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 پرخطر هایردارای رفتا آموزاندانشزیستی و شاد یافتگیشسازبر  یدرمانشفقت تأثیر
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 چکیده

های الزم توان به فقدان مهارتنقش دارد که از آن جمله می آموزاندانشعوامل  زیلادی در بروز رفتارهای پرر ر  زمینهه و ههد  

و گی یافتازشسللبر  درمانیشللفقت تأثیربررسللی  هدفپژوهش حاضللر با  رونیااز  جهت کنار آمدن با شللراید دشللوار زندگی نام برد.

 انجام شد. دارای رفتار پرر ر آموزاندانش شادزیستی

 آموزاندانش تمامی ماری شللام آ یجامعه اسللت. گواهبا گروه  آزمونپس -آزمونشیپپژوهش آزمایشللی و از نو  این طرح  روش 

انتخاب ای مرحلهچند ایروشه یریگنمونهبه روش  نفر 93که  بود شهر رشت 35-39پایه دهم رشلته علوم انسلانی سلاح تلصیلی  درتر

جلسه  0 به مدت برای گروه آزمایشیدرمانی فقد شفقتبرنامه  شدند. یدهیجا و گواهدر دو گروه آزمایشی  یشلک  تصلادفشلده و به 

 نآموزادانشمقیاس ر رپذیری مورد اسلللتفاده شلللام   ابزارای را دریافت نکرد. شلللد وگی گروه گواه چنین مدارله اعماح ایدقیقه 33

( و 2339، سینها و سینگ) یرستانیدب آموزاندانش ژهیو یافتگیسازش نامهپرسلشل، (2933 ،، احمدآبادی و حیدریزاده ملمدی) ایرانی

 شد.  یوتللهیتجز متغیرهچند انسیکوواراز طریق تللی   هاداده بود. (2303، گوآرجی  و ) آکسفورد شادزیستیپرسشنامه 

 بعد جتماعی واشللام  بعد  یافتگیسللازشابعاد  تمامی و شللادزیسللتی بردرمانی شللفقت ها نشللان داده اسللت کهتللی  دادهنتایج  ها یافته

 .(>332/3p) بوده استاثربخش  عاطفی بعد رازیغبهآموزشی 

 تیوتقو  یآگاه ذهن یهاکیتکنبه دگی  آموزش  درملانیشلللفقلتکلار بردن هبلبر اسلللاس نتلایج پژوهش حلاضلللر  گیری نتیجهه

شده آنان  تیشادزیسو  یافتگیسلازشبهبود  منجر به و داشلته پرر ر رفتار دارای آموزاندانش زندگی بر مهمی ریتأث ،یورزرودشلفقت

  است.

 پرر ر، رفتار آموزاندانش، شادزیستییافتگی، سازش ،فقتش  اهدواژهیکل
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 مقدمه
نقش  آموزاندانش پرر رعواملل  زیللادی در بروز رفتللارهللای 

