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Abstract 
Introduction: The capacity for empathy, which generally increases with age and is more developed 
in females than in males, is associated with psychological adjustment in children. Childhood 
maltreatment is a well-known risk factor for poor health, and a recent research suggested that the 
emotion-focused coping process of forgiveness may help to mitigate these effects. The current study 
aimed at exploring the moderating effect of forgiveness on the relationship between childhood 
maltreatment and empathy in female adolescents. 
Methods: The present descriptive correlational study was conducted in Khorramabad, Iran in 
2016 on 249 students. Then, the students completed child abuse self-report scale, and heartland 
forgiveness scale developed by Thompson et al., and basic empathy scale. Data were analyzed 
using hierarchical linear modeling. 
Results: Results revealed a significant relationship between forgiveness and childhood 
maltreatment and empathy in the studied subjects (r = -.70, P <0.001). Forgiveness was also a 
moderator in the relationship between childhood maltreatment and empathy (ΔF = 15.45, P < 0.001). 
Conclusions: Thus, the study provides preliminary support for forgiveness as a moderator of the 
relationship between childhood maltreatment and empathy in female adolescents. 
Keywords: Childhood Maltreatment, Forgiveness, Empathy 

 

http://dx.doi.org/10.21859/jpen-04042
http://www.jpen.ir/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.21859/jpen-04042


 
 DOI: 10.21859/jpen-04042  4، شماره 4دوره ، 7931تابستان 

 

01 

 

 مقاله پژوهشی            نشریه پرستاری کودکان

 رد همدلی و کودکی دوران بدرفتاری بین رابطه کننده تعدیل عنوان به بخشش

 نوجوان دختران

 

 ،*1 عباسی محمد

 
 ایران، آبادخرم، لرستان دانشگاه، انسانی علوم و ادبیات دانشکده، تربیتی روانشناسی گروه، استادیار 0
، آبادخرم، ستانلر دانشگاه، انسانی علوم و ادبیات دانشکده، تربیتی روانشناسی گروه، استادیار، عباسی محمد: مسئول سندهینو *

 abbasi.mohammad@hotmail.com: ایمیل. ایران

 

 03/10/0931 تاریخ پذیرش مقاله:    10/10/0931 تاریخ دریافت مقاله:

 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام
 

مقدمه

ویژگی مهمی است که از آسیب رساندن به  (empathy) همدلی

و نیز عاملی است برای انجام رفتارهای  کندیافراد دیگر جلوگیری م

همدلی دارای دو . (0)اجتماعی که وحدت گروهی را به همراه دارد 

بعد شناختی و عاطفی است. در بعد شناختی فرد افکار و احساسات 

. دهدیبعد عاطفی پاسخی متناسب ارائه م و در شناسدیدیگران را م

بسیاری از رفتارهای نوع دوستانه، همدلی است. همدلی از  شهیر

. افراد (0)عناصر ضروری برای تحول رفتارهای افراد در جامعه است 

 یهاهمدل سه خصوصیت برجسته دارند، اول( درمورد خواسته

خود را جای  توانندیدیگران نوعی احساس نگرانی دارند، دوم( م

را از طریق رفتارهای  دیگران بگذارند، سوم( احساسات همدالنه خود

. همدلی مؤثرترین جزء یک (2) دهندیبه موقع و مقبول نشان م

ارتباط خوب است. در ایجاد ارتباط با دیگران، همدلی نقش بسیار 

دارد. در واقع همدلی راه میانبری را برای  یامؤثر و تسریع کننده

و افزون بر آن، کیفیت رابطه  کندیاد ارتباط با دیگران فراهم مایج

. همدلی سرچشمه بسیاری از رفتارهای (0) بخشدیرا نیز بهبود م

 کنندهنییاست که تع ییهانوع دوستانه و از مهمترین مولفه

کننده نسبت به دیگران است. محققان رفتارهای حمایتی و کمک

, 9)اند زیادی رابطه آن را با رفتارهای مثبت اجتماعی نشان داده

 چکیده

 درفتاریب اما. است بیشتر دختران در معموالً و شودمی بیشتر سن افزایش با است مربوط سازگاری به که کردن همدلی ظرفیت مقدمه:

