی. اشد استفاده ۀ اثرپیاليمولفباکس به دلیل معناداربودن آن، از  )، و پس از بررسی آزمون ام 

 يالیاثـرپ کند. مقدار  ی ارزیابی میابیوابسته ارز ریتغمۀ در جامع) ها گروه( مستقل يرهایمتغ نینبود تفاوت ب ۀنیدر زم
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است، بین دو گروه از نظر  05/0)میزان معناداري کوچکتر از F ،05/0<P)2و74=(42/0که ( است. ازآنجایی 42/0برابر با 
 داراعنـ م ياز نظر آمـار  يریچون آزمون چندمتغ و وجود دارد معتبر دار واتفاوت معن ترکیب متغیر وابسته عاطفۀ مثبت

دهد که اثر  ها نشان می هاي اثرات بین آزمودنی در جدول باال آزمون .داد وابسته ادامه ریمتغ یابیبه ارز میتوان یاست، م
 ).F ،05/0<P)2و  74=(0/2هاي عاطفۀ مثبت معنادار است ( اصلی آموزش خودبخشودگی بر نمره

 عاطفه منفیبر ی خودبخشودگنتایج تحلیل کواریانس . 5جدول 
 مجذور اتا معناداري F مربع میانگین درجۀ آزادي ها مجموع مربع منبع

 33/0 01/0 37/118 429/6500 2 106/812 شده الگوي تصحیح
 01/0 02/0 68/2 036/15 2 36/20 خطا
 003/0 62/0 41/0 22/3 2 7/2 گروه
     72 13/100 ارور
     76 126/935 مجموع

 شـد  دأییـ ت عاطفۀ مثبـت آزمون آنکوا در  يفرض اجرا شیپول عمل شد و طبق آن ا ۀدر فرضیه پنجم همانند فرضی
برابر با  لکزیو يالمبداۀ لفؤمباکس، از  )، سپس به دلیل معنادارنبودن آزمون امF ،05/0<p)19و74=(02/0(عاطفۀ منفی 

دو گروه از  نیاست، ب 05/0کوچکتر از  يمعنادار زانیم) F ،05/0<p)2و74=(23/0که ( یی. ازآنجاگردید استفاده 23/0
معنادار  ياز نظر آمار يریچون آزمون چندمتغو  تفاوت معنادار و معتبر وجود دارد منفی وابسته عاطفۀ ریمتغ بینظر ترک
دهد که اثر  ها نشان می هاي اثرات بین آزمودنی در جدول باال آزمون وابسته ادامه داد. ریتغم یابیبه ارز میتوان یاست، م

 ).F ،05/0<P)2و  74=(41/0هاي عاطفۀ منفی معنادار است ( ش خودبخشودگی بر نمرهاصلی آموز

 يریگ جهتینبحث و 
اسـت   یتیشخص یژگیو کی ،یشیمثبت اند ةحوز نینو يکردهایاز رو یکیعنوان  به، یشناس رواندر » یبخشودگ«

 مورد پژوهش قرار گرفته ی مثبتشناس به ویژه در روان، یبه صورت تجرب، یغرب يدر کشورها ریاخ ۀکه در چند ده
جامعـه تـأثیر    نظام در، میرمستقیبه طور غیا رسد نقش مادران چه در خانواده و  ی. با توجه به آنچه که به نظر ماست
اقـدام بـه    ،پـژوهش ، این رو نی. ازاشود یمهم محسوب م يها از دغدغه، آنان یدارد، سالمت و بهداشت روان ییبسزا

و  يفرزنـدپرور  يهـا  وهیبر شـ ، آموزش نیتأثیر ا یو بررس یرستانیآموزان دب مادران دانشبه  یآموزش خودبخشودگ
 است. کردهآموزان دختر مقطع متوسطه  مادران دانش یمثبت و منف ۀعاطف

بـر  ، یودبخشـودگ خآمـوزش   ینشـان داد کـه اثـر اصـل     جینتا، پژوهشاول، دوم و سوم  يها هیآزمون فرض در
وابسـته سـبک    ریـ متغ بیدو گروه از نظر ترک نیبمعنادار است. اما  مستبدانهو مقتدارانه يفرزندپرور سبک يها نمره

نشـان داد کـه آمـوزش    ، پـژوهش  نیـ حاصل از ا ۀجینت .دار و معتبر وجود ندارداتفاوت معن، رانهیگ سهل يفرزندپرور
 شـتر یب یبخشـودگ  زانیـ م هـر چـه  ؛ دارد یو مستبدانه تأثیر مثبت مقتدرانهي فرزندپرورة ویش يبر رو یخودبخشودگ