توان بلله فقر، زنللدگی در ملالت دارد کلله از آن جمللله می

زندگی، رشلللونت واگدین، فقدان  یهایدگیتنآمیز، رشلللونت

ی، مشلللکالت واگدگریز از مدرسللله، تکهلای الزم، آموزش

مواد و رصللواللیات و وضللعیت  سللوصمصللرفروانی واگدین، 

تلقیقات نشان برری نتایج  (.2اشاره کرد ) آموزاندانشروانی 

 آورتنشعوام   آموزاندانشاز  یتوجهقاب که تعداد  دهلدیم

. راهبردهای ناکارآمد که برای کنندیمزیلادی را روزانه تجربه 

منفی  ریتأث روندیمبه کار نشگر تعوام   یعمده و جزئکاهش 

رفتارهای  انجامگذارد و با می آموزاندانشبر سلللالمت روانی 

 گیتنیداثرات  ناکارآمدپرر ر در ارتباط هسلللتند. راهبردهای 

 آموزاندانشتشلللدیللد کرده، درنتیجلله  یللافتگیسلللازشرا بر 

روشی  انعنوبهد کرد و شلاید نبیشلتری را تجربه رواه تنیدگی

بلله برری از رفتللارهللای پرر ر روی آورنللد. آن برای کللاهش 

یشلللتر ب انجامو به  ردیگیمبدین ترتیب یک دور باط  شلللک  

؛ (1) منجر رواهد شللد آموزاندانش توسللد رفتارهای پرر ر

و  یلک رونللدبر  انبللارییللز راتیتللأثتواننللد یکلله م ییرفتللارهللا

آنان  دهنیآ تیو موفق شللرفتیاز پ یاسللالمت آنان داشللته باشللد 

 (.9کند ) رییجلوگ

 بیکه آس ییرفتارهای پرر ر ممکن اسلت شلام  رفتارها

با  ییشام  رفتارها ایزند )مانند رشونت( و یم یعیسر یکیزیف

رر ر ( باشلللد. رفتارهای پادی)مانند اعت شیبه افزا رو یمنف ریتأث

 ایکند و  جادیا آموزدانشدر رشللد  یشللکاف تواندیم نیهمچن

 ینوجوان نیسلللن یمعموگهای فرد و تجربله یعیملان  رشلللد طب

جارب مان  ت دتوانیم نییپا نیگردد. برای مثاح بارداری در سللن

ادامه  ملاننلدو نوجوانلان  آموزاندانش زیآمتیلموفقو  یمعموگ

رر ر از رفتارهای پ ارییبس شود. انیبا همتا یو دوست  یتلصل

 یاگک ، مواد مخدر و روابد جنسللل گار،یملاننلد مصلللرف سللل

و مصلللرف  افتدیماتفاق  یسلللاگگ 20از سلللن  شینام مئن، پ

احتمللاح مصلللرف اگکلل  و مواد مخللدر،  گللار،یزودهنگللام سللل

                                                 
1. Compassion Focused Therapy (CFT) 

ر و ر  یراب ه جنسللل زودهنگامتجربه  ،یلیمشلللکالت تلصللل

(. 4دهد )یم شیافزا و نوجوانلان آموزاندانشبلارداری را در 

علامل  بله ر ر افتادن  نیترمهمرفتلارهلای پرر ر  ازآنجلاکله

 و تداوم در ایجادکه عوام  متعددی  یاند، بررسسالمت جامعه

از آن جمله  .اسللت تیحائز اهم، اسللت مؤثر رفتارهای پرر ر

های الزم برای کنار عدم وجود مهارتبله توان این عوامل  می

یی هامهارت ؛زندگی اشللاره کرد زیبرانگچاگشآمدن با مسلائ  

نی به آنها توجه زیادی شللده است. سللوم رفتاردرماکه در موج 

 نهاده بنا (5) گیلبرت پ توسللد  کهیا  1درمان مبتنی بر شللفقت

رفتاری موج سللوم  هایاز جدیدترین درمانیکی  اسللت شللده

روانی، افزایش  بهزیسلللتی کلله سلللعلی بلر افلزایشاسللللت 

 هایسللاح درو بهبود کیفیت زندگی افراد دارد.  یافتگیسللازش

 خشب عنوانبه و شده بسیاری م اگعه شلفقت سلازه درباره اریر

 ادهاسللتف مورد قب  از بیشللتر ،درمانیروان تجربی شللواهد دارای

 چون تنیسلل برانگیزتعجب چندان پدیده این اسللت. گرفته قرار

 در هیجانی شفای مرکز ،شفقت تمرین گذشلته سلاح 1933 در

 حاح در حجم .اسللت داشللته قرار جهانی رردمندی هایسللنت

 ذهن کسلللب چ ور که دندهمی نشلللان هاپژوهش از افزایشللی

 مشلللکالت از ایدسلللته از تا کند کمک ما به تواندمی مشلللفق

 را هاآن و کرده پیشگیری شرم و اضل راب مانند شلنارتیروان

 تواندمی شلللفقت سلللامانه عمدی سلللازیفعلاح (.9) کنیم رف 

 اب رویارویی برای الزم شنارتیروان پذیریانع اف و شلجاعت

 زندگی یسلللوبه قدمی و کرده فراهم را زنلدگی هلایچلاگش

 باشد. بانشاط و معنادار

 علم تلوگی، شلللناسلللیروان اسلللاس بر (5) گیلبرت پل 

 ،کاملیت نظریه و بودیسللتی عملی فلسللفه ،شللنارتیروانعصللب

 داده ارائهموج سلللوم رفتاردرمانی  هایدرمان از جام  شلللکلی

 اارعن با همراه چندوجهی فرایندی عنوانبه را شفقت که است

 واناییت در که کندمی تواللی  انگیزشللی و شللنارتی هیجانی،

 و مالیملت بللا همراه تغییر و رشلللد برای هلاییفرالللت ایجلاد

 دارند. نقش مراقبت
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 با مراهه بنیادین مهربانی را شفقت ماهیت و گوهر گیلبرت 

 همراه بلله موجودات دیگر و رود بردن رنج از عمیق آگللاهی

 ود شللام  تعری  این .داندمی آن تسللکین برای تالش و آرزو

 غوگیتمش شناسیروان نامبه یکم بعد است. شفقت اسلاسلی بعد

 و آن دالی  و رنج حضور از آگاهی  شام  و شلودمی شلنارته

 تسللکین شللناسللیروان نام به دوم بعد .اسللت آن به حسللاسللیت

 برداشلللتن جهت تعهد و انگیزش شلللام  و شلللودمی شلللنارته

 مواجه آن با که است رنجی تسللکین و رف  برای عینی هایگام

 (.1) شویممی

 از موضلللوعات درمانیشلللفقتبا توجه به اینکه شلللفقت و 

آن الللورت گرفته  دربارهجدیدی اسلللت که م اگعات کمی 

مرتبد که از این نو   یهاپژوهشاسلللت، در ادامه به برری از 

 مثاح طوربهشللود. اشللاره می اسللتفاده کردندی درمانی مدارله

 یدرمانشفقت( با عنوان 0بروسما و همکاران )به تلقیق  توانیم

ه ی اشاره کرد که بانتقاد از رود و جداساز مقابله با شلرم،برای 

ایج . نتاندپردارتهی اضللل راب اجتماعمبتال به  افراد یم لاگعله

دگی تواند برای رسیمی درمانیشفقتکه  نشان دادتلقیق آنان 

و  اشلللتراوس بخش باشلللد.امید ذکرشلللدهبه مشلللکالت افراد 

به تواللی  شفقت و شللفقت ( با بررسلی موضلو  3همکاران )

ان نشللی آنان پردارتند. م اگعه آن در درمان بیماران مؤثرنقش 

ر بهبود چشمگیری د ریتأثی درمان مبتنی بر شفقت داد که ارائه

 حاح بیماران داشته است.

( به بررسللی اثر 23در پژوهشلی دیگر، نورباال و همکاران ) 

تعاملی شلللفقت به رود و نشلللخوار فکری بیماران افسلللرده در 

های پژوهش آنها نشللان داد که یافته پردارتند. یدرمانشللفقت

ی پیگیری افسلللردگی گروه آزملایش در م اگعهاضللل راب و 

( در رساگه دکترای رود با 22اثباتی ). اندافتهیکاهش معناداری 

شلناسلی و اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت: مدح آسلیبعنوان 

ن گیبرای او فراتشلخیصلی به اض راب و افسردگیآوردی روی

ین بر شفقت پردارته و از ابار در ایران به بررسللی درمان مبتنی 

 و کاربردی نام برده اسلللت. مؤثردرملانی  عنوانبلهنو  درملان 

 یتسیراب ه شفقت رود و بهز یبررس ( به21و کرمی ) بشلکوفه

آنان  یهاهافتی پردارتند. انیدانشجو شادزیستیبا  یشلنارتروان

شلللفقت رود و و چندگانه بین  معناداری حاکی از وجود راب ه

به  شفقت یهامؤگفهبوده و  شادزیستیبا  یشنارتروان یستیبهز

 یهادهکننینیبشیپعنوان به یشلللنلارتروان یسلللتیرود و بهز

 یبررس( به 29ی )توکل یمنظر .اندشلناسلایی شلده شلادزیسلتی

ر ب یورزشلللفقللتمتمرکز بر رود یآموزش گروه یاثربخشللل

پردارتند و به این نتیجه  انیدانشلللجو یاضللل راب و افسلللردگ

مللتللمللرکز بر  یمللدارلللله آمللوزشللل یاجلرارسلللیللدنللد کلله 

 در یداریتوانللد منجر بلله کللاهش معنیم یورزرودشلللفقللت

ننده کدرتر و پسر شرکت انیشجوندر دا یو افسردگ اض راب

 شود. گواهبا گروه  سهیدر مقا

 مهم مسائ  جمله از یافتگیسلازش به توجهدیگر سلویی از

 دگیزن در بسللزایی ریتأث تواندیم که اسللت تلصللیلی دوران

 راتییتغ  ینوجوانان به دگ .باشللد داشللته آنان اجتماعی و فردی

در  ،نندکیمتجربه  یدوره از زندگ نیکه در ا یعیو سر دهیچیپ

 یریپذبیآسللل یروان یو نابهنجارها یرفتار یهاارتالحمقاب  

با وجود  یآموزشللل یهاهدفبله  یابیلدارنلد. دسلللت یشلللتریب

ت. اس رممکنیمشک  و غ یامر یسللازش یعاطف یهایآشلفتگ

در  یتوجهقلاب اثر  وانلانامروز ج یلافتگیسلللازش ییاز سلللو

 یو رانوادگ یشلللغل یهاآنلان در نقش یآت یلافتگیسلللازش

 یافتگیسلللازشرفتارهای پرر ر،  ازآنجاکهرواهلد داشلللت. 