 هدف. دهد کاهش را اثر این تواندمی بخشش که داده نشانها پژوهش. بیاندازد خطر به را آن تواندمی که است عاملی کودکی دوره

 .بود نوجوان دختران در همدلی و کودکی دوران بدرفتاری بین رابطه در بخشش کنندگیتعدیل اثر بررسی حاضر پژوهش

 شامل پژوهش این کنندگانشرکت. شد انجام 0931 سال در که باشدمی همبستگی نوع از توصیفی مطالعه یک پژوهش این روش کار:

 یآورجمع ابزار. گردیدند انتخاب ایخوشه گیرینمونه روش با که، بودند آبادخرم شهر متوسطه مداراس دختر آموزاندانش از نفر 203

 هایداده. بود( BES) همدلی مقیاس و( HFS) هارتلند بخشش مقیاس(، CASRS) کودآزاری خودگزارشی پرسشنامه؛ شامل هاداده

 .شدند حلیلت بخشش متغیر تعدیلی توان بررسی منظور به تعدیلی مراتبیسلسله رگرسیون از استفاده با هاپرسشنامه اجرای از حاصل

(. = P ،01/1-r < 110/1) دارد وجود داریمعنی و منفی رابطه همدلی و کودکی دوران بدرفتاری بین داد نشان هایافته ها:یافته

 نوجوان راندخت همدلی و کودکی دوران بدرفتاری بین رابطه در بخشش گرتعدیل نقش، تعدیلی رگرسیون تحلیل هاییافته، همچنین

 (.= P ،01/01ΔF < 110/1) داد قرار تأیید مورد را

 مترک را آن تأثیر بخشش که است همدلی در مهمی عامل کودکی دوران بدرفتاری که گفت توانمی نتایج اساس بر گیری:نتیجه 

 وجوانن دختران همدلی و کودکی دوران بدرفتاری بین رابطه در بخشش گریتعدیل نقش برای شواهدی مطالعه این، بنابراین. کندمی

 .آوردمی فراهم

 همدلی، بخشش، کودکی دوران بدرفتاری ها:یدواژهکل

http://dx.doi.org/10.21859/jpen-04042
http://www.jpen.ir/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.21859/jpen-04042


یعباس   

00 

 

, 0). برای مثال، ارتباط همدلی و رابطه بهتر با دوستان و همسر (0

و کاهش  (1) یآور، تاب(1)، افزایش مشارکت اجتماعی (1

گزارش شده است. از طرفی، نقش این متغیر  (0, 0)پرخاشگری 

 یاخصوص در دوره نوجوانی دوچندان است. چرا که نوجوانی دورهبه

مهمی با خانواده و دوستان  یهاها و تعارضاست که فرد با چالش

در بسیاری از مواقع منجر به رفتارهای ها . این چالششودیمواجه م

که محققان یکی از  شودیبه دیگران م رسانبیپرخاشگرانه و آس

طور . به(0) دانندیدالیل آن را فقدان توانایی همدلی با اطرافیان م

ویژه، مشاهده شده است که فقدان ویژگی همدلی با پرخاشگری در 

اند . در مقابل، محققان نشان داده(0)دختران نوجوان ارتباط دارد 

یت و با کیف ترقیعم یهایبه دوست تواندیکه وجود ویژگی همدلی م

از طرفی، عواملی ممکن است  .(0)شود بیشتر در نوجوانان منجر 

همدلی افراد را به خطر بیاندازد. یکی از این عوامل، مورد بدرفتاری 

. نتایج مطالعات نشان (3, 0)قرار گرفتن در دوران کودکی است 

که کودک آزاری شیوع زیادی دارد. سازمان بهداشت  دهندیم

که آزار عمدی  داندیرا هر گونه رفتاری م یآزارجهانی کودک

 و غفلت نسبت به کودک را یانگارفیزیکی، عاطفی، جنسی یا سهل

در پی داشته باشد. مشکالت ناشی از کودک آزاری گاهی به صورت 

، کاهش اعتماد به نفس، افسردگی و یاهیاختالالت شناختی، تجز

آن ممکن است تا دوران  ریکه تأث گرددیافکار خودکشی نمایان م

 Wang, et. در همین راستا، (01)نوجوانی و بزرگسالی بروز نکند 

al.  در پژوهشی نشان داند که قلدری در نوجوانان  2100در سال

 اند بیشتر استچینی که در دوره کودکی با بد رفتاری مواجه شده

(0). 