 انگارانه نشان نـداد.  سهل ةویش يبر رو ياما تأثیر ؛شود یاعمال م کمتر مستبدانه ةویو ش شتریمقتدرانه ب ةویش ،باشد
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یافتـه  ) همخـوانی دارد.  2008( مـارکیز ) و 1390( ظفرلـو )، 1387( پایـدار هاي  با نتایج پژوهش، نتیجه این پژوهش
کنـد و بـه اعضـاي خـانواده اجـازه       ها را مثبـت مـی   کرد که خودبخشودگی، نگرش توان چنین تبیین پژوهش را می

لـذا بخشـودگی بـه بازسـازي     . ارزش کننـد  نـه اینکـه آن را بـی   ، دهد که اعمال ارزشمند را درك کنند و بپذیرند می
ه رابطـه  تـک اعضـاي خـانواد    توانند با تک کند و زمانی که والدین به این بخشودگی برسند، می صمیمیت کمک می

خواهنـد و   از فرزنـدان خـود مـی   ، مناسبی را برقرار سازند. این والدین مهرورز و پذیرا هستند و تکالیف در حـد تـوان  
 گیر نیستند. گر و سخت کنترل

 بـر ، یآموزش خودبخشودگ ینشان داد که اثر اصل هاي چهارم و پنجم پژوهش نتایج حاصل از فرضیه نیهمچن
 ۀبر عاطف یکه آموزش خودبخشودگنیپژوهش ا نیا گرید جهینت معنادار است. یمنف ۀفعاطو  مثبت ۀعاطف يها نمره

ایـن  باال شده است.  یمنف ۀمثبت و کاهش عاطف ۀعاطف شیب افزاموج یعنی؛ است تأثیر مثبت داشته یمثبت و منف
و  کیفر)، 2011( دستامروو  روهد)، 2012و همکاران ( هرناندز)، 2013و همکاران ( گرینهاي  با نتایج پژوهش، یافته

تـوان چنـین تبیـین کـرد کـه       همسـو اسـت. ایـن یافتـه را مـی      )1391( پور زارع)، 2009( یارنوز)، 2010همکاران (
بنـابراین، بـا   . کند و فرد ارزیابی شناختی بهتري نسبت به خود خواهد داشت نفس را تقویت می خودبخشودگی، عزت
دهـد و تعـامالت    عواطف منفی را کاهش و عواطف مثبت را افزایش می این امر. دیآ میتر کنار  مشکالت خود راحت

 زند. اجتماعی مناسبی را رقم می
، نکـه یا تر مهم و گریکدیداشته باشند تا بتوانند  يریادگیآموزش و  ،یبخشودگة دارند دربار ازیمردم ن، مجموع در

بـه   و شـود  یم تیبه خصومت و عصبان لیتبد که يتنفر؛ شود یم جادیدر ما تنفر ا، یخود را ببخشند. بدون بخشودگ
و  محرکـه ي رویـ اسـت. ن  تربیـت فرزنـد   يو مطلق برا یاتیح ازین کی یبرد. بخشودگ یم نیرا از ب یسالمت، جیتدر

 خـانواده و افـراد جامعـه   با  يبهتر یسازد تا زندگ یباشد که ما را قادر م یمبخش شفا، ها یانواع بخشودگ ۀهدف هم
از مهر و سرشار  یعنوان کانون خانواده به یبهداشت روان نیمأگروه ت در، آینده يها نسل یت روان. بهداشمیداشته باش

 تواند این زمینه را فراهم آورد. می، که با بخشودگی استعدادهاست تحول و رشد يمحبت و آرامش برا
اینکه در این پـژوهش  هایی است که شایسته است مورد توجه قرار گیرد. از جمله  داراي محدودیت، پژوهشاین 

آوري  بـراي جمـع  ، بـا احتیـاط صـورت پـذیرد. همچنـین     ، یم نتایج به پدرانماند و تع مادران مورد مطالعه قرار گرفته
هاسـت. پیشـنهاد    ها وابسته به صداقت آزمودنی صحت داده، بنابراین. دهی استفاده شده است اطالعات از خودگزارش

در جوامـع مختلـف آزمـایش شـود تـا      ، همچمنـین . ران نیز انجـام شـود  آموزش خودبخشودگی در مورد پد شود می
 پذیري بیشتر آن به دست آید. تعمیم
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 منابع
ی، شناسـ  ارشـد روان  یکارشناسـ  نامـه  انیپا، PANAS یعاطفه مثبت و منف اسیمق یابیو هنجار یابیاعتبار، 1384، فرحناز ،یابوالقاسم

 دانشگاه اصفهان.اصفهان، 
آموزش  رستانیسوم دب سال آموزان دانش ینفس و سالمت روان با عزت يفرزندپرور يها وهیرابطه ش یبررس، 1384ی، تق ،یبوطالبا