را تهدید  شلللانیهایکالسلللهم ژهیوبهبا دیگران،  آموزاندانش

 عنوانبه یافتگیسازشبر  تواندیمکه  یعوامل ییشناسا، کندیم

 تیباشلللد، حائز اهم رگذارینشلللانه سلللالمت روان تأث نیترمهم

ر قش نیا یافتگیسللازشاسلت که مشللکالت  یاسلت و ضلرور

 با رود و ملید پیرامون یافتگیسللازش. ردیقرار گ توجه مورد

حیللاتی اسللللت. هر  ضلللروری ورود برای هر موجود زنللده 

ا با ت کندیمنیازهایش تالش  موجودی برای حفظ رود و تأمین

. این تالش در سلللازش یابد کندیمملی ی که در آن زندگی 

هم نیازهای او  اسلللت چون ا جریان پویا و بدون انق  انسلللان

اگزامللات گونی اسلللت و هم شلللراید و رو در حللاح دگ  متنو

 و شلللوند در حاح تغییر ملی ی کله در آن نیازها باید برآورده
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است  یشنارتروان ندیفرا کی یافتگیسازش دگرگونی اسلت.

روزمره  یزندگ یهاو چاگش تالیکه بر اسلللاس آن فرد با تما

 (.24) آوردیم دررود  مهارآنها را در  ایو  کندیمقابله م

 ی دیگری است که در این پژوهشمتغیر وابسته شادزیستی

 .اسلللت قرارگرفتهمورد بررسلللی در ارتبا ط با سلللازه شلللفقت 

ود زندگی ر تیفیکذهنی فرد از  یکلارزیلابی  شلللادزیسلللتی

حساسی ا یابیرودارز، فرایند گریدعبارتبه؛ شده استتعری  

امیده ن شللادزیسللتی ،و شللنارتی فرد از ملید انگیزشللی رویش

و پیامدهای آنها  پرر ربروز رفتارهای  ازآنجاکه (.25) شودیم

سللی باشللد، برر رگذاریتأثافراد  شللادزیسللتین در میزا تواندیم

؛ حائز اهمیت اسلللت پرر ردر کاهش رفتارهای  مؤثرعوامل  

ش ر ر باعث افزای پرر ری رفتارهابنلابراین بلا توجه به اینکه 

زمن م یهایماریب، ناتوانی و افزایش بروز زودهنگام ریوممرگ

در بین  رصلللو بهرفتلارهلای پرر ر، این شلللیو   شلللودیم

جوام  بشلللری  یهاینگران نیترمهمبله یکی از  آموزاندانش

 .(9)تبدی  شده است 

 و کودکللان شلللنللارتیروان وضلللعیللت یارتقللا ،رونیازا

 شللادزیسللتی احسللاس و یافتگیسللازش میزان جمله از نوجوانان

 اوگیای شلللناسلللان،روان درمانگران، از ارییبسللل برای تواندمی

 برروردار ییسلللزا به تیاهم از وپرورشآموزش و ملدرسللله

 مباحث نظری و پژوهشلللیبلا توجه به  بلدین ترتیلب بلاشلللد.

یکی از  عنوانبلله تلصلللیلل و اهلملیللت دوران  ذکلرشللللده

هدف از انجام این پژوهش   مراحل  زنلدگی نیرگلذارتریتلأث

 ادزیستیشو  یافتگیسازشبر  یدرمانشفقت یاثربخشل بررسلی

 .استپرر ر  رفتاردارای  آموزاندانش

 روش
 طرح این پژوهش کنندگان و شههرکت طرح پژوهش( الف

 گواهبا گروه  آزمونو پس آزمونپیش نو  از و آزمایشلللی

 آموزاندانش شام  تمامی این پژوهش آماری ی. جامعهاسلت

اح در سلل شللاغ  به تلصللی  رشللته علوم انسللانی درتر پایه دهم

 انتخاب برایشللهر رشللت بود.  1 یهیناحدر  35-39تلصللیلی 

 ایروشللله یریگنمونله یشلللیوه از ،موردم لاگعلله ینمونله

بعد از  ابتدا که اورتنیبد .اسلتفاده شلده است یاچندمرحله

 1 ینلاحیه وپرورشآموزشی هرالزم از ادا یمجوزهلاگرفتن 

این رشلللت، از میان مدارس دوگتی دارای رشلللته علوم انسلللانی 

مق    از سللاده تصللادفی اللورتبه مدرسلله درترانه 1ناحیه، 

سپس . شد انتخاب پایه دهم() یانسانمتوسل ه دوم رشلته علوم 

 ،دارای رفتار پرر ر آموزاندانشآوری برای غرباگگری و جم 

و با استفاده  شد انتخابنفر(  133کالس از هر مدرسه )جمعاً  4

 ارزیابی مورد (4) ایرانی آموزاندانش ر رپذیری مقیلاس از

دارای رفتار پرر ر  آموزدانش 93تعداد ، سلللپس .گرفتند قرار

انتخاب و گرفته بودند  35ی باالی نمره ذکرشدهکه در مقیاس 

 واهگو یک گروه  گروه آزمایشللی یکدر  یبه شللک  تصللادف

 0 ،گروه آزمایشللیبرای  .جایدهی شللدند(نفر در هر گروه 25)

