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Abstract
Introduction: Delinquency is a social phenomenon and delinquents in compared to others are more affected 
to psychological disorders. One of the relatively new educational methods and derived from the third wave 
of psychotherapy to reduce psychological disorders is compassion focused training. Therefore, present study 
aimed to determine the effect of compassion focused training on hope, life satisfaction and alexithymia of 
delinquent female adolescents.
Methods: The method of this study was semi-experimental with a pretest-posttest design and control group. 
The research population was delinquent female adolescents of Zahedan city in 2020 year with number of 167 
people. The research sample consisted of 30 people who after reviewing the criteria to entering study were 
selected by purposive sampling method and randomly assigned into two groups of 15 people. The experimental 
group received compassion focused training-based Gilbert package (2009) for 8 sessions of 90-minutes and the 
control group receive no training. Research tools were the questionnaires of hope, life satisfaction and Toronto 
alexithymia. Data analyzed with the tests of Chi-square, independent t and multivariate analysis of covariance 
in SPSS software version 22.
Results: Based on the Chi-square test the experimental and control groups were not significant difference in 
terms of their age and parents' education (P>0.05). Also, based on the independent t test the experimental and 
control groups in the pretest didn’t have significant difference in terms of hope, life satisfaction and alexithymia 
(P>0.05), but groups in the posttest have significant difference in terms of all three variables (P<0.001). In 
addition, the results of multivariate analysis of covariance showed that compassion focused training led to 
increase hope (F=84.75, P<0.001) and life satisfaction (F=81.46, P<0.001) and decrease alexithymia (F=65.20, 
P<0.001) of delinquent female adolescents.
Conclusions: The results indicated the effect of compassion focused training on increasing hope and life 
satisfaction and decreasing alexithymia in delinquent female adolescents. Therefore, therapists and health 
experts can use from compassion focused training method along with other educational methods to improve 
psychological characteristics delinquent female adolescents including their hope, life satisfaction and 
alexithymia.
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چکیده
مقدمــه: بزهــکاری یــک پدیــده اجتماعــی اســت و بزهــکاران در مقایســه بــا دیگــران بیشــتر بــه اختالل هــای روانشــناختی مبتــال 
می شــوند. یکــی از روش هــای آموزشــی نســبتا جدیــد و برگرفتــه از مــوج ســوم روان درمانــی بــرای کاهــش اختالل هــای روانشــناختی، 
آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت اســت. بنابرایــن، مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت بــر امیــدواری، رضایــت 

از زندگــی و نارســایی خلقــی نوجوانــان دختــر بزهــکار انجــام شــد.
ــان  ــه پژوهــش نوجوان ــود. جامع ــرل ب ــروه کنت ــون و گ ــون- پس آزم ــا طــرح پیش آزم ــی ب ــه نیمه تجرب ــن مطالع روش کار: روش ای
ــی  ــس از بررس ــه پ ــد ک ــر بودن ــش 30 نف ــه پژوه ــد. نمون ــر بودن ــداد 167 نف ــه تع ــال 1399 ب ــدان در س ــهر زاه ــکار ش ــر بزه دخت
ــن شــدند.  ــری جایگزی ــروه 15 نف ــی در دو گ ــا روش تصادف ــد انتخــاب ب ــری هدفمن ــا روش نمونه گی ــه ب ــه مطالع مالک هــای ورود ب
گــروه آزمایــش 8 جلســه 90 دقیقــه ای بــر اســاس پکیــج گیلبــرت )2009( تحــت آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت قــرار گرفــت و گــروه 
کنتــرل آموزشــی ندیــد. ابزارهــای پژوهــش پرسشــنامه های امیــدواری، رضایــت از زندگــی، و نارســایی خلقــی تورنتــو بودنــد. داده هــا بــا 

ــدند. ــل ش ــخه 22 تحلی ــزار SPSS نس ــری در نرم اف ــس چند متغی ــل کوواریان ــتقل و تحلی ــی مس ــی دو، ت ــای خ آزمون ه
یافته هــا: بــر اســاس آزمــون خــی دو گروه هــای آزمایــش و کنتــرل از نظــر ســن خودشــان و تحصیــالت والدیــن تفــاوت معنــی داری 
ــر  ــون از نظ ــه پیش آزم ــرل در مرحل ــش و کنت ــای آزمای ــتقل گروه ه ــی مس ــون ت ــاس آزم ــر اس ــن، ب ــتند )P>0/05(. همچنی نداش
ــون از  ــه پس آزم ــا در مرحل ــا گروه ه ــتند )P>0/05(، ام ــی داری نداش ــاوت معن ــی تف ــایی خلق ــی و نارس ــت از زندگ ــدواری، رضای امی
نظــر هــر ســه متغیــر تفــاوت معنــی داری داشــتند )P<0/001(. عــالوه بــر آن، نتایــج تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری نشــان داد کــه 
آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت باعــث افزایــش امیــدواری )F=84/75,P<0/001( و رضایــت از زندگــی )F=81/46,P <0/001( و کاهــش 

نارســایی خلقــی )F=65/20,P <0/001( نوجوانــان دختــر بزهــکار شــد.
ــش  ــی و کاه ــت از زندگ ــدواری و رضای ــش امی ــر افزای ــفقت ب ــر ش ــی ب ــوزش مبتن ــر آم ــان دهنده تاثی ــج نش ــری: نتای نتیجه گی
نارســایی خلقــی در نوجوانــان دختــر بزهــکار بــود. بنابرایــن، درمانگــران و متخصصــان ســالمت بــرای بهبــود ویژگی هــای روانشــناختی 
نوجوانــان دختــر بزهــکار از جملــه امیــدواری، رضایــت از زندگــی و نارســایی خلقــی آنهــا می تواننــد از روش آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت 