بنابراین، نکته قابل توجه این است که چگونه و تحت چه شرایطی و در 

واقع از طریق چه متغیرهایی اثرگذاری بدرفتاری دوران کودکی بر 

کاهش داد. عفو و بخش یکی از این عوامل کاهنده  توانیهمدلی را م

بخشش عبارت است از . (02, 00)اثر بدرفتاری دوری کودکی است 

ن که در پی آن انگیزه انتقام گرفت دهیدبیتغییرات انگیزشی در فرد آس

و فردِ قربانی  شودیاز او کم م ینیگزیو دور رسانبینسبت به آس

ر بیشت رسانبیاحساسات مثبت و عالقه خویش را جهت مصالح با آس

بخشش نقش اساسی در افزایش دوست داشتن دارد و از  .(09) کندیم

و این امکان را فراهم  کندیتعامل منفی در رابطه جلوگیری م یهاچرخه

بطه تداوم داشته باشد و پس از تهدیدها، دوباره صمیمیت که را آوردیم

 & Watson, Rapee. همچنین بنا به گفته (00)برقرار شود 

Todorov (00) در کاهش پرخاشگری و افزایش  تواندیبخشش م

پسند مثل همدلی مؤثر باشد. درمقابل، عدم تمایل به رفتارهای جامعه

بخشش در افراد با کاهش همدلی و افزایش افسردگی و اضطراب مرتبط 

اهمیت  رغمیعل دهدیبررسی ادبیات پژوهش نشان م .(01)است 

در مورد دختران به  ژهیوموضوع و نقش مهم همدلی در نوجوانی و به

این  هکنندلیو تعد کنندهینیبشیل پعنوان مادران آینده تاکنون عوام

طور گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته است. با توجه به آنچه رفتار به

منجر به همدلی بیشتر  تواندیکه بخشش م ییجاو از آن، گفته شد

و در این صورت اثر مورد بدرفتاری قرار گرفتن در دوران  (01)گردد 

، این پژوهش به بررسی نقش ردیگیقرار م ریکودکی نیز تحت تأث

تعدیلگری بخشش در رابطه بین بدرفتاری در دوران کودکی و همدلی 

 مالحظه شود(. 0 تصویر) پردازدیمدر دختران نوجوان 

در مورد رابطه بین بدرفتاری دوران کودکی و  نگاره پژوهش :1 تصویر

 بخشش یگرلیهمدلی با تعد

 

 کارروش 

. نمونه باشدیم پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی

آموزان دختر دوره متوسطه دوم نفر از دانش 203مورد پژوهش شامل 

بودند، که با استفاد  0931-31در سال آباد در مدارس دولتی شهر خرم

انتخاب شدند. به این صورت  یاچندمرحله یاخوشه یریگاز روش نمونه

آباد یک ناحیه انتخاب که در ابتدا از دوناحیه آموزش و پرورش شهر خرم

یز چهار مدرسه و از هر مدرسه یک کالس پایه شده و از بین مدارس ن

اول، یک کالس پایه دوم و یک کالس پایه سوم به تصادف انتخاب و 

طور متوسط ها پاسخ دادند. هر کالس بهها به پرسشنامهآموزان آندانش

 911دانش آموز داشت. الزم به توضیح است که در ابتدا  01تا  21

بین  Krejcie & Morgan یریگپرسشنامه با توجه به جدول نمونه

پرسشنامه برگشت داده  203ها توزیع شد که آموزان کالسهمه دانش

آموز بودن در مقطع متوسطه دوم و شد. مالک ورود به پژوهش دانش

مالک خروج هم نداشتن سابقه بیماری جسمانی یا روانی خاص بود. 

 یهاروش و 00نسخه  SPSSافزار ها از نرمجهت تجزیه و تحلیل داده

ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده گردید. 