 واهگگروه  اما برای شد اعماحدرمانی شفقت یاقهیدق 33 جلسه

از هر ات جلس انیبعد از پاسپس  .گرفته نشدکار هبهیچ درمانی 

 آزمون گرفته شد.گروه پس دو

دارا بودن شام   ورود به م اگعه دیشرادر پژوهش حاضلر 

ه ب ینیرفتلار پرر ر، علدم دارا بودن ارتالالت بلاگ یهلامالک

 یهادرمانو  هاآموزش افتیعدم در ،پزشللکروان صیتشللخ

 29، دامنه سللنی حداکثر قب  از ورود به پژوهش یشللنارتروان

بودن در مق   متوس ه دوم رشته علوم   یمشغوح به تلص ساح،

 یشللرکت در پژوهش بر اسللاس امضللا یموافقت برا ،یسللانان

 رروج از م اگعه دیشلللرا ، بود. همچنین  یکتب نامهتیلرضلللا

 کام  یهادارا بودن مالک ،کیکوتیسللا عالئمداشللتن  شللام 

ویرایش پنجم راهنمای  بر اساس یشلنارتارتالالت روان ریسلا

 یمصلللرف داروهاهای روانی، املاری و تشلللخیصلللی ارتالح

همکللاری جلسللله مللدارللله،  1، غیبللت متواگی در یدرمللانروان

 ادشللدهشللنهیپ یااللل  یو انجام ندادن تکاگ ،نکردن با درمانگر

 ، بود.درمانگر لهیوسبه
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 ابزارب( 

 90شلللام  این مقیاس  :2ایرانی نوجوانانر رپذیری  مقیاس .2

زاده توسللد  آموزاندانشپذیری گویه برای سللنجش آسللیب

دسللته  1 برای 2933در سللاح  ، احمدآبادی و حیدریملمدی

رف مواد مص دنیکش گاریسرفتارهای پرر ر از قبی  رشونت، 

 و گرایش به جنس ،مخدر، مصرف اگک ، راب ه و رفتار جنسی

مخاگ  است که پاسخگویان موافقت یا مخاگفت رود را با این 

اس مقی . اعتبارکنندیمبیان  یانهیگز 5مقیاس ها در یک گویه

روش همسلللازی درونی و با  بله یرانیا نوجوانلانر رپلذیری 

کمک آگفای کرونباخ و اعتبار سلللازه آن با اسلللتفاده از تللی  

 یسلبرر موردااللی  یهامؤگفهعاملی اکتشلافی و روش تللی  

و  1قرار گرفته اسللت. نتایج حاکی از آن اسللت که میزان اعتبار

راننللدگی  ،342/3آن برای مقیللاس کلی  یهللااسیللمقرلرده

مصرف  ،39/3سیگار کشیدن  ،13/3رشونت  ،15/3ر رناک 

رفتار جنسللی  راب ه و ،32/3مصللرف اگک   ،33/3مواد مخدر 

 .(4) است 095/3و دوستی با جنس مخاگ   ،00/3

 :9ی(دبیرستان آموزاندانش)ویژه  یافتگیشسلاز نامهپرسلش. 1
در  4این پرسلشلنامه در دانشگاه شانکار به دست سینها و سینگ

که  هنجاریابی شلللده اسلللت ه و اعتبلار وسلللارتل 2339سلللاح 

ساح( را در سه  24-20دبیرستانی ) آموزاندانش یافتگیسلازش

سلللازد و و آموزشلللی مشلللخص می ،حوزه علاطفی، اجتماعی

علنوان ابزاری برای غربللاگگری در زمینلله تلوان از آن بللهملی

 فرعی، مقیاس 9 هاینمره جم  کرد.اسللتفاده  یافتگیسللازش

 از گویه هر نمره دهدیم دست به را کلی یافتگیسلازش نمره

 گرفته نظر در یافتگیناسازش از ییهانهنشا عنوانبه پرسلشلنامه

 نمره و 13 فرعی مقیللاس هر نللمره بلیشلللتلریلن .شلللودملی

 در باال نمره بنابراین،. بود رواهد 93 کلی یلافتگیسلللازش

 شمار به یافتگیناسازش نشلانه آزمون ک  و فرعی یهااسیمق

سلللؤاح بوده اسلللت که پس از  233اوگیه  نامهپرسلللش. رودمی

برای هر ) سللؤاح کاهش یافته اسللت 93های مختل  به بررسللی

                                                 
1. Iranian Adolescents Risk-Taking Scale 

2. Validity 

3. Adjustment inventory for school students (AISS) 

 یرو را این ابزار نهایی فرم ،سینگ و سینها .(سلؤاح 13حوزه 

 تصلللادفبه دبیرسلللتان 43 از که آموزاندانش از نفر 2353

 هللایداده کمللک بلله و کرده اجرا بودنللد، شللللده انتخللاب

 هنجاریابی هدف جمعیت برای را پرسللشللنامه ،شللدهیگردآور

 و 92 نمره داشلللتن ،شلللدهگزارش یهنجارها پایه بر نمودند.

 از یک هر در باالتر و 22 نمره و کلی یافتگیشسللاز در باالتر

پاسللخ  .اسللت ضللعی  یافتگیسللازش بیانگر ها،مقیاس ررده

و ارزش هر سللؤاح « ریر»و « بلی» اللورتبهسللؤاالت آزمون 

 گییافتسللازشیا یک )و ریلی روب(  یافتگیسللازشاللفر )

 ررده برای را آن 5اعتبار سینگ، و سینها ریلی ضعی ( است.

 از کردن دونیمه و بازآزمایی روش به آزمون ک  و هامقیاس

 ( ضلللرایب21) نویدی .(29کردنلد ) گزارش 39/3تلا  33/3

 102 روی بر یافتگیسازش نامهپرسش برای را کرونباخ آگفای

 یافتگیسازش و هااسیمقررده دبیرستانی برای آموزدانش نفر

 ییروا بیضللر. آورد دسللت به 03/3تا  11/3 از ترتیب به کلی

که  یآزمودن 13 یبرانیز ک   یافتگیسازش( ی)همگون یدرون

شللده  گزارش 32/3انتخاب شللده بودند،  تصللادفی اللورتبه

 .است

برای اوگین  نامهپرسشاین  :9آکسفورد شادزیستیپرسلشنامه . 9

 پس آرجی  .سارته شد 2303ساح در بار توسلد آرجی  و گو 

 معکوس را او افسللردگی مقیاس جمالت بک، با رایزنی از

 نیز دیگر گویه 22 و شللد تهیه گویه 12 ترتیب بدین و کرد

. برگیرد در را شللادزیسللتی هایجنبه سللایر تا افزود آنها به

 کردند اجرا دانشجویان از تعدادی روی را مقیاس این سلپس

 ،گویه چند حذف و هاپرسللش اللوری روایی به توجه با و

بنابراین . شد آماده پرسلشنامه سلؤاگی 13 نهایی فرم نهایت در

رلق  ،عام  رضلللایت 5که  اسلللت گویه 13دارای  این آزمون

 ردیگیم را دربر حرمت رودو  ،کارآمدی ،سلللالمتی ،مثبلت

سه  از افر )ااالً( تا یادرجه 4در یک مقیاس  هاپاسخ .) 20)