در کنــار ســایر روش هــای آموزشــی اســتفاده کننــد.
کلیدوازه ها: آموزش مبتنی بر شفقت، امیدواری، رضایت از زندگی، نارسایی خلقی، نوجوانان بزهکار.
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مقدمه
ــه توســط  ــی اســت ک ــی و حقوق ــده اجتماع ــک پدی ــکاری ی بزه
ــش  ــود ]1[. بخ ــخص می ش ــه مش ــای جامع ــن و هنجاره قوانی
ــد و  ــی روی می ده ــی و جوان ــا در نوجوان ــی از بزه ه ــل توجه قاب
بیــش از 90 درصــد از نوجوانــان بزهــکاری کــه خودکشــی موفــق 
ــناختی  ــالل روانش ــک اخت ــای ی ــد معیاره ــل واج ــتند، حداق داش
ــناختی  ــای روانش ــی از اختالل ه ــد ]2[. یک ــرگ بودن ــان م در زم
ــی  ــایی خلق ــی اســت ]3[. نارس ــایی خلق ــکار، نارس ــان بزه نوجوان
ــا دشــواری در  ــی ی نشــان دهنده دشــواری در خودتنظیمــی هیجان
ــه  ــان ب ــی اســت ]4[. مبتالی ــردازش شــناختی اطالعــات هیجان پ
ــد،  ــزرگ می کنن ــار را ب ــی نابهنج ــای بدن ــالل تهییج ه ــن اخت ای
نشــانه های بدنــی برانگیختگی هــای هیجانــی را نامناســب تفســیر 
می کننــد و در شناســایی درســت هیجان هــا از حالــت چهــره 
ــی  ــان از توانای ــل آن ــن دالی ــه همی ــد و ب ــکل دارن ــران مش دیگ
اندکــی بــرای همــدردی بــا دیگــران برخوردارنــد ]5[. یکــی دیگــر 
ــدواری  ــا کاهــش امی ــان بزهــکار، ناامیــدی ی از مشــکالت نوجوان
اســت ]6[. ایــن ســازه یکــی از مهم تریــن شــاخص های ســالمت 
ــه  ــت. ب ــه اس ــک جامع ــر ی ــول عم ــط ط ــان دهنده متوس و نش
ــال  ــد س ــه چن ــار دارد ک ــه انتظ ــو جامع ــر عض ــر ه ــارت دیگ عب
زندگــی کنــد ]7[. امیــدواری افــراد انگیــزه، نیــرو و جهــت می دهــد 
ــای  ــردن فعالیت ه ــه دادن و دنبال ک ــرای ادام ــان را ب ــی آن و توانای
ــدواری،  ــن امی ــد ]8[. همچنی ــود می بخش ــی بهب ــره زندگ روزم
ســازه ای برانگیزاننــده اســت کــه باعــث می شــود افــراد در زندگــی 
هدف هــای روشــن و واضحــی انتخــاب کننــد، راه هــا و روش هــای 
بســیاری بــرای رســیدن بــه آنهــا در نظــر بگیرنــد و بــا پشــتکار بــر 
موانــع و چالش هــا در مســیر تحقــق هدف هــا غلبــه نماینــد ]9[. از 
دیگــر مشــکالت نوجــوان بزهــکار می تــوان بــه افــت رضایــت از 
زندگــی اشــاره کــرد ]10[. رضایــت از زندگــی بــه ارزیابی شــناختی 
و هیجانــی فــرد از کل زندگــی خــودش در گذشــته، حــال و آینــده 
یــا بــه ارزیابــی از ســالمت و بهزیســتی خــودش اشــاره دارد ]11[. 
ــاال بیشــتر هیجان هــای مثبــت  افــراد دارای رضایــت از زندگــی ب
و کمتــر هیجان هــای منفــی را تجربــه می کننــد، ارزیابــی مثبتــی 
ــتر و  ــالمت روان بیش ــد و از س ــش زا دارن ــای تن ــی از رویداده حت

ــد ]12[. ــری برخوردارن اســترس و افســردگی کمت
ــوج  ــه از م ــد و برگرفت ــبتا جدی ــی نس ــای آموزش ــی از روش ه یک
ــناختی،  ــای روانش ــش اختالل ه ــرای کاه ــی ب ــوم روان درمان س
آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت اســت ]13[. ماهیــت شــفقت مهربانــی 