 واحد تهران مرکز. یدانشگاه آزاد اسالمتهران،  ،ارشد یکارشناس نامه انیپا، و پرورش مناطق شهر تهران
بهنجـار و   کودکـان  و مـادران  يمبتال به اختالالت رفتارمادران کودکان  يرورپفرزند يها وهیش یبررس، 1391المرضا، غ ،ياریفنداس

 .تهران یپزشک روان تویانست سانسیچاپ نشده فوق ل نامه انیپا، کودکان يتأثیر آموزش مادران بر اختالل رفتار
 ، قم، دارالکتاب االسالمیه.غررالحکم و دررالکالمق، 1410آمدي، عبدالواحد،  تمیمی
ـ  اقتـدار ( يفرزندپرور يها وهینگرش به ش نیارتباط ب یبررس، 1381، سرد رود، محمد یپورعبدل و ي) ، آزادگـذار ي، اسـتبداد یمنطق

ـ آموزان پسر پا دانش ها با مکان کنترل و خودپنداره در وهیادراك فرزند از آن ش  نامـه  انیـ پا، شـهر تهـران   ییسـوم راهنمـا   هی
 .نشگاه تربیت معلمدا، تهران، ارشد یکارشناس

 یعلـوم انسـان   انیو سالمت روان دانشـجو  يخودکارآمد بري فرزندپرور يها وهیش یاثربخش«، 1346همکاران،  و حسن ،یجان توزنده
ة چهـاردهم،  دور، گنابـاد  یدرمـان  یو خدمات بهداشـت  یفصلنامه دانشگاه علوم پزشک، افق دانش، »شابورینور و آزاد ن امیدانشگاه پ

 .64-56ص ، 2 ش
شـهر   يهـا  رستانیآموزان دختر دب دانشي و کنجکاو تیبا خالق نیوالد یتیترب يها وهیش نیتباط بار یبررس، 1351، بایزاده، فر دولت

 ی.آزاد اسالم دانشگاه، تهران، ارشد یکارشناس نامه انیپا، تهران
، آنها فرزندان یلیعملکرد تحص بهبود مادران و یذهن یستیبهز شیبر افزا یاثر آموزش خودبخشودگ یبررس، 1341، پور، فاطمه زارع

 .یئدانشگاه عالمه طباطبا، تهران، ارشد ینامه کارشناس انیپا
ـ  میمفاه يبر مبنا یخودبخشودگ یبرنامه درمان یاثربخش«، 1391 ،یفتحو الهام  فرامرز ،یسهراب زنـان   یبـر کـاهش افسـردگ    یقرآن

 .85-57ص ، 1 ش، سال سوم، زنان یشناس جامعه، »مطلقه
 .نیمدرسۀ جامع، قمي، محمدباقر موسوۀ سیدترجم، زانیالم ریستف، 1374، نیمحمدحسسید ،ئیطباطبا
مقطـع   انیدانشجو انینفس در م به خدا صبر و عزت یدلبستگ يها سبک انیرتباط ما« ،1383ی، بزرگ محمدرضابناب، باقر و  غباري

 .456-429، ص 2وم، ش ی، دورة ساسالم یعلوم انسان یالملل نیمجموعه مقاالت کنگره بمجلۀ  ،»دانشگاه تهران یکارشناس
نامـه   انیـ پا، مطلقـه  زنـان  یبر کاهش افسـردگ  یقرآن میمفاه يبر مبنا یخودبخشودگ یبرنامه درمان یاثربخش، 1391، الهام ،یفتح

 .ئیدانشگاه عالمه طباطبای، تهران، شناس ارشد روان یکارشناس
 .شهرآبي، تهران، نصراهللا پورافکارۀ ترجم، 2جلد ، یپزشک خالصه روان، 1433 سادوك،و بنیامین  کاپالن هارولد

 ، سازمان ملی جوانانتهران، عواطف و هویت نوجوانان و جوانان، 1380آبادي، حسین،  لطف
 نشر مرکز.، تهرانیی، اسای دیمهش ۀترجم، کودك تیرشد و شخص، 1380ي و همکاران، ماسن پاول هنر

 لتراث العربی.، بیروت، داراحیاء ابحاراالنوارق، 1403مجلسی، محمدباقر، 
 ، قم، دارالحدیث.الحکمه میزان، 1377شهري، محمد،  محمدي ري

 .یدارالکتب اسالم ،تهران، نمونه ریتفس، 1374و همکاران،  ناصر ،يرازیمکارم ش
 ، تهران، معاصر.اصول و فنون راهنمایی و مشاوره، 1373، نژاد، شکوه ینواب
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