 رهدربا فرد پرسللش هر در که شللوندیم یگذارنمره)زیاد(، 

4. Sinha and Singh 

5. Reliability 

6. Oxford Happiness Questionnaire 



ک، دوره 
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 قضاوت زیاد بسیار شادی احساس تا ناشادی احساس از رود

است یعنی، افرادی که  41تا  43نمره برش این آزمون  .کندمی

 شادزیستیاز  آورندیم به دسلت 41و یا  43از  ترنییپا یانمره

در تلقیقللات مختل  ضلللریللب آگفللای  .برروردارنللدپللایینی 

در  32/3تا  59/3، ضلللریب بازآزمایی 31/3تا  01/3کرونبلاخ 

 نای  گزارش شللده است. واگیانت روایی فواال  زمانی مختل

، گزارش کرده 43/3و  94/3را در دو نوبللت همبسلللتگی  ابزار

اعتبار م لوبی برای  (23)در ایران نیز علی پور و نورباال . اسللت

ای طریق آگف آن از اعتباراست. ضریب کرده ارش این ابزار گز

، 31/3، 39/3ی  و بازآزمایی به ترتیب برابر با نکرونباخ، تنصلل

 (.23)شده است  گزارش 13/3

ملتوای جلسلللات مشلللاوره گروهی   یابرنامه مداخلهج ( 

 و راس  (5)بر اساس روش پ  گیلبرت  یدرمانشفقتمبتنی بر 

 توسد پژوهشگر یاقهیدق 33جلسله  0 الورتبه( 13) سکوگت

گزارش شده است. 2رالاه آن در جدوح ه اجرا شد ک

 

 یدرمانجلسات شفقت یمحتوا  خالصه 1جدول 

 محتوا جلسه

 یکم

 یگروه نیوانق تیرعا ،یبر رازدار دیتأکسارتار جلسات،  یراب ه حسنه، معرف ی، معارفه و برقرارآموزاندانشبا  هیبرقراری ارتباط اوگ

و ذهن  یسفر شخص میبا مفاه ییشرکت در پژوهش، آشنا نامهتیرضا، گرفتن گرانیتمسخر د ایو اجتناب از قضاوت و سرزنش و 

 یرانگ  یتکل ارائهمورد،  یبندفرموحشفقت،  تیو ماه یدرمانشفقتآورد یبا رو ییناچندگانه، آش

 دوم
 ارائه، ری، تفاوت شرم، احساس گناه و تلقیگرشرم، درک مفهوم رودسرزنش  یجلسه قب ، تعر  یمرور تکل رالاه جلسه قب ،

 یرانگ  یتکل

 سوم
 تمیو ر یاهرود انتقادگرانه، توجه آگ ییجو ریدر مقاب  تقص یریپذتیمسئوگ یسهیجلسه قب ، مقا  یرالاه جلسه قب ، مرور تکل

 یرانگ  یتکل ارائه، دهندهنیتسکتنفس 

 چهارم
 یرسازیتصو ی، معرفیمنف ندیرود آافکار  ییبدون قضاوت، شناسا رشی، پذیهمدگ  یجلسه قب ، تعر  یرالاه جلسه قب ، مرور تکل

 مشفقانه

 گرفتن بازرورد ،یراگ یاندگ کی، تکنیامن، پرورش رودشفقت ورز یمکان جادیا رالاه جلسه قب ، پنجم

 گرانید یاز سو یورزشفقت گران،یبه د یورز، شفقتبه رود یورزمفهوم شفقت یرالاه جلسه قب ، معرف ششم

 هفتم
فتگوی گ قیرود از طر دنیو راب ه آن با رودانتقادگری، به چاگش کش رانهیو رفتارهای سل ه پذ بخشیمنیاراهبردهای  ییشناسا

 یرانگ  یتکل ارائه ،یسقراط

 مهشت
 گران،یبه د شفقت به رود و شفقت نیمشفقانه، تمر یرسازیتصو جلسه قب ، نوشتن نامه مشفقانه،  یرالاه جلسه قب ، مرور تکل

 گرفتن بازرورد و اتمام جلسه

 

برای اجرای این پژوهش در ابتلدا مجوزهللای  د ( روش اجرا 

علمی از دانشللگاه آزاد اسللالمی واحد رشللت و همچنین کمیته 

پرورش استان گیالن ارذ شد. سپس علمی سللازمان آموزش و 

 93گیری، تعللداد نمونللهطی مراحلل  ذکرشلللده در بخش روش

 ینمره مربوطهکله در مقیلاس دارای رفتلار پرر ر  آموزدانش

ک در ی یانتخاب و به شلللک  تصلللادفگرفته بودند  35بلاالی 

جایدهی (نفر 25هر گروه ) گواهگروه آزمایشلللی و یک گروه 

درمان توسد پژوهشگر با راهنمای استادان شفقت شلدند.برنامه

 0 به مدت برای گروه آزمایشلللیراهنملا و مشلللاور این پرو ه 

 هیچ درمانی گواهاعماح شد اما بر ای گروه  ایدقیقه 33جلسله 

ها، تللی  با کمک آوری دادهپس از جم  .الللورت نگرفلت

 آزمون کوواریانس اورت گرفت.

الزم بلله ذکر اسلللت مالحظللات ارالقی در این پژوهش 

کامالً رعایت شللده اسللت. بدین ترتیب ضللمن دریافت تمامی 

مجوزهلای الزم از کمیته علمی و ارالقی سلللازمان آموزش و 

پرورش، رضللایت کتبی و کام  افراد نمونه ارذ شللد. همچنین 

و انصللراف از ادامه شللرکت در ماندن اطالعات  ملرمانهباره در

 ان الزم داده شد.نپژوهش به افراد نمونه اطمی روند
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 هایافته
ها مورد بررسلللی قرار توالللیفی متغیر یهاشلللارصابتلدا در  

بعد عاطفی،  9یافتگی در این پژوهش شللام  سللازش گیرد.می

ها نشللان داد که میانگین و یافته .و آموزشللی اسللت ،اجتماعی

 19/25 ±21/2 گواهگروه  آموزاندانشانلراف اسلتاندارد سن 

همچنین  سللللاح بود. 42/25 ±29/3و برای گروه آزمللایش 

مشلخص شلد که میانگین و انلراف استاندارد معدح ترم گروه 

بود.  24/24 ± 33/2 گواهو برای گروه  95/25 ± 39/1آزمایش 

و  یگافتیسازشمیانگین و انلراف استاندارد ابعاد  2جدوح در 

را به تفکیک گروه و آزمون ارائه  آموزاندانش شلللادزیسلللتی

 شده است.
 