ــراه  ــه هم ــج و درد ب ــق از رن ــی عمی ــا آگاه ــراه ب ــن هم بنیادی
ــد  ــا می باش ــکین آنه ــرای تس ــالش ب ــد و ت ــزش، تعه آرزو، انگی
ــه  ]14[. ایــن شــیوه درمانــی تاکیــد می کنــد کــه ذهــن انســان ب
عوامــل درونــی هماننــد عوامــل بیرونــی واکنــش نشــان می دهــد 
ــد  ــی کنن ــکار و رفتارهــای تســکین بخش را درون ــد اف ــراد بای و اف
]15[. هســته اصلــی آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت، مراقبــه مبتنــی 
بــر شــفقت اســت کــه از طریــق ســه تعــادل بیــن ســه سیســتم 
ــا  ــود، سیســتم هیجان ه ــد و حفاظــت از خ ــامل سیســتم تهدی ش
و سیســتم حمایــت اجتماعــی ایجــاد می شــود ]16[. هــدف 
ایــن شــیوه آموزشــی یادگیــری راهکارهــا و راهبردهــای کلیــدی 
مثــل اســتدالل بــرای شــفقت، رفتــار مهربانانــه، تصاویــر، ظاهــر 
ــفقت،  ــاد ش ــود ابع ــث بهب ــت و باع ــفقانه اس ــاس های مش و احس
ــی  بهزیســتی روانشــناختی، تحمــل آشــفتگی، حساســیت و همدل
می گــردد ]17[. پژوهش هــای اندکــی دربــاره تاثیــر آمــوزش 
مبتنــی بــر شــفقت انجــام شــده اســت. بــرای مثــال نتایــج پژوهش 
کاظمــی و همــکاران )1398( نشــان داد کــه درمــان متمرکــز بــر 
خودشــفقتی باعــث کاهــش احســاس تنهایــی و افزایش امیــدواری 
زنــان ســالمند شــد ]18[. ســیدجعفری و همــکاران )1398( ضمــن 
پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مداخلــه مبتنــی بر شــفقت 
ــی  ــد ]19[. در پژوهش ــالمندان ش ــدواری س ــش امی ــث افزای باع
دیگــر طاهرکرمــی و همــکاران )1397( گــزارش کردنــد کــه 
درمــان مبتنــی بــر شــفقت باعــث افزایــش تــاب آوری، امیــدواری 
و بهزیســتی روانشــناختی زنــان شــد ]20[. عــالوه بــر آن، 
ــی از رابطــه  ــکاران )2019( حاک ــودوروف و هم ــج پژوهــش ت نتای
ــی  ــود ]21[. رفیع ــدواری ب ــا امی ــفقتی ب ــی دار خودش ــت و معن مثب
ــیدند  ــن نتیجــه رس ــه ای ــن پژوهشــی ب ــکاران )2019( ضم و هم
ــدواری  ــش امی ــث افزای ــفقتی باع ــی خودش ــوزش گروه ــه آم ک
دیابتی هــا شــد ]22[. در پژوهشــی دیگــر یانــگ و همــکاران 
ــت از  ــد و رضای ــر امی ــد کــه خودشــفقتی ب )2016( گــزارش کردن
زندگــی تاثیــر معنــی دار داشــت ]23[. همچنیــن، نتایــج پژوهــش 
دروه ئــی و همــکاران )1398( حاکــی از تاثیــر آمــوزش شــفقت بــه 
ــود  ــود ابعــاد کیفیــت زندگــی حرفــه ای پرســتاران ب ــر بهب خــود ب
ــن  ــه ای ــی ب ــن پژوهش ــکاران )1397( ضم ــری و هم ]24[. خلعتب
ــود  ــر شــفقت باعــث بهب ــان متمرکــز ب نتیجــه رســیدند کــه درم
تصویــر بدنــی و رضایــت زناشــویی شــد ]25[. در پژوهشــی دیگــر 
ــه  ــه مداخل ــه برنام ــد ک ــزارش کردن ــی )2017( گ ــو و ایرین مانتیل
ــان  ــفقتی، هیج ــش خودش ــث افزای ــفقتی باع ــدت خودش کوتاه م
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مثبــت و رضایــت از زندگــی و کاهــش هیجــان منفــی شــد ]26[. 
عــالوه بــر آن، نتایــج پژوهش قاســمی و همــکاران )1398( نشــان 
داد کــه مداخلــه مبتنــی بــر شــفقت باعــث بهبــود تنظیــم شــناختی 
ــرم و  ــه ش ــش تجرب ــی و کاه ــای ذهن آگاه ــان و مهارت ه هیج
ــط  ــردگی مختل ــراب و افس ــالل اضط ــه اخت ــان ب ــاه در مبتالی گن
ــری  ــدی و خلعتب ــاورز محم ــر کش ــی دیگ ــد ]27[. در پژوهش ش
)1398( گــزارش کردنــد کــه درمــان خودشــفقتی باعــث افزایــش 
ــم  ــش تنظی ــت و کاه ــان مثب ــم هیج ــانی و تنظی ــل پریش تحم
ــه شــد ]28[.  ــان مطلق ــی زن هیجــان منفــی و حساســیت اضطراب
عــالوه بــر آن، نتایــج پژوهــش مارکــوس )2018( حاکــی از تاثیــر 
ــش  ــفقتی و کاه ــش خودش ــر افزای ــفقت ب ــر ش ــی ب ــان مبتن درم
ــیدو  ــو و کاراکاس ــود ]29[. مانتیل ــوزان ب ــی دانش آم ــایی خلق نارس
ــه  ــه برنام ــیدند ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــن پژوهشــی ب )2017( ضم
ــفقتی،  ــش خودش ــث افزای ــفقتی باع ــدت خودش ــه کوتاه م مداخل
ــت از زندگــی و کاهــش عواطــف منفــی  ــت و رضای عواطــف مثب
ــکاران )1398(  ــری و هم ــل، ذاک ــد ]30[. در مقاب ــجویان ش دانش
ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه شــفقت خــود بــر 
نارســایی خلقــی زنــان ناســازگار تاثیــر معنــی داری نداشــت ]31[.
ــناختی  ــای روانش ــار اختالل ه ــکار دچ ــان بزه ــیاری از نوجوان بس
ــه  ــی ک ــش از 90 درصــد از نوجوانان ــه بی ــوری ک ــه  ط هســتند؛ ب
خودکشــی موفــق داشــتند، حداقــل واجــد معیارهــای یــک 
ــا توجــه بــه ایــن آمــار بــاال و  اختــالل روانشــناختی بودنــد ]2[. ب
ــر  ــان دخت ــان آینده ســازان جامعــه و نوجوان ــی کــه نوجوان از آنجای
مــادران آینــده فرزنــدان جامعــه و پرورش دهنــدگان ایــن فرزنــدان 
هســتند و پــس از اتمــام دوره محرومیــت، بایــد وارد جامعــه شــوند، 
ــا  ــش اختالل ه ــرای کاه ــی ب ــال راهکارهای ــه دنب ــد ب ــذا بای ل
و بهبــود ویژگی هــای روانشــناختی آنــان از جملــه افزایــش 
ــود.  امیــدواری و رضایــت از زندگــی و کاهــش نارســایی خلقــی ب
ــود  ــرای بهب ــر ب ــد و موث ــی نســبتا جدی یکــی از روش هــای درمان
ویژگی هــای روانشــناختی و برگرفتــه از مــوج ســوم روان درمانــی، 
آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت اســت کــه پژوهش هــای اندکــی بــه 
بررســی تاثیــر آن پرداختنــد و حتــی گاهــی نتایــج پژوهش هــا نیــز 
ــن  ــا هــدف تعیی ــه حاضــر ب ــن، مطالع ــض می باشــد. بنابرای متناق
ــت از  ــدواری، رضای ــر امی ــفقت ب ــر ش ــی ب ــوزش مبتن ــر آم تاثی
زندگــی و نارســایی خلقــی در نوجوانــان دختــر بزهــکار انجــام شــد.