 برای سنجش متغیرها از سه ابزار استفاده شد.

 Child Abuse Self Reportالف( پرسشنامه کودک آزاری )

Scal پرسشنامه کودک آزاری یک پرسشنامه خودگزارشی است که :)

ست. این پرسشنامه، ( تهیه شده ا2119توسط محمدخانی و همکاران )

از رفتار کودک آزاری، از آزار جنسی  یاو دامنه باشدیگویه م 90دارای 

تا آزار عاطفی و جو منفی خانه، آزار جسمی و ی توجهی نسبت به 

. هر یک از سؤاالت مقیاس دهدیکودک را مورد سنجش و ارزیابی قرار م

این گونه درجه بندی شده است به  یانهیگز 0بر اساس طیف لیکرت 

، 2، گاهی اوقات نمره 0که گزینه هرگز که بیانگر نبود آزار است نمره 

و گزینه همیشه که بیانگر وجود عدم ازار است نمره  9اکثر اوقات نمره 

 32/1. محققان ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس را ردیگیم 0

ان راند. همچنین ضریب پایایی در پژوهش رستمی و همکاگزارش نموده

به دست آمد. در این پژوهش نیز ضریب پایایی با استفاده از روش  01/1

 به دست آمد. 01/1آلفای کرونباخ 

(: این مقیاس Basic Empathy Scaleمقیاس همدلی اساسی ) ب:

جوانان و نوجوانان ساخته  Jolliffe & Farrington (01)توسط 

مقیاس عاطفی ـ مقیاس است. خردهخرده 2سؤال و  21شده و دارای 

( و 00، 00، 01، 09، 00، 0، 0، 1، 0، 2، 0سؤال ) 00هیجانی که از 

، 03، 01، 00، 02، 01، 3، 1، 9سؤال ) 3مقیاس شناختی که از خرده

وع و از ن ( تشکیل شده است. این پرسشنامه یک ابزار نگرش سنج21

ای ای است که پاسخ به هر عبارت آن در دامنهگزینه 1مقیاس لیکرت 

)کامالً موافقم( قرار دارد. روایی مقیاس با  1)کامالً مخالفم( تا  0از 

استفاده از تحلیل عامل تاییدی مطلوب گزارش شده و ضریب پایایی 

 مطلوب بوده است. سازندگان روایی و پایایی آن را 00/1 زیکل مقیاس ن

گزارش نمودند. در این پژوهش نیز ضریب پایایی با استفاده از روش 

 به دست آمد. 02/1آلفای کرونباخ 
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: یک (Heartland Forgiveness Scaleمقیاس عفو هارتلند )ج( 

که میزان عفو را در سه زمینه عفو در جهت  گویه ای است 00آزمون 

 رسشنامه بر روی طیف. سؤاالت این پسنجدیموقعیت م خود، دیگران و

روایی و پایایی این ابزار در  .شودینمره گذاری م یادرجه 0لیکرت 

در این پژوهش نیز ضریب . (00)شده است  دییمتعددی تأ یهاپژوهش

 دست آمد. به 13/1پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 رهایها و بررسی رابطه مستقیم میان متغبه منظور تجزیه و تحلیلی داده

 نندهکلیاز ضریب همبستگی پیرسون و به منظور بررسی نقش تعد

و همدلی از روش بدرفتاری در دوران کودکی در رابطه بین  بخشش

( استفاده 0301رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی )روش بارون و کنی، 