 =تعداد(33)در دو گروه آزمایش و گواه  آزمونپس -آزمونشیپتوصیف نمرات  یهاشاخص  2جدول   2جدول 

 گروه آزمایش گروه گواه 

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش 

 میانگین هامؤگفه
انلراف 

 استاندار
 میانگین

انلراف 

 استاندار
 میانگین

انلراف 

 استاندار
 میانگین

انلراف 

 استاندار

 20/2 59/3 93/2 03/29 91/2 99/29 99/2 19/29 عاطفییافتگی سازش

 44/2 31/0 11/2 29 045/3 25 25/2 13/24 اجتماعی یافتگیسازش

 94/2 9 00/2 41/29 42/2 59/24 55/2 43/24 یتلصیل یافتگیسازش

 39/9 59/49 32/4 39/99 99 31/1 10/9 39/91 شادزیستی
 

درمللانی بر ابعللاد جللهللت بررسلللی اثربخشلللی شلللفقللت

دارای رفتارهای  آموزاندانش شلللادزیسلللتییافتگی و سلللازش

 رونیزااپرر ر از تللی  کوواریانس چندمتغیری اسلتفاده شد. 

در دو گروه با اسلللتفاده از  هادادهابتلدا مفروضللله نرملاح بودن 

ه نتایج نشان داد ک .بررسی شد رن یاسلم کاگموگروفآزمون 

 آزمونپسو  آزمونشیپدر دو گروه و  یبررس مورد یهاداده

 رونیازا(. >P 332/3) هسلللتنللد از تلوزیل  نرمللاح برروردار

های آماری پارامتریک وجود ملدودیتی در اسلللتفاده از روش

 انسیکووار –سلپس مفروضه همگنی ماتریس واریانس ندارد. 

زمون ام باکس بررسللی شد و نتایج نشان داد که با اسلتفاده از آ

، p ،333/2 =55/1009 ،12 F=440/3اسللت )این مفروضلله برقرار 

912/11=Mbox بعد از آن مفروضللله همگنی واریانس ر ا .)

با اسلتفاده از آزمون گون بررسی شد، نتایج این آزمون نیز نشان 

عاطفی،  یافتگیسلللازشبعد  9برای هر  این مفروضللله داد کله

 شللادزیسللتی( و برای P<332/3برقرار )و اجتماعی  ،آموزشللی

( کله با توجه به برابر بودن حجم نمونه P >332/3) برقرار نبود

گفللت این آزمون نسلللبللت بلله تخ ی از این  توانیمدو گروه 

جهت . کندمشکلی ایجاد نمی شلادزیستیمفروضله برای مؤگفه 

از  دزیستیشاو  یافتگیسازشبررسلی اثربخشی مدارله بر ابعاد 

ج این نتای که اسلللتفاده شلللد آزمون چندمتغیری المبدای ویلکز

و  یافتگیسلللازشبر ابعاد  یدرمانشللفقتآزمون نشللان داد که 

ست ادارای رفتارهای پرر ر اثربخش  آموزاندانش شادزیستی

(392/3=1ȵ ،3332/3=P ،30/90 =F ،393/3 المللبللدای =

نتللایج تللیلل  کوواریللانس چنللد متغیری  1جللدوح در ویلکز(. 

و  یافتگیسلللازشجهلت بررسلللی اثربخشلللی ملدارله بر ابعاد 

 شده است.ارائه  شادزیستی
 

 شادزیستیو  یافتگیسازشمتغیری جهت بررسی اثربخشی مداخله بر ابعاد وواریانس چندنتایج تحلیل ک  3جدول 

 اندازه اثر یداریمعنسطح  F میانگین مجذور Df مجموع مجذور مؤلفه

 333/3 294/3 423/1 33/9 2 33/9 عاطفییافتگی سازش

 990/3 3332/3 013/90 92/99 2 92/99 اجتماعییافتگی سازش

 123/3 3332/3 113/59 93/244 2 93/244 آموزشییافتگی سازش

 504/3 3332/3 341/93 39/2931 2 39/2931 شادزیستی



ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سالم
ف
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، شماره 
1

، تابستان 
2931

 

 و همکاران برغندان دهیسپ                                                                                                  زیستی و شاد یافتگیسازشبر  یدرمانشفقتتأثیر 