روش کار
ــرا  ــیوه اج ــر ش ــردی و از نظ ــدف کارب ــر ه ــه از نظ ــن مطالع ای
گــروه  و  پس آزمــون  پیش آزمــون-  طــرح  بــا  نیمه تجربــی 
ــهر  ــکار ش ــر بزه ــان دخت ــش نوجوان ــه پژوه ــود. جامع ــرل ب کنت
زاهــدان در ســال 1399 بــه تعــداد 167 نفــر بودنــد کــه از میــان 
ــا  ــه ب ــه مطالع ــس از بررســی مالک هــای ورود ب ــر پ ــان 30 نف آن
روش نمونه گیــری هدفمنــد انتخــاب بــا روش تصادفــی بــه کمــک 
قرعه کشــی در دو گــروه 15 نفــری جایگزیــن شــدند. مالک هــای 
ــی  ــن 13 ال ــودن، س ــر ب ــوان دخت ــامل نوج ــه ش ــه مطالع ورود ب
ــای  ــه بیماری ه ــالء ب ــدم ابت ــل، ع ــکاب قت ــدم ارت ــال، ع 18 س
روان پزشــکی و مصــرف داروهــای مربوطــه از جملــه ضدافســردگی 
ــالح و  ــون اص ــر کان ــت مدی ــی و موافق ــل روان پریش ــی مث غیره
تربیــت شــهر زاهــدان جهــت شــرکت در پژوهــش و مالک هــای 
ــتر از آن،  ــا بیش ــه و ی ــت دو جلس ــامل غیب ــه ش ــروج از مطالع خ
تکمیــل ناقــص پرسشــنامه ها و انصــراف از ادامــه همــکاری بودنــد.
ــا  ــس از هماهنگــی ب ــه پ ــود ک ــه ب ــه این گون ــد انجــام مطالع رون
ــک  ــا کم ــدان، ب ــهر زاه ــت ش ــالح و تربی ــون اص ــئوالن کان مس
روانشــناس کانــون مالک هــای ورود بــه مطالعــه بررســی و 
نمونه گیــری انجــام شــد. پــس از بیــان هــدف، اهمیــت و ضــرورت 
ــه  ــرم تعهدنام ــل ف ــی و تکمی ــکات اخالق ــت ن ــه و رعای مطالع
ــیم و  ــاوی تقس ــروه مس ــه دو گ ــا ب ــش، نمونه ه ــرکت در پژوه ش
ــش  ــروه آزمای ــوان گ ــا به عن ــی از گروه ه ــی یک ــه روش تصادف ب
ــروه  ــوان گ ــر به عن ــروه دیگ ــفقت( و گ ــر ش ــی ب ــوزش مبتن )آم
ــش 8 جلســه  ــروه آزمای ــش گ ــروه آزمای ــرل انتخــاب شــد. گ کنت
ــر شــفقت قــرار گرفــت و  90 دقیقــه ای تحــت آمــوزش مبتنــی ب
ــه توســط یــک متخصــص  ــد. مداخل ــرل آموزشــی ندی گــروه کنت
روانشناســی ســالمت هفتــه ای یــک جلســه بــه مــدت دو مــاه در 
ــت شــهر زاهــدان انجــام و در هــر  ــون اصــالح و تربی داخــل کان
ــا داده و در  ــه آزمودنی ه ــوی ب ــا محت ــی متناســب ب جلســه تکلیف
آغــاز جلســه بعــد ضمــن بررســی بــه آنــان بازخــورد ســازنده ارائــه 
می شــد. محتــوی مداخلــه آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت کــه توســط 
ــد ]32[. ــه ش ــدول 1( ارائ ــده در )ج ــی ش ــرت )2009( طراح گیلب
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جدول 1: محتوی جلسه های آموزش مبتنی بر شفقت
محتویجلسه

آشنایی اعضا با یکدیگر و درمانگر، بیان اهداف و ساختار کلی جلسات، بررسی انتظارات از جلسه اول و آشنایی با اصول کلی درمان مبتنی بر اول
شفقت و تمایز شفقت با تأسف

تشریح شفقت )اینکه شفقت چیست و چگونه می توان از طریق آن بر مشکالت فائق آمد(، آموزش ذهن آگاهی همراه با وارسی بدن و تنفس و دوم
آشنایی با سیستم های مغزی مبتنی بر شفقت

سوم
آشنایی با ویژگی های افراد شفقت ورز، پرورش احساس گرمی، مهربانی و شفقت نسبت به خود و دیگران، پرورش احساس اشتراک های انسانی 

از طریق درک اینکه دیگران نقص ها و مشکالتی دارند به جای خودتخریبی، آموزش افزایش گرمی و انرژی، ذهن آگاهی، پذیرش، خرد، قدرت و 
عدم قضاوت

آموزش و ترغیب آزمودنی ها به خودشناسی و بررسی شخصیت خود به عنوان شفقت ورز یا غیرشفقت ورز، پرورش ذهن خودشفقت  ورز و درک چهارم
ارزش شفقت، همدلی و همدردی نسبت به خود و دیگران

آموزش سبک ها و روش های ابراز شفقت )شفقت کالمی، شفقت عملی، شفقت مقطعی و شفقت پیوسته( و استفاده از آنها در زندگی روزمره در پنجم
مقابل دوستان و آشنایان

ششم
آموزش مهارت های شفقت در حوزه های توجه، استدالل، تصویربرداری، احساس و ادراک شفقت ورز، ایفا نقش در سه بعد وجودی خودانتقادگر، 

خودانتقادشونده و خودشفقت ورز با استفاده از تکنیک صندلی خالی، یافتن لحن و تن صدای خودانتقادگر و خودشفقت ورز هنگام گفتگوی درونی و 
مشابهت آن با افراد مهم زندگی مثل خانواده

تکمیل جدول افکار انتقادگر و افکار و رفتار شفقت ورز، یافتن رنگ، مکان و موسیقی شفقت ورز، آموزش عدم ترس از خودشفقتی و موانع پرورش هفتم
آن و آموزش تصویربرداری ذهنی شفقت ورز، ذهن آگاهی و تنفس ریتمیک تسکین بخش

خالصه و جمع بندی، پاسخگویی به سوال های آزمودنی ها، ارزیابی جلسه ها و تشکر از شرکت کنندگانهشتم

عــالوه بــر اطالعــات جمعیت شــناختی شــامل تأهــل، تحصیــالت 
پس آزمــون  و  پیش آزمــون  مراحــل  در  آزمودنی هــا  ســن،  و 
ــل  ــی تکمی ــورت خودگزارش ده ــه  ص ــر را ب ــنامه های زی پرسش