م به ذکر است که در این روش برای بررسی روابط تعاملی دو شد. الز

د متغیر یک متغیر وابسته، ابتدا بای ینیبشیمتغیر مستقل پیوسته در پ

عامل ( و در آخر تکنندهلیمستقل اول بعد متغیر مستقل دوم )متغیر تعد

( وارد تحلیل شوندیآن دو ایجاد م یبردارهااین دو )که از ضرب

اگر متغیر تعامل ورای اثر دو متغیر مستقل، واریانس  ورگرسیون شوند 

ان نمود بی توانیتبیین شده متغیر وابسته را به طور معنادار باال برد، م

، رابطه بین متغیر مستقل اول و متغیر وابسته را کنندهلیکه متغیر تعد

 ینیبشی. بر این اساس در پژوهش حاضر برای پ(00) کندیتعدیل م

ر دبدرفتاری در دوران کودکی  نیبشیهمدلی دختران نوجوان متغیر پ

بدرفتاری در دوران در گام دوم و در گام سوم تعامل بخشش گام اول، 

 وارد تحلیل رگرسیون شدند.بخشش و کودکی 

 هاافتهی

و همچنین ماتریس  اریمعتوصیفی شامل میانگین و انحراف یهاافتهی

و  0 ولجدهمبستگی مربوط به متغیرهای تحقیق به ترتیب در  بیضرا

 ، آمده است.2

میانگین )و انحراف معیار( بدرفتاری در دوران  0جدول براساس نتایج 

(، 11/00)و  01/03کودکی، بخش و همدلی به ترتیب عبارت بود از 

 (.10/20)و  00/11( و 00/20)و  20/02

 ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین 2جدول براساس نتایج 

( و P ،10/1-  =r < 110/1با بخشش )بدرفتاری در دوران کودکی 

است. نتایج  داری( رابطه منفی و معنP ،01/1-  =r < 110/1همدلی )

و همدلی نیز نشان داد که بین این دو  بخششضرایب همبستگی بین 

(. P ،10/1  =r < 110/1وجود دارد ) داریمثبت و معن یامتغیر رابطه

 در رابطه بین بخشش متغیر یگرلیدر مورد نقش تعداز سوی دیگر، 

از رگرسیون سلسله مراتبی  بدرفتاری در دوران کودکی و همدلی

 آمده است. 9جدول استفاده شد که نتایج آن در 

 

 پژوهش یرهاییار متغمیانگین و انحراف مع :1جدول 

 اریمعانحراف میانگین متغیر

 11/00 01/03 بدرفتاری در دوران کودکی

 00/20 20/02 بخشش

 10/20 00/11 همدلی

 

 

 ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش سیماتر :2جدول 

 3 2 1 متغیر ردیف

   0 بدرفتاری در دوران کودکی 1

  0 -10/1* بخشش 2

 0 10/1* -01/1* همدلی 3

 P < 110/1 باشدیم آماری نظر از رابطه یداریمعن دهنده نشان *

 

 

 و بخشش و تعامل آنها برای همدلیبدرفتاری در دوران کودکی نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی بر اساس متغیرهای  :3جدول 

 R R² Adjusted R² ΔR² ΔF P مدل

1 01/1 03/1 00/1 03/1 10/290 110/1 

2 01/1 10/1 10/1 13/1 31/10 110/1 

3 00/1 11/1 11/1 12/1 01/01 110/1 

 بدرفتاری در دوران کودکی: پیش بین: 0مدل 

 و بخششبدرفتاری در دوران کودکی : هانی: پیش ب2مدل 

 کودکی دوران در رفتاری بد بخشش×  ،، بخششبدرفتاری در دوران کودکی: هانی: پیش ب9مدل 
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معنی دار  R²ر آزمون تغیی شودیمشاهده م 9جدول گونه که در همان

بدرفتاری برای  باشدیم R²=  00/1است یعنی در مدل اول مقدار 

شده است  R²=  10/1که در مدل دوم با ورود بخشش دوران کودکی 

بخشش( ×  بدرفتاری دوران کودکیو در نهایت با ورود تعامل دو متغیر )

 P ،01/01 > 110/1شده که همچنان معنادار است ) R²=  11/1مقدار 

 =ΔF لیو همد بدرفتاری دوران کودکی(. بنابراین بخشش برای رابطه 

نقش تعدیل گری دارد. با توجه به باال رفتن میزان واریانس تبیین شده 

 و بدرفتاری دوران کودکیدر نتیجه ورود متغیر تعاملی  متغیر همدلی

نتیجه گرفت که این متغیر قادر به تعدیل رابطه بین  توانیبخشش م

 دلیهمو  بدرفتاری دوران کودکیاین دو متغیر است. به عبارتی، رابطه 

 در سطوح باال و پایین متغیر بخشش متفاوت است.