243 

نشان  متغیریتللی  کوواریانس چندنتایج به دست آمده از 

 اجتماعی و یافتگیسازشدرمانی بر دو بعد داد که شفقت

 اثربخش و میزان اندازه اثر نیز شادزیستیآموزشی و بر مؤگفه 

 .استحاکی از اندازه اثر مناسب 

 گیریو نتیجه بحث

 یزیرهیپامهم در سللارت و  یهااز دوره یکی  یدوران تلصلل

 یاهر جامعهدر  آموزاندانشو  شدهفرد ملسللوب  تیشلخصل

ما ا؛ هستند هر جامعه یهای واقعهیسرما وسازان هر کشور ندهیآ

 یعوامل. آنان رواهد شد ییمان  از رشد و شکوفا یادیعوام  ز

 شیکه رود منجر به افزانایافته سازشمخرب و  یرفتارهاچون 

را  هسالمت جامعو  زندگی فردو  د شدنپرر ر رواه یرفتارها

های ناگواری به همراه رواهد داشلللت پیامدبله ر ر اندارته و 

الزم جهت کنار آمدن با  یهامهارتفقدان   یلتوانلد بله دگیم

بدین ترتیب پژوهش حاضر  باشد. یدر زندگ موجود یهاتنش

و  یافتگیسلللازشبر درمانی تلأثیر شلللفقتبلا هلدف بررسلللی 

انجللام شلللد.  دارای رفتللار پرر ر آموزاندانششلللادزیسلللتی 

 بر داد تأثیر این شلللیوه درمانی نشلللان  هایلافتلهکله  طورهملان

 با .استمعنادار  آموزاندانشاین  شلادزیسلتیو  یافتگیسلازش

 ابعاد همه در) یافتگیسازش که شودیم مشلاهده نتایج یبررسل

 گروه افراد شلللادزیسلللتی و اجتماعی( و ،آموزشلللی علاطفی،

 ونآزمپس به آزمونشیپ از ،گواه گروه با سللهیمقا در شیآزما

 ورتاللبه که یقیتلق تاکنون .دهدیم نشللان یمعنادار تفاوت

 شادزیستی و یافتگیسازش بر درمان نیا ریتأث یبررس به میمستق

 بر تایجن تبیین و مقایسلله اما اسللت نشللده افتی باشللد، پردارته

 که است گونه بدین همزمان اورت به مشابه تلقیقات اسلاس

 یریپذانع افکنلد تا از بله افراد کملک می یدرملانشلللفقلت

شلللوند و از چنگ افکار و  شلللنلارتی بلاالتری برروردارروان

وجود نگرش به عبارتی،  ؛رفتلارهلای نلاکلارآملد رهلایی یلابند

 کند میان رود و دیگرانافراد، به آنها کمک می مشلللفقانه در

ی این احساس بر ترس از طرد پیوند احسلاس کنند و به واسل ه

گری بللاالیی شلللفقللتافرادی کلله از رود .(12)کننللد غلبلله 

 ؛فرسودگی کمتری دارند برروردارند افسلردگی، اضلل راب و

بنابراین رضایت بیشتری در زندگی رود احساس کرده و برای 

رزیابی و به ا هسلللتند مثبت بیشلللتر مسلللتعد راتیتلأثدریلافلت 

 .انللدیشلللی تمللایلل  دارنللداز منظر مثبللتهللا بیشلللتر موقعیللت

ی جربهت افرادی که شلللفقت باالتری دارند در ،گریدیعبارتبه

متضللمن ارزیابی و  وقای  ناروشللایند، رصللواللاً تجاربی که

تجربه، احساسات  یسازیعاد مقایسله اجتماعی است، از طریق

کنند )مؤگفه اشلللتراکات انسلللانی(. تجربله می منفی کمتری را

رد شللفقت، به فدرمان مبتنی بر  ذهن آگاهی درمؤگفه  همچنین

 افکار بدبینانه و نشللخوارهای یریگشللک که از  کندکمک می

از  یاعمدهبخش  ازآنجاکهو  (11وسللواسللی پیشللگیری کند )

 ، ناشللی از نشللخوارهایکنندیم هیجانات منفی که افراد تجربه

دنبلاح تجلارب منفی در ذهن آنها ایجاد  فکری اسلللت کله بله

 بللا کللاهش آگللاهیذهنی گفللت مؤگفلله توانیم ،شلللودیم

در آنها  نشلللخوارگری افراد، منجر بله کلاهش هیجلانات منفی

  .(19) شودیم

انند هم شفقت رودهمچنین بر اساس سایر م اگعات مشابه، 

 (14) کنددر مقاب  اثرات وقای  منفی عم  می ریگضللربه یک

باالتری  ورزیرودشللفقت افرادی که از دهدیمشللواهد نشللان 

کمتری را  ینشخوار گر اضل راب و ،یبرروردارند، افسلردگ

 تیو از رضللا کنندیم تجربهدشللوار  یاجتماع یهاتیموقعدر 

اثربخش بودن  .(15) هسلللتند برروردار یدر زندگ شلللترییب

 تیباشللد که االلالح و تقو  یدگ نیبه ا تواندیم یدرمانشللفقت

شود. یدرمان ملسوب م نیجنبه مهم ا کی یورزشلفقترود

درمان با قضاوت و انتقاد که اغلب مراج  نسبت  نیا ،یبه عبارت

که  یاگونهبه ،به افکار و احسلللاسلللاتش دارد، مخاگ  اسلللت

 ابد؛یلمیکلاهش  جلایب یهلاترس و قضلللاوت ،یریپلذواکنش

 نیو تنش ب یها ناراحتحاگت نیچراکه نشللان داده شللده اسللت ا

را فراهم  یاجتنللاب تجرب زهیدهنللد و انگیم شیافراد را افزا

درمان، تجربه افکار، احساسات و  نیهدف ا تیکنند. درنهایم

 افتد، اسلللت.یاتفاق م یعیطب طوربلهکله  گونلههملانهلا حس

  یبله دگ پرر ررفتلار  یدارا واننوج آموزاندانش ازآنجلاکله
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که رفتار آنان رواهد داشللت ممکن  اینایافتهسللازش یامدهایپ