ــد. کردن
پرسشــنامه امیــدواری، ایــن پرسشــنامه توســط اســنایدر و همکاران 
در ســال 1991 ســاخته شــد. ابــزار مذکــور دارای 12 گویــه اســت 
ــوند و  ــاظ نمی ش ــذاری لح ــی و در نمره گ ــه آن انحراف ــه 4 گوی ک
ــه ای لیکــرت از یــک  ــا اســتفاده از طیــف هشــت گزین گویه هــا ب
ــنامه 8  ــرات پرسش ــه نم ــوند. دامن ــذاری می ش ــت نمره گ ــا هش ت
الــی 64 و نمــره باالتــر حاکــی از امیــدواری بیشــتر اســت. روایــی 
واگــرای ابــزار بــا پرسشــنامه افســردگی بــک 0/44- بدســت آمــد 
ــا  ــی آن ب ــود و پایای ــادار ب ــر از 0/05 معن ــطح کوچک ت ــه در س ک
روش بازآزمایــی 0/80 گــزارش شــد ]33[. همچنیــن، ابراهیمــی و 
همــکاران )1398( پایایــی پرسشــنامه امیــدواری را بــا روش آلفــای 

کرونبــاخ 0/84 گــزارش کردنــد ]34[. 
ــر و  ــن پرسشــنامه توســط داین ــت از زندگــی، ای پرسشــنامه رضای
همــکاران در ســال 1985 ســاخته شــد. ابــزار مذکــور دارای 5 گویه 
اســت کــه گویه هــا بــا اســتفاده از طیــف هفــت گزینــه ای لیکــرت 
ــف، 4=  ــدودی مخال ــا ح ــف، 3= ت ــف، 2=مخال ــال مخال )1= کام
ــا حــدودی موافــق، 6= موافــق و 7= کامــال  ــدارم، 5= ت نظــری ن
موافــق( نمره گــذاری می شــوند. دامنــه نمــرات پرسشــنامه 5 الــی 
ــت.  ــتر اس ــی بیش ــت از زندگ ــی از رضای ــر حاک ــره باالت 35 و نم
ــا روش هــای آلفــای  ــزار تاییــد و پایایــی آن ب روایــی محتوایــی اب

ــن،  ــی 0/82 گــزارش شــد ]35[. همچنی ــاخ 0/87 و بازآزمای کرونب
ــت از  ــنامه رضای ــی پرسش ــکاران )1399( پایای ــریفی و هم مام ش
ــد ]36[.  ــاخ 0/91 گــزارش کردن ــا روش آلفــای کرونب زندگــی را ب
پرسشــنامه نارســایی خلقــی تورنتــو، ایــن پرسشــنامه توســط بگبی 
ــزار مذکــور دارای 20  و همــکاران در ســال 1994 ســاخته شــد. اب
ــه ای  ــج گزین ــف پن ــتفاده از طی ــا اس ــا ب ــه گویه ه ــه اســت ک گوی
ــدارم،  ــری ن ــف، 3= نظ ــف، 2= مخال ــال مخال ــرت )1= کام لیک
4= موافــق و 5= کامــال موافــق( نمره گــذاری و 5 گویــه آن 
شــامل گویه هــای 4، 5، 10، 18 و 19 آن به صــورت معکــوس 
نمره گــذاری می شــوند. دامنــه نمــرات پرسشــنامه 20 الــی 100 و 
نمــره باالتــر حاکــی از نارســایی خلقــی بیشــتر اســت. روایــی ســازه 
ــاخ 0/81 و  ــای کرونب ــا روش هــای آلف ــی آن ب ــد و پایای ــزار تایی اب
ــی و  ــن، امیرفخرای ــد ]37[. همچنی ــزارش ش ــی 0/77 گ بازآزمای
همــکاران )1397( پایایــی پرسشــنامه امیــدواری را بــا روش آلفــای 
ــدار  ــر مق ــه حاض ــد ]38[. در مطالع ــزارش کردن ــاخ 0/83 گ کرونب
پایایــی بــا روش آلفــای کرونبــاخ بــرای پرسشــنامه های امیــدواری 
ــو 0/85  ــی تورنت ــایی خلق ــی 0/90 و نارس ــت از زندگ 0/87، رضای

بدســت آمــد.
IR.IAUZahedan. ایــن پژوهــش دارای کد اخالق بــا شــماره
REC.1398.40 از دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد زاهــدان اســت 
کــه داده هــا در دو ســطح توصیفــی و اســتنباطی در نرم افــزار 
از  SPSS نســخه 22 تحلیــل شــدند. در ســطح توصیفــی 
ســطح  در  و  پراکندگــی  و  مرکــزی  گرایــش  شــاخص های 
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و تحلیــل  تــی مســتقل  آزمون هــای خــی دو،  از  اســتنباطی 
کوواریانــس چند متغیــری اســتفاده شــد.

یافته ها
ریزشــی در نمونه هــای هیــچ یــک از دو گــروه رخ نــداد و تحلیل هــا 

ــه  ــر( انجــام شــد؛ به طــوری ک ــروه 15 نف ــر گ ــر )ه ــرای 30 نف ب
میانگیــن و انحــراف معیــار ســن گــروه آزمایــش 4/28±39/00 و 
گــروه کنتــرل 3/62±38/94 بــود. طبــق نتایــج جــدول 2 و آزمــون 
ــرل  ــش و کنت ــای آزمای ــکار گروه ه ــر بزه ــان دخت خــی دو، نوجوان
از نظــر اطالعــات جمعیت شــناختی شــامل ســن خودشــان و 

.)P>0/05( تحصیــالت والدیــن تفــاوت معنــی داری ندارنــد

جدول 2: مقایسه اطالعات جمعیت شناختی سن نوجوانان دختر بزهکار و والدین آنها
P-valueگروه کنترلگروه آزمایشسطوحمتغیرها

درصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانی
0/05<14426/67426/67-13سن )سال(

15-16426/67533/33
17-18746/67640

0/05<533/33640زیر دیپلمتحصیالت پدر
320426/67دیپلم

533/33426/67کارشناسی
213/3316/67باالتر از کارشناسی

0/05<746/67640زیر دیپلمتحصیالت مادر
533/33533/33دیپلم

213/33320کارشناسی
16/6716/67باالتر از کارشناسی

طبــق نتایــج )جــدول3( و آزمــون تــی مســتقل، نوجوانــان دختــر 
ــون  ــه پیش آزم ــرل در مرحل ــش و کنت ــای آزمای ــکار گروه ه بزه
نارســایی خلقــی  و  زندگــی  از  امیــدواری، رضایــت  نظــر  از 

ــه  ــا در مرحل ــا گروه ه ــد )P>0/05(، ام ــی داری ندارن ــاوت معن تف
پس آزمــون از نظــر هــر ســه متغیــر امیــدواری، رضایــت از زندگــی 