 بحث

 یهایسازگار در را مهمی نقش نتایج تحقیقات نشان داده همدلی

 همدلی، ، و با تقویت(03) کندیمبازی  اجتماعی و روانشناختی

. (21) داد کاهش را ناسازگارانه رفتارهای وقوع احتمال توانیم

رفتارهای نوع دوستانه، جامعه خواهانه،  همدلی، از دارای افراد

 کردنتمایل به کمک و پذیری، عشق به خود و دیگران مسئولیت

 رابطه پژوهش بررسی این . موضوع(20)هستند  بیشتری برخوردار

 تأکید با در دختران نوجوان همدلی ودکی وبدرفتاری دوران ک بین

 نشان پژوهش از حاصل نتایج بخشش بود. یکنندگلیتعد نقش بر

 معناداری و منفی رابطه همدلی بدرفتاری دوران کودکی و بین داد

بدرفتاری دوران کودکی  میزان هرچه که معنا این دارد، به وجود

 در خواهد بود. کمتر هاآن همدلی باشد بیشتر دختران نوجوان در

شد. یعنی  مشاهده همدلی با معنادار و مثبت ارتباط بخشش، مورد

در کسانی که بخشش و گذشت بیشتری دارند رفتارهای همدالنه 

 ارتباط در پژوهش نتایج . همچنین،شودیبیشتری نیز مشاهده م

 بدرفتاری دوران کودکی بر تأثیر کاهش در بخشش نقش تعدیلی با

 ریتأث کاهش باعث بخشش که داد نشان نوجوانهمدلی دختران 

. شودیم هاآن افزایش همدلی باعث و بدرفتاری دوران کودکی بوده

رفتاری مورد بد ریبه عبارتی کسانی که بخشش بیشتری داشته تأث

ها گذاشته و همدلی قرار گرفتن در دوران کودکی اثر کمتری بر آن

 یهاافتهیبا  ستا همسو نتایج این باالتری دارند و برعکس.

Jolliffe & Farrington  که همدلی پایین را با رفتارهای

و  Bourgault همچنین، با نتایج، (01) دانندیقلدرمآبانه همراه م

هماهنگ است که در پژوهشی دریافتند سطح پایین  (22)همکاران 

و سطح پایین رضایت  یشناختهمدلی، با سطح باالی اضطراب روان

Gouveia, & -Duarte, Pintoنتایج پژوهش همراه است. 

Cruz (29) نیز نشان داد که همدلی و دلسوزی نسبت به خود ،

ی به عالوه در پژوهشکننده کیفیت زندگی کاری است.  ینیبشیپ

 آن است نشاد یهامنظور بررسی مذهب که بخشش یکی از مولفهبه

د و داشته باش کنندهلینقش تعد تواندیداده شده که این متغییر م

یین این . در تب(20)باعث رفتارهای جامعه خواهانه و همدلی شود 

اگر کینه و خشم توام  دهدیها نشان مگفت، پژوهش توانینتایج م

با عفو و گذشت به معنای واقعی باشد با سالمتی در ارتباط است. 