 ،دیرنرود قرار گ رانیها و دبیکالساست مورد طرد توسد هم

رود را از دست داده  یکه احساس رودکارآمد رودیمانتظار 

 و درس رواندن از آنها سللب شود  یتلصل یادامه یزهیانگ و

نه که چگو دهدیمبر شلللفقت به افراد آموزش  یمبتن ناما درما

 شرم، احساس نیپردارته و ب یگربه درک مفهوم رودسرزنش

 یامدهایپ یسلللهیتفلاوت قلائل  شلللوند و با مقا ریگنلاه و تلق

 رودانتقادگرانه و ییجوریدر مقلاب  تقصللل یریپلذتیلمسلللئوگ

و فرار از درس روانللدن بلله پرورش  یرفتللار اجتنللاب یجللابلله

 یهللاکیللپردارتلله و بللا اسلللتفللاده از تکن یودکللارآمللدرل

از گلاظ  پرورش دهند. در رودرودمشلللفق را  یدرمانشلللفقت

 یهاستشک  یبه دگ ز،ین یافتگیسلازش یو اجتماع یبعد عاطف

در   تهنایافسللازش یرفتارها یواسلل هبهنوجوانان  نیکه ا یاپیپ

ه رانه و مدرس ایو اوگ اهیکالسارتباط با دوستان و هم یبرقرار

ه گونه ک نیبد رندیگیمقرار  ی؛ در دور بلاطلانلدداشلللتلهرود 

 یایگو او هایکالسنظر مساعد هم توانندینم کنندیمچون فکر 

 یآورنللد، رو بلله دسلللت یدوسلللت یبرقرار یمللدرسللله را برا

همچون رود دارند، تمرکز کرده و  یکه با افراد ییهایدوسللت

 یاندک به جبران افراط یهایدوست نیاز دست ندادن هم یبرا

به  ترشللیگروه هم طرد نشللوند، ب نیاز ا نکهیا یپناه آورده و برا

 اما؛ آورندیم ی، روهاستآن موردپسلندپرر ر که  یرفتارها

که شللرم و رود  یدرمان افراد یبرا مخصللواللاً یدرمانشلفقت

و  متیکه در احساس مال یکسان زیدارند و ن یادیز یانتقادگر

 نیکند تا ایمشلللک  دارند کمک م گرانید ایبا رود  یمهربان

در  هشللیکه اغلب ر یمشللکالت مرتبد با شللرم و رودانتقادگر

 ای گرفته شدن و دهیقرار گرفتن، ناد یمورد قلدر ،یدگیآزارد

با  ،رگیدیعبارتبه را اداره کنند. کمبود ملبت در رانواده دارد

تا در  آمورت یافراد نیبه چن توانیم یدرمانشفقتاستفاده از 

داشته  یشتریب متیو مال تیاحساس امن گرانیتعام  با رود و د

باط با ارت یبرقراریافته به دنباح سلللازش یبلاشلللند و با رفتارها

 باشند. گرانید

آموزان رفتارهای پرر ر بخصو  در دانش و یامروزه شل

 جوام  هللایینگراندح نیترو گسلللترده نیتراز مهم یکیبلله 

الللورت گرفته،  یهاتیفعاگ با وجودو  شلللده یلبشلللری تبلد

در سلل ج جهان دارای رشللد تصللاعدی  زیآمرفتارهای مخاطره

 و یشللل ،سلللازمان بهداشلللت جهانیبوده اسلللت. بر طبق آمار 

در جللامعلله  انللدازنللدیرا بلله ر ر م یکلله سلللالمت ییرفتللارهللا

و مواد  گاریسلل اسللتعماح. (0اسللت ) شیفزاآموزان رو به ادانش

 تیعلدم فعلاگ بر،یغلذاهلای پرچرب و کم ف مصلللرف ،مخلدر

و  ،یرفتارهای پرر ر جنسللل و انجام مصلللرف اگک  ،یکیزیف

روز به روز در حاح  نیز در مدارس ایرانپرر ر  هایرفتار دیگر

 رد آمده دسللت به نتایج اسللاسافزایش اسللت. در این راب ه بر 

 بهبود بر یدرمانشلللفقت مثبت تأثیر بر مبنی حلاضلللر پژوهش

 ،ردارای رفتار پرر  آموزاندانش شلادزیستی و یافتگیسلازش

 موج یهادرمان نو  از که درمان این به که شلللودمی پیشلللنهاد

 مشللاوران و آموزشللی مراکز توسللد اسللت رفتاردرمانی سللوم

تواند به یم درمانیشلللفقلت شلللود. بیشلللتری توجله ملدارس

 دیتا در شلللرانلد کملک ک دارای رفتلار پرر ر آموزاندانش

بللاالتری  یریپللذانع للافاز  یزنللدگ یدهیللچیملخلتلل  و پ

ای بر ایمسللئله عنوانبهو مشللکالت زندگی را  شللدهبرروردار 

در آورده  به دسلللت یهامهارتاز و  بپلذیرند پرمعنلازنلدگی 

ره هبشللنارتی و اجتماعی،  عاطفی، یافتگیسللازش جهت حفظ

های رود و درک زندگی با دنباح کردن مسلللیر ارزش تا ببرند

از  .شلللونللدر ابررورد یبللاالتر شللللادزیسلللتی ملعنللادار، از

فشلللردگی برنامه  توان بهمی پژوهش حاضلللر یهاتیمللدود

جهت هلا در گردآوری آن مشلللکالتو  آموزاندانشدرسلللی 

اجرای  شلللرکت در جلسلللات درمان به دگی  فقدان وقت آزاد،

درملان فقد بر روی جنس درتر بله عللت مللدود بودن تعداد 

نمونه و عدم دسللترسللی به مدارس پسرانه، و سوگیری احتماگی 

ها به علت های پرسللشللنامهزان به گویهآمودهی دانشدر پاسللخ

. انجللام اشلللاره کردمالحظللات فرهنگی و رللانوادگی رللا ، 

 های ذکرشللدهرف  مشللکالت و ملدودیتتلقیقات مشللابه با 
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ه کمک دست آمددهی بیشلتر نتایج بهتواند به دقت و تعمیممی

 کند.

 مران دکترای رسللاگه از برگرفته پژوهش نیا  قدردانی و تشههکر

 یاسالم آزاد دانشگاه یعموم شلناسیروان رشلته در برغندان دهیسلپ

 مجوز نهمچنی .اسللت 21-29-2-4309 ارالق کد با رشللت واحد

 رشت وپرورشآموزش اداره یسلو از نمونه افراد یرو بر آن یاجرا

 اداره نیمسللئوگ از لهیوسللنبدی .اسللت شللده اللادر 23/13/35 مورخ

 که مشاوره هسته کارشناس مخصوااً رشلت شلهر وپرورشآموزش

 و دادند انجام را پژوهش و آموزش جهت مدارس با الزم یهملاهنگ

 یاجرا در که نمونه افراد و مدارس انیمرب و یادار کلادر از نیهمچن

 شودیم یقدردان و تشکر کردند کمک ما به طرح نیا

 ضللادت گونهچیه دگاننسللینو یبرا پژوهش نیا انجام منافع  تضههاد

.است نداشته دنباح به را مناف 
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Abstract 

Background and Purpose: Many factors contribute to the high-risk behaviors of students, 

including the lack of skills necessary to cope with difficult life situations. Therefore, the present 

study aimed to investigate the effect of compassion therapy on adjustment and happiness of 

students with high-risk behaviors. 

Method: The statistical population consisted of all female students studying at the 10th grade in 

the academic year of 2017-2018 in Rasht. 30 students were selected by multistage cluster sampling 

and randomly assigned to experimental and control groups. The compassion therapy program was 

only applied to the experimental group for 8 sessions of 90 minutes, but the control group did not 

receive such intervention. Iranian adolescents risk-taking scale (Zadeh Mohammadi, Ahmad 

Abadi & Heidari, 2011), adjustment inventory for school students (Sinha and Singh, 1993), and 

Oxford happiness questionnaire (Argyle & Lu, 1989) were used to gather data. Data were analyzed 

by multivariate analysis of covariance. 

Results: The results of data analysis have shown that compassion therapy has been effective on 

happiness and all aspects of adjustment including social and educational dimensions except 

emotional dimension (p <0.001). 

Conclusion: Based on the results of this study, the use of compassion therapy due to the training 

of mindfulness techniques and enhancement of self-compassion has a significant impact on the 

lives of students with high-risk behaviors and leads to an improvement in their adjustment and 

happiness. 

Keywords: Compassion, adjustment, happiness, students, high risk behavior 
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