.)P<0/001( ــد ــی داری دارن ــاوت معن ــی تف ــایی خلق و نارس
جدول 3: مقایسه میانگین امیدواری، رضایت از زندگی و نارسایی خلقی نوجوانان دختر بزهکار

P-valueگروه کنترلگروه آزمایشمراحلمتغیرها

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

0/05<18/941/9519/342/08پیش آزمونامیدواری

0/001>25/732/1219/162/17پس آزمون

0/05<13/771/8614/201/81پیش آزمونرضایت از زندگی

0/001>18/951/9214/131/84پس آزمون

0/05<54/317/4052/867/48پیش آزموننارسایی خلقی

0/001>45/295/7652/677/42پس آزمون

از  حاکــی  چندمتغیــری  کوواریانــس  تحلیــل  مفروضه هــای 
برقــراری فــرض نرمالیتــی بــرای متغیرهــا در مراحــل پیش آزمــون 
ــمیرنوف و  ــروف- اس ــای کولموگ ــق آزمون ه ــون طب و پس آزم
شــاپیرو- ویلــک )P>0/05(، فــرض برابــری واریانــس گروه هــا 
طبــق آزمــون لویــن  )P>0/05(، فــرض برابــری ماتریس هــای 

 )P>0/05( واریانــس- کوواریانــس طبــق آزمــون ام.باکــس
ــای  ــرای متغیره ــیون ب ــط رگرس ــیب خ ــری ش ــرض براب و ف
 )P>0/05( ــی ــایی خلق ــی و نارس ــت از زندگ ــدواری، رضای امی
ــس  ــل کوواریان ــتفاده از روش تحلی ــرایط اس ــن ش ــود. بنابرای ب
ــر  ــری )اث ــای چندمتغی ــج آزمون ه ــود دارد. نتای ــری وج چندمتغی
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ــن ریشــه  ــگ و بزرگ تری ــر هاتلین ــز، اث ــدای ویلک ــی، المب پیالی
روی( معنــی دار بودنــد )P<0/001(. در نتیجــه روش مداخلــه 
یعنــی آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت حداقــل باعــث تغییــر معنــی دار 
ــایی  ــی و نارس ــت از زندگ ــدواری، رضای ــای امی ــی از متغیره یک

ــکار شــده اســت. ــر بزه ــان دخت ــی در نوجوان خلق
طبــق نتایــج )جــدول4( و آزمون تحلیــل کوواریانــس چندمتغیری، 
ــه  ــر س ــی دار ه ــر معن ــث تغیی ــفقت باع ــر ش ــی ب ــوزش مبتن آم

متغیــر امیــدواری، رضایــت از زندگــی و نارســایی خلقــی نوجوانان 
ــا  ــدول میانگین ه ــه ج ــه ب ــا توج ــه ب ــده ک ــکار ش ــر بزه دخت
ــدواری                                                                                                      ــه باعــث افزایــش امی ــن شــیوه مداخل ــوان گفــت ای می ت
زندگــی  از  رضایــت   ،)F=84/75  ,P<0/001(
خلقــی                                      نارســایی  کاهــش  و   )F=81/46,P<0/001(
)F=65/20 ,P<0/001( در نوجوانــان دختــر بزهکار شــده اســت.

  
جدول 4: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری جهت تعیین آموزش مبتنی بر شفقت بر امیدواری، رضایت از زندگی و نارسایی خلقی نوجوانان دختر بزهکار

اندازه اثرP-valueمقدار SSdfMSFمنبع اثرمتغیرها

0/0010/82>698/351698/3584/75گروهامیدواری

0/0010/80>429/111429/1181/46گروهرضایت از زندگی

0/0010/71>917/281917/2865/20گروهنارسایی خلقی

بحث 
بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی مشــکالت روانشــناختی در نوجوانــان 
بزهــکار، مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن تاثیــر آمــوزش مبتنــی 
بــر شــفقت بــر امیــدواری، رضایــت از زندگــی و نارســایی خلقــی 

در نوجوانــان دختــر بزهــکار انجــام شــد.
نتایــج مطالعــه حاضــر حاکــی از تاثیــر آمــوزش مبتنــی بر شــفقت 
بــر افزایــش امیــدواری نوجوانــان دختــر بزهــکار بــود. ایــن یافتــه 
بــا نتایــج پژوهش هــای کاظمــی و همــکاران ]18[، ســیدجعفری 
ــودوروف و  ــکاران ]20[، ت ــی و هم ــکاران ]19[، طاهرکرم و هم
ــگ و همــکاران  ــی و همــکاران ]22[ و یان همــکاران ]21[، رفیع
ــج پژوهــش ســیدجعفری و  ــال نتای ــرای مث ــود. ب ]23[ همســو ب
ــفقت  ــر ش ــی ب ــه مبتن ــر مداخل ــی از تاثی ــکاران )1398( حاک هم
بــر افزایــش امیــدواری بــود ]19[. تــودوروف و همــکاران )2019( 
ــا  ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه خودشــفقتی ب ضمــن پژوهشــی ب
امیــد رابطــه مثبــت و معنــی دار داشــت ]21[. در پژوهشــی دیگــر 
یانــگ و همــکاران )2016( گــزارش کردنــد کــه خودشــفقتی بــر 
امیــد تاثیــر معنــی دار داشــت ]23[. در تبییــن تاثیر آمــوزش مبتنی 
بــر شــفقت بــر افزایــش امیــدواری بــر مبنــای پژوهــش کاظمــی 
و همــکاران ]18[ می تــوان گفــت بــا اینکــه زندانی شــدن و 
دوری از خانــواده می توانــد آســیب های روانشــناختی اساســی 
ــد  ــفقت می توان ــر ش ــی ب ــوزش مبتن ــا آم ــد، ام ــرد وارد کن ــه ف ب
به عنــوان یــک نیــروی محرکــه عمــل نمایــد و از طریــق 
افزایــش ارتبــاط اجتماعــی، ســالمت عمومــی و کیفیــت زندگــی 
ــکار و  ــرکوبی اف ــری، س ــخوار فک ــادی، نش ــش خودانتق و کاه
فشــار روانــی باعــث بهبــود تعــادل زندانیــان می شــود کــه همــه 