البته بخشش، آشتی، چشم پوشی از یک عمل آزارنده، فراموشی و 

موجه جلوه دادن نیست، بلکه فرآیند کاهش هیجانات مبتنی بر 

غییر در تجارب هیجانی است. بر همیین مبنا آزردگی و در واقع ت

است که بخشش باعث شادی، رضایتمندی و سالمت روانی بیشتر 

، چرا که بهبود کیفیت ارتباطات و مناسبات بین فردی به شودیم

. در واقع از آنجایی که بخشش یک (21, 21)همراه خود دارد 

تار فرد فعالیت آزادانه و اختیاری است و نادیده گرفتن رف

بر اساس اصل اخالقی خیرخواهی است بنابراین طبیعی  رسانبیآس

 دییاست که در این افراد همدلی بیشتری نیز مشاهده شود. در تأ

نشان دادند که  Wal, Karremans, & Cillessenاین مطلب 

. (01) شودیآموزان مبخشش منجر به کاهش رفتار قلدری در دانش

در پژوهشی  2100در سال  Freedman, & Enrightهمچنین، 

به کاهش آثار مورد  واندتینشان دادند که بخشش درمانی م

 .(09)سوءاستفاده قرار گرفتن در کودکی بیانجامد 

مورد بدرفتاری قرار گرفتن در  پیامدهای گفت، که توانیدر تبیینی دیگر م

 نفس، قلدری، عزت شامل، اضطراب و افسردگی، کاهش دوره کودکی

. (01, 09, 0) باشندیم درونی آشفتگی ، ویگرخودمالمت و گناه احساس

در  .شوندیی مبنابراین، این موارد به صورت طبیعی منجر به کاهش همدل

صورتی که بخشش و گذشت عاملی است برای کاستن اثر چنین پیامدهایی 

 & ,Riekدر همین زمینه،  .(02)و ایجاد توانایی بیشتر برای همدلی 

Mania (20) .نشان دادند که یکی از پبامدهای مهم بخشش، همدلی است 

بخشش این مورد قابل اهمیت است که  یگرلیعالوه، در تبیین نقش تعدبه

اغلب  ترنیینوجوانان با بخشش باالتر نسبت به نوجوانان با میزان بخشش پا

و نگاه به آینده دارند و این  کنندیگذشته و ارتباطات منفی را فراموش م

تر تر و همدلی بیشتر در مواقع ضروری آسانینه را برای ارتباط مناسبزم

در  Liu, Lu, Zhou, & Su (20). در همین رابطه (01, 09) کندیم

نوان تعدیلگر در رابطه بین قربانی پژوهشی نشان دادند که بخشش به ع

نقش  Liao, & Wei (23). همچنین، کندیشدن و ایده خودکشی عمل م

ل کنندگی بخشش در رابطه بین سبک دلبستگی ناامین و افسردگی تعدی

 تواندینیز نشان دادن بخشش م Egan & Todorov (91)را نشان دادند. 

برای کاهش رفتار پرخاشگری و قادری در  یابه عنوان یک راهبرد مقابله

 مدارس استفاده شود.

 نتیجه گیری

 آموزانباتوجه به این که نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخی دانش

ممکن است مورد بدرفتاری در کودکی قرار گرفته باشند و متعاقب با آن 

ها در دوران نوجوانی و بزرگسالی کاهش یابد و اینکه ممکن است همدلی آن

که متولیان امر با  شودیبخشش نقش مهمی در این رابطه دارد پیشنهاد م

آموزان جهت آموزشی زمینه آگاهی بخشی به دانش یهابرگزاری دوره

یادگیری گذشت و بخشش خود و دیگران اقدام نموده و نقش بخشش و 

از  عفو را در سالمت روانی و همدلی بیشتر افراد برجسته کنند.

چون مطالعه در یک مقطعی از زمان انجام این پژوهش  یهاتیمحدود

ان نداشته کنندگگرفته و پژوهشگر کنترلی بر روی وقایع اخیر زندگی شرکت

مطالعات بعدی به صورت طولی و با حجم نمونه  شودیاست، پیشنهاد م

پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه  یهاباالتر انجام شود. همچنین، داده

 یهابعدی از سایر روش یهادر پژوهش شودیشد که پیشنهاد م یآورجمع

یافته، مشاهدات مستمر و سایر  ساختارمهین یهاهمانند مصاحبه یریگاندازه

آموزان کیفی استفاده شود. همچنین، این پژوهش در مورد دانش یهاروش
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دختر نوجوان اجرا شد، بنابراین در تعمیم نتایج آن به سایر جوامع الزم است 

 جانب احتیاط رعایت گردد.

 سپاسگزاری

تمامی از دانش آموزان  داندیدر پایان این پژوهش محقق بر خود الزم م

ه پرسشنامه و همکاری در این پژوهش صدرشان در پاسخ ببه خاطر سعه

 نهایت سپاسگزاری و قدردانی را نماید.

 منابع مالی

 منابع مالی این پژوهش شخصی بوده است.

 تأییدیه اخالقی

کنندگان هدف از انجام به منظور مالحظات اخالقی، در ابتدا برای شرکت

کتبی برای شرکت در  نامهتیمطالعه توضیح داده شد و سپس رضا

پژوهش دریافت شد.
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