ــدواری  ــش امی ــری در افزای ــش موث ــد نق ــل می توانن ــن عوام ای
نوجوانــان دختــر بزهــکار داشــته باشــد. همچنیــن آمــوزش 
مبتنــی بــر شــفقت بــا افزایــش انعطاف پذیــری در افــکار و 
مهربانــی موجــب می شــود کــه افــراد نســبت بــه خــود قضاوتــی 
ــورد  ــود را م ــردی خ ــایی های عملک ــته و نارس ــه داش واقع بینان
ــرای  ــد و تصمیم هــای مناســبی را ب ــرار دهن ــل ق ــه و تحلی تجزی
ــه مشــترکات  ــر آن توجــه ب ــد. عــالوه ب ــا اتخــاذ نماین ــع آنه رف
ــا  ــتی ب ــس هم سرنوش ــاد ح ــب ایج ــد موج ــز می توان ــانی نی انس
ــه  ــبت ب ــی نس ــد و افراط ــای تن ــود و از قضاوت ه ــران ش دیگ
ــری  ــتند، جلوگی ــب هس ــرد مناس ــده عملک ــه مختل کنن ــود ک خ
نمایــد و موجــب نــگاه مثبــت بــه آینــده شــود کــه ایــن عوامــل 
ــکار  ــر بزه ــان دخت ــدواری نوجوان ــش امی ــث افزای ــد باع می توانن

شــوند.
دیگــر نتایــج مطالعــه حاضــر حاکــی از تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر 
شــفقت بــر افزایــش رضایــت از زندگــی نوجوانــان دختــر بزهــکار 
ــکاران  ــگ و هم ــای یان ــج پژوهش ه ــا نتای ــه ب ــن یافت ــود. ای ب
ــکاران ]25[ و  ــری و هم ــکاران ]24[، خلعتب ــی و هم ]23[، دروه ئ
مانتیلــو و ایرینــی ]26[ همســو بــود. بــرای مثــال نتایــج پژوهــش 
ــفقت  ــوزش ش ــر آم ــی از تاثی ــکاران )1398( حاک ــی و هم دروه ئ
ــی  ــود ]24[. در پژوهش ــی ب ــت زندگ ــود کیفی ــر بهب ــود ب ــه خ ب
ــه  ــه مداخل ــد ک ــزارش کردن ــی )2017( گ ــو و ایرین ــر مانتیل دیگ
کوتاه مــدت خودشــفقتی باعــث افزایــش رضایــت از زندگــی شــد 
ــر افزایــش  ــر شــفقت ب ]26[. در تبییــن تاثیــر آمــوزش مبتنــی ب
رضایــت از زندگــی بــر مبنــای پژوهــش مانتیلــو و ایرینــی 
ــه  ــای اینک ــه ج ــی ب ــیوه آموزش ــن ش ــت ای ــوان گف ]26[ می ت
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احســاس های مثبــت را بــا احســاس های منفــی جایگزیــن کنــد، 
ــی  ــای منف ــه هیجان ه ــد ک ــد می کن ــی تولی ــای مثبت هیجان ه
ــاس های  ــت، احس ــاس های مثب ــاد احس ــا ایج ــرد و ب را دربرگی
ــتم  ــردن سیس ــا فعال ک ــن روش ب ــد. ای ــل می کن ــی را تعدی منف
امنیــت و تســکین باعــث می شــود کــه افــراد بــا پذیــرش و درک 
بیشــتری بــا احســاس ها، هیجان هــا و شــرایط دشــوار در زندگــی 
روبــرو شــوند و بهتــر بتواننــد شــرایط دشــوار زندگــی را مدیریــت 
ــق  ــد از طری ــفقت می توان ــر ش ــی ب ــوزش مبتن ــذا آم ــد، ل کنن
ــش  ــث افزای ــی باع ــرایط زندگ ــود ش ــا و بهب ــل هیجان ه تعدی

ــر بزهــکار شــوند. ــان دخت ــت از زندگــی در نوجوان رضای
نتایــج دیگــر مطالعــه حاضــر حاکــی از تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر 
ــکار  ــر بزه ــان دخت ــی نوجوان ــایی خلق ــر کاهــش نارس شــفقت ب
ــی  ــو و ایرین ــای مانتیل ــج پژوهش ه ــا نتای ــه ب ــن یافت ــود. ای ب
]26[، قاســمی و همــکاران ]27[، کشــاورز محمــدی و خلعتبــری 
ــا  ــو و کاراکاســیدو ]30[ همســو و ب ــوس ]29[، مانتیل ]28[، مارک
ــرای  ــود. ب نتایــج پژوهــش ذاکــری و همــکاران ]31[ ناهمســو ب
ــری )1398(  ــدی و خلعتب ــاورز محم ــش کش ــج پژوه ــال نتای مث
حاکــی از تاثیــر مداخلــه مبتنــی بــر شــفقت بــر افزایــش تحمــل 
ــان  ــم هیج ــش تنظی ــت و کاه ــان مثب ــم هیج ــانی وتنظی پریش
ــر  ــی دیگ ــود ]28[. در پژوهش ــی ب ــیت اضطراب ــی و حساس منف
مارکــوس )2018( گــزارش کــرد کــه مداخلــه مبتنــی بــر شــفقت 
ــری  ــل، ذاک ــی شــد ]29[. در مقاب ــایی خلق باعــث کاهــش نارس
ــه ایــن نتیجــه رســیدند  و همــکاران )1398( ضمــن پژوهشــی ب
ــر  ــازگار تاثی ــان ناس ــی زن ــایی خلق ــر نارس ــفقتی ب ــه خودش ک
ــج مطالعــه  معنــی داری نداشــت ]31[. در تبییــن ناهمســویی نتای
ــوان  ــکاران ]31[ می ت ــری و هم ــج پژوهــش ذاک ــا نتای حاضــر ب
ــر  ــه حاض ــرد. مطالع ــاره ک ــش اش ــه پژوه ــاوت در نمون ــه تف ب
ــان بــر روی  بــر روی نوجوانــان دختــر بزهــکار، امــا پژوهــش آن
زنــان ناســازگار انجــام شــده اســت. همچنیــن پژوهــش آنــان از 
نــوع همبســتگی بــوده و رابطــه معنــی داری بیــن خودشــفقتی و 
ــه ای اســت  ــد، امــا مطالعــه حاضــر مداخل نارســایی خلقــی نیافتن
و هنگامــی کــه در مداخلــه افــراد دارای مشــکالت روانشــناختی 
مداخلــه  روش  معمــوال  شــوند،  انتخــاب  نمونــه  به عنــوان 
می توانــد در کاهــش نمــره آن اختــالل موثــر واقــع شــود؛ 
ــه  ــفقت ک ــر ش ــی ب ــوزش مبتن ــه از روش آم ــی ک ــژه زمان به وی
یــک روش برگرفتــه از مــوج ســوم روان درمانــی اســت، به عنــوان 
ــی  ــوزش مبتن ــر آم ــن تاثی ــتفاده شــود. در تبیی ــه اس روش مداخل
ــای پژوهــش  ــر مبن ــی ب ــایی خلق ــر کاهــش نارس ــفقت ب ــر ش ب
گیلبــرت ]32[ می تــوان گفــت کــه وقتــی افــراد حــس مهربانــی 

ــای  ــه رفتاره ــرای هم ــد ب ــی می کنن ــود درون ــفقت را در خ و ش
ــی  ــی نگاه ــا مهربان ــاد ب ــی متض ــا حت ــی و ی ــا مهربان ــو ب همس
خوش بینانــه، محبت آمیــز و مهربانانــه خواهنــد داشــت. روش 
آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت هماننــد یــک ســبک تنظیــم 
هیجانــی مثبــت عمــل می کنــد و هیجان هــا و نگرش هــای 
ــازد  ــرد دور می س ــن را از ف ــرت و انتقام گرفت ــه نف ــی از جمل منف
ــف، شــناخت  ــرش، گذشــت، توصی ــق ذهن آگاهــی، پذی و از طری
ــش  ــناخت و افزای ــف، ش ــی و توصی ــای منف ــش هیجان ه و کاه
ــود.  ــی می ش ــایی خلق ــش نارس ــث کاه ــت باع ــای مثب هیجان ه
همچنیــن آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت باعــث افزایــش رفتارهــای 
جرأت مندانــه نســبت بــه گذشــته شــده و می توانــد چرخــه 
ــش و ترســیم انتظــارات ســطح  ــه خوی ــاد نســبت ب ــوب انتق معی
ــد و  ــا نگاهــی جدی ــرار دهــد و ب ــاال از خــود را مــورد ســوال ق ب
دلســوزانه نســبت بــه خــود، معیارهــای واقعــی و توقعــات قابــل 
دسترســی را بــرای خــود طراحــی کنــد کــه مســتلزم درد، رنــج و 
ســختی قابــل قبولــی باشــد و عــالوه بــر آن ایــن شــیوه آموزشــی 
از طریــق افزایــش آگاهــی درونــی، پذیــرش بــدون قیــد و شــرط، 
همــدردی و همدلــی و توجــه پیوســته بــه احســاس های و 
ــا باعــث کاهــش مشــکالت روانشــناختی می شــود. در  هیجان ه
نتیجــه، آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت می توانــد نقــش موثــری در 
کاهــش نارســایی خلقــی نوجوانــان دختــر بزهــکار داشــته باشــد.
بــه روش  در خصــوص محدودیت هــای پژوهــش می تــوان 
خودگزارشــی،  ابزارهــای  از  اســتفاده  هدفمنــد،  نمونه گیــری 
ــه و  ــرای مداخل ــواری در اج ــه، دش ــودن نمون ــیتی ب ــک جنس ت
ــرای  ــود ب ــنهاد می ش ــرد. پیش ــاره ک ــج اش ــری نتای ــدم پیگی ع
بــرای  و  تصادفــی  نمونه گیــری  روش هــای  از  نمونه گیــری 
جمــع آوری داده از مصاحبــه نیمه ســاختاریافته اســتفاده، پژوهــش 
ــا  ــج آن ب ــان پســر بزهــکار تکــرار و نتای ــر روی نوجوان حاضــر ب
نتایــج پژوهــش حاضــر مقایســه و نتایــج مداخلــه در بلندمــدت و 

ــود. ــه بررســی ش ــس از مداخل ــاه پ ــد م چن

نتیجه گیری
نتایــج ایــن مطالعــه حاکــی از تاثیــر آمــوزش مبتنــی بر شــفقت بر 
امیــدواری، رضایــت از زندگــی و نارســایی خلقــی نوجوانــان دختــر 
بزهــکار بــود. بــه عبــارت دیگــر، روش مداخلــه آمــوزش مبتنــی 
ــی و  ــت از زندگ ــدواری و رضای ــش امی ــث افزای ــفقت باع ــر ش ب
کاهــش نارســایی خلقــی آنــان شــد. از آنجایــی کــه روش آموزش 
مبتنــی بــر شــفقت یکــی از روش هــای نســبتا جدیــد و برگرفتــه از 
مــوج ســوم روان درمانــی اســت و دربــاره تاثیــر آن پژوهش هــای 
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اندکــی انجــام شــده، لــذا توصیــه می شــود کــه از آن کــه یکــی 
از روش هــای موثــر، کارآمــد و کاربــردی بــرای بهبــود بســیاری 
ــود. در  ــتفاده ش ــتر اس ــت، بیش ــناختی اس ــای روانش از ویژگی ه
ــرای  ــد ب ــالمت می توانن ــان س ــران و متخصص ــه، درمانگ نتیج
ــه  ــکار از جمل ــان بزه ــناختی نوجوان ــای روانش ــود ویژگی ه بهب
ــا از روش  ــی آنه ــی و نارســایی خلق ــت از زندگ ــدواری، رضای امی
آمــوزش مبتنــی بــر شــفقت در کنــار ســایر روش هــای آموزشــی 
اســتفاده نماینــد. توصیــه دیگــر اســتفاده مســئوالن، مشــاوران و 
ــی  ــت از روش آمــوزش مبتن ــون اصــالح و تربی روانشناســان کان
ــود  ــناختی و بهب ــیب های روانش ــش آس ــرای کاه ــفقت ب ــر ش ب
ویژگی هــای روانشــناختی آنهــا و برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی 

ــد. ــان می باش ــرای آن ــفقتی ب خودش

سپاسگزاری
مقالــه حاضــر بــا هزینــه شــخصی انجــام شــده و بدیــن وســیله 
نویســندگان از مســئوالن کانــون اصــالح و تربیــت شــهر زاهــدان 
و شــرکت کنندگان در پژوهــش صمیمانــه تشــکر و قدردانــی 

می کننــد